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Un desenvolupament destructiu, empobridor que 
no volem és el model de desenvolupament basat 
en l’explotació i el saqueig il·limitat dels recursos 
de la naturalesa per a l’acumulació de capital in-
ternacional, que enriqueix uns quants i empobreix 
la majoria dels nostres pobles, fonamentalment 
a nosaltres, les dones, implementat amb persis-
tència pels governs llatinoamericans, inclosos els 
anomenats progressistes. 

Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras 
de los Derechos Sociales y Ambientales

Aquesta primavera parlem del territori com a espai comunitari i de 
l’espoli dels béns naturals per empreses transnacionals. Qui és el pro-
pietari dels béns naturals? L’explotació i comercialització del territori 
a qui afavoreix? A qui concedeix beneficis? Per què en alguns països 
la riquesa natural és sinònim de conflicte? Els pobles poden aturar la 
destrucció de la seva terra?
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Segueix-nos a:

Facebook/ ServeiMunicipaldeJoventutiCooperacio
Twitter/ Tgncooperacio

Aquesta agenda s’ha imprès amb paper de fibra verge 
procedent de boscos gestionats de manera sostenible

NÚM.9       ABRIL / MAIG / JUNY 2013



04 05

Del 10 al 18 d’abril 
Sala de Graus del Campus Catalunya

INTERVENCIÓ I DINÀMIQUES D’INCLUSIÓ 
EN SITUACIONS DE POBRESA

URV SOLIDÀRIA
www.urv.cat/urvs | 977 256 198 | urvsol.bec@urv.cat 

El curs es distribueix en quatre sessions que reflexionaran al voltant 
de les característiques de la pobresa i les dinàmiques d’intervenció 
social de les organitzacions:

Dimecres, 10 d’abril (de 16 a 20h): Pobresa i exclusió social a la 
nostra societat. Visió global

Dijous, 11 d’abril (de 16 a 20h): Aproximacions als factors socials i 
demogràfics generadors de pobresa i exclusió social

Dimecres, 17 d’abril (de 16 a 20h): La intervenció social davant la 
pobresa. El paper de les organitzacions socials

Dijous, 18 d’abril (de 16 a 20h): Dinàmiques i tallers participatius

*Matrícula: del 14 de març al 8 d’abril
*Preu: 45 € amb reconeixement de crèdits (2,5 crèdits de lliure elecció), 
40 € sense reconeixement, 50 € per a persones alienes a la URV

CURS

Divendres, 19 d’abril (21h)
Local Comitè Òscar Romero (c/Gandesa, 6 Torreforta)

LA OLA, de Dennis Gansel

COMITÈ ÒSCAR ROMERO
www.comitesromero.org/tarragona | 977 544 328 
tarragona@comitesromero.org

Un professor ha d’ensenyar a l’alumnat de la seva classe el tema de 
l’autocràcia com a forma de govern. Els estudiants es mostren es-
cèptics davant la idea que pogués tornar una dictadura com la del 
Tercer Reich a l’Alemanya dels nostres dies. Creuen que ja no hi ha 
perill que el nacionalsocialisme torni a fer-se amb el poder. Només 
cal una setmana de classe amb un experiment social que cobra 
vida i es converteix en una refutació perillosa amb desenllaç fatal.

CINEMA

CONTES DEL DRET I DEL REVÉS
Dimarts, 23 d’abril | Rambla Nova 

Mans Unides vol celebrar la Diada de Sant Jordi amb els tarrago-
nins i aprofitar per a donar a conèixer els contes solidaris que té 
per a infants “Contes del dret i del revés”. Una manera d’educar 
en valors als nens i apropar-los així a la situació de fam, pobresa i 
violació dels drets dels infants. 

SANT JORDI

MANS UNIDES
www.mansunides.org | 977244078 
tarragona@mansunides.org

Dijous, 4 d’abril (19.30h)
Local Comitè Òscar Romero (c/Gandesa, 6 Torreforta)

GUATEMALA, 
LA CARA AMAGADA DEL CAPITALISME

COMITÈ ÒSCAR ROMERO
www.comitesromero.org/tarragona | 977 544 328
tarragona@comitesromero.org

Un any més, el Comitè recorda l’aniversari de l’assassinat d’Òscar 
Romero amb una xerrada que anirà a càrrec de Fernando Bermú-
dez, teòleg, sociòleg i membre del Comitè de Múrcia.

XERRADA
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Divendres, 17 de maig (21h)
Local Comitè Òscar Romero (c/Gandesa, 6 Torreforta)

NOSOTROS DOS, de Geoff Burton i Kevin Dowling

COMITÈ ÒSCAR ROMERO
www.comitesromero.org | 977 544 328 | tarragona@comitesromero.org

Aquest film australià ens planteja el tema de l’acceptació de la di-
ferència i de les relacions paternofilials. Un pare vidu i un fill, es-
portista i gai, busquen, tots dos, l’amor per camins diferents.

CINEMA

FESTA DEL COMERÇ JUST I LA BANCA ÈTICA
Amb el suport de l’ajuntament de Tarragona
Dissabte, 18 de maig (de 12 a 21h) | Plaça de la Font

Tallers per a infants, xocolatada, productes de comerç just, exposi-
cions i moltes activitats per celebrar un any més la Festa del Comerç 
Just i la Banca Ètica. Aquest any, les oficines de Banca Ètica surten 
al carrer el dia de la Festa del Comerç Just, vine a informar-te’n!

FESTA

SETEM I GRUP DE FINANCES ÈTIQUES DE TARRAGONA
www.setem.cat  | 608 583 364 | tarragona@setem.cat

Dissabte, 25 de maig (20h)
Espai Jove La Palmera

QUINA TELA + SOPAR SOLIDARI 
AMB EL POBLE SAHARAUÍ

SETEM I GRUP DE FINANCES ÈTIQUES DE TARRAGONA
www.setem.cat  | 608 583 364
tarragona@setem.cat

Una setmana després de la Festa del Comerç Just, aquest any 
diverses entitats i ONG amb el Departament de Cooperació de 
l’ajuntament de Tarragona et proposen un espectacle diferent i un 
sopar amb molt de gust!

20 h. QUINA TELA!
De la realitat d’un taller de costura a Galícia a l’activitat frenètica 
d’una botiga. Diferents personatges mostren, en clau d’humor, si-
tuacions i rols al voltant del consum de roba, i intenten fer-nos 
reflexionar i desvestir-nos d’inèrcies quotidianes. Som el que ves-
tim? Ens vestim com som? Quina relació tenim amb la roba? Es-
pectacle organitzat per Xucrut Teatre i el CRIC (Centre de Recerca 
i Informació en Consum). Una reflexió sobre les necessitats del 
consum de roba i la realitat de la indústria tèxtil.

21.30 h. SOPAR SOLIDARI AMB EL POBLE SAHARAUÍ
Degustarem plats de la cuina saharauí. Els productes del sopar 
seran de comerç just i de productors locals ecològics. Els fons re-
collits del sopar es destinaran als camps de refugiats saharauís.

*Inscripcions: tarragona@festacj.org 

TEATRE + SOPAR

Dimecres, 24 d’abril (19h)| Espai Jove Kesse
AL DARRERA DE CADA COSA

FUNDACIÓ PROIDE
93 237 71 80 |www.fundacioproide.org | proide@fundacioproide.org

En quines condicions socials i ambientals s’han produït aquells arti-
cles que necessitem per a la nostra vida quotidiana? En David Ortiz, 
Director de la Fundació PROIDE, ens ho explicarà didàcticament.

XERRADA



08 09
Divendres, 21 de juny (21h)
Local Comitè Òscar Romero (c/Gandesa, 6 Torreforta)

EL DILEMA, de Robert Redford

COMITÈ ÒSCAR ROMERO
www.comitesromero.org/tarragona | 977 544 328 
tarragona@comitesromero.org

Entre 1956 i 1959, Charles Van Doren, pertanyent a una prestigiosa 
família d’intel·lectuals i professor d’anglès de la universitat de Co-
lumbia, es va convertir en un dels personatges més populars dels 
Estats Units gràcies a la seva participació en el concurs de televi-
sió “Twenty One“. Durant tres anys va contestar sempre les més 
variades i difícils preguntes. Però, quan la seva popularitat havia 
arribat a tots els racons del país, un dels concursants eliminats va 
denunciar la manipulació dels resultats del concurs.

CINEMA

XII FESTA SOLIDÀRIA DE LA CUCULMECA
Juny (data per determinar) | Passeig de les Palmeres

Sopar típic, mercat solidari, concerts i activitats, vine a conèixer Ni-
caragua i a contribuir als projectes que la Cuculmeca tira endavant 
a les regions de Jinotega i Matagalpa.

FESTA

LA CUCULMECA
lacuculmeca.blogspot.com.es | 669 29 81 69
lacuculmeca@tinet.org 

Del 3 al 28 de juny
Vestíbul de l’Oficina Jove del Tarragonès

TENIM GARANTITS 
ELS NOSTRES DRETS?

SONRISAS DE BOMBAY
www.sonrisasdebombay.org  |   www.mumbaiaction.org
934 673 445 | socios@sonrisasdebombay.org

L’exposició “Tenim garantits els nostres drets? La lluita pels drets 
humans des de Sonrisas de Bombay” es troba dividida en dues 
grans parts. A la primera es fa un breu resum dels DDHH (inicis, 
reptes i futur) i es presenta Sonrisas de Bombay com a ONGD. A la 
segona es detallen els tres grans àmbits d’actuació en què Sonrisas 
de Bombay duu a terme els seus diversos projectes: educació, sa-
lut i desenvolupament socioeconòmic.

El conjunt persegueix emmarcar l’acció de l’ONGD i el seu objectiu 
de lluita contra la pobresa com una ferma aposta contra la vulne-
ració dels drets humans més fonamentals.

EXPOSICIÓ
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La cooperació al desenvolupament defensa valors 
universals que impulsen processos de canvi aquí i 
arreu, perquè, en el món globalitzat, la lluita contra 
la pobresa té molts fronts oberts, perquè la solidari-
tat i la justícia social són els principis que ens mouen 
a treballar per un món millor. 

Des de la nostra ciutat, volem seguir contribuint a 
canviar les coses i per això tots hem de donar un cop 
de mà. Informar-se, participar i actuar és assumir la 
nostra responsabilitat en defensa del dret a la pau, 
els drets humans i el benviure dels pobles. 

Amb aquest objectiu, et convidem a participar de la 
campanya Jo dono un coop de mà impulsada per la 
Conselleria de Cooperació i el Consell Municipal de 
Cooperació i Solidaritat de Tarragona. 

Més informació

www.JODONOUNCOOPDEMA.CAT
@jodono1coopdema
Jodonouncoopdema
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Dijous, 11 d’abril (19h) | Espai Jove Kesse

TAROMENANI. EL EXTERMINIO DE LOS 
PUEBLOS OCULTOS, de Carlos Andrés Vera

El maig de 2003, una trentena de dones i nens són assassinats a les profun-
ditats de la selva equatoriana. Les víctimes pertanyen al clan taromenani, 
un grup indígena no contactat. El seu hàbitat ha estat destruït gradualment 
des de fa 30 anys per les petroleres i des de fa 15 anys per les empreses 
fusteres. La matança ha quedat en la impunitat i l’oblit.
El jove director equatorià, Carlos Andrés Vera, va presentar al Festival de 
Cinema de Berlín de 2008 aquest llargmetratge en què investiga el misteri 
i desmunta els mecanismes de corrupció que han fet possible la matança 
dels indígenes no contactats a l’Amazònia equatoriana.

CINEMA

REDES DE DIGNIDAD
Dijous, 25 d’abril (19h) | Espai Jove Kesse

La Constitució de l’Equador reconeix el dret de la població a viure en un 
ambient sa i ecològicament equilibrat, que garanteixi la sostenibilitat i el 
benviure o Sumak Kawsay, però és possible tenir un ambient sa quan hi ha 
explotació petrolífera? Els testimonis que viuen a la zona d’Orellana ens 
mostren que no és possible. Els efectes socials, culturals, ambientals i de la 
salut de l’activitat petroliera en aquesta zona són alarmants.
Les històries que es presenten en aquest documental són un exemple 
per tal que les persones i comunitats que viuen diàriament els impac-
tes de l’explotació petroliera puguin exigir, mitjançant eines jurídiques i 
d’organització, el seu dret a l’aigua neta, a la salut, a la propietat, a la resis-
tència, al benviure i sobretot, a una vida digna.
Després del documental, Karen Acosta y Beatriz Felipe, membres d’Enginyeria 
Sense Fronteres, compartiran la seva experiència a l’Amazònia Equatoriana, on 
han estat treballant en l’àmbit ambiental en el marc d’un projecte en col·laboració 
entre el Govern Municipal d’Orellana, la Universitat Rovira i Virgili i ESF.

CINEFÒRUM

AMAZÒNIA EQUATORIANA: 
PARADÍS VERD, FUTUR NEGRE?
Del 15 al 26 d’abril | Vestíbul de l’Oficina Jove del Tarragonès 

L’estiu de 2011, un equip de tres estudiants de la URV van desenvolupar 
un projecte de cooperació del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Ta-
rragona (CEDAT) i l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF), 
amb la col·laboració del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV 
Solidària a Orellana, província de l’Amazònia equatoriana.
Amb aquesta exposició es pretén mostrar l’experiència de les alumnes, do-
nant a conèixer les grans riqueses amb les quals compta l’Equador, alhora 
es vol alertar dels perills que l’amenacen, posant un èmfasi especial en la 
indústria extractiva.

EXPOSICIÓ

LOS NAHUA, 20 AÑOS DESPUÉS, 
de Marc Gavaldà i Jordi Salvadó
Dijous, 18 d’abril (19h) | Espai Jove Kesse

L’ètnia nahua, que va viure aïllada fins l’any 1984, va viure un dramàtic pri-
mer contacte amb “l’altre” arran de les activitats d’exploració que realit-
zava la indústria Shell a la selva inhòspita del riu Mishahua. Avui, després 
de dues dècades, la tranquil·litat es veu de nou amenaçada a l’interior de 
la reserva territorial creada per l’Estat per protegir els pobles en aïllament 
voluntari. L’avanç del consorci Repsol-Pluspetrol fa palesa la vulnerable si-
tuació que pateixen amb altres pobles amazònics davant la violació de la 
frontera extractiva selva endins.
*Després del documental podrem parlar amb un dels seus autors, Marc Gavaldà.

CINEFÒRUM



EL SEGUNDO DESEMBARCO. MULTINACIO-
NALES ESPAÑOLAS EN AMÉRICA LATINA, 
Jesús Manzaneda
Dijous, 9 de maig (19h) | Espai Jove Kesse

Aquest documental, produït per l’Observatori de Multinacionals a l’Amèrica 
Llatina i Paz con Dignidad, resumeix tot el recorregut de les empreses mul-
tinacionals espanyoles a l’Amèrica Llatina, i en mostra la “cara oculta” i com 
en comptes de generar desenvolupament, ocupació i prosperitat s’han 
ocupat d’obtenir cada vegada més beneficis a costa de la població. També 
reflecteix com, aquestes persones, aquestes comunitats, no s’han quedat 
de braços creuats, sinó que han iniciat una sèrie d’iniciatives per denun-
ciar-ne les conseqüències: la pèrdua de drets laborals, l’empitjorament 
dels serveis bàsics (electricitat, aigua, etc.), el deteriorament del medi am-
bient, el desplaçament de persones i comunitats senceres i la pèrdua de la 
seva identitat cultural.
Després del documental, parlarem amb Jesús Carrión, membre de 
l’Observatori del Deute en la Globalització, sobre l’acció de les multinacio-
nals a  l’Amèrica Llatina.

CINEFÒRUM

Dijous, 16 de maig (19h) | Espai Jove Kesse

20 DÍAS DE NOVIEMBRE. DESPUÉS DE 
LA REVUELTA, del col·lectiu El Tronco de Senegal

El documental es va rodar durant un viatge a Bolívia després de la Revolta 
Popular d’Octubre, que va començar amb l’oposició al projecte d’exportació 
de gas als EUA i es va acabar amb les dimissions del president Sánchez de 
Losada i d’altres ministres. Les veus recollides al documental proporcionen 
informació sobre les condicions econòmiques, polítiques i socials del país 
i suggereixen una reflexió més general sobre el procés de globalització i el 
paper de les multinacionals als països de l’Amèrica Llatina.

16 17

Del 16 al 31 de maig | Vestíbul de l’Oficina Jove del Tarragonès 
PETROLI I PERSONES

Per als països empobrits, disposar de recursos naturals no ha estat sinònim 
de riquesa, sinó que moltes vegades ha significat tot el contrari. Les in-
dústries extractives tenen un paper determinant en l’origen de conflictes 
armats i situacions de tensió a l’actualitat. Les poblacions dels països rics 
en aquests recursos pateixen vulneracions de drets humans, repressió i 
persecució davant de qualsevol oposició als models vigents d’explotació de 
les matèries primeres.

EXPOSICIÓ

CINEMA

Del  29 d’abril al 15 de maig | Vestíbul de l’Oficina Jove del Tgn

POBLES INDÍGENES I PETROLI. 
DESTINS PINTATS DE NEGRE

Què tenen a veure les comunitats quitxuas del riu Pastaza (Equador), amb 
el poble Uwa de la Serra del Cocuy (Colòmbia) o el maputxes de la Patagò-
nia argentina? Una nefasta coincidència geològica –albergar hidrocarburs 
al subsòl dels seus territoris– els uneix en un inevitable i malaurat destí. 
La invasió de la indústria petroliera converteix els seus territoris en con-
cessions i llurs ecosistemes en abocadors en els quals es transfereixen els 
passius ambientals impunement. L’exposició Pobles Indígenes i Petroli pre-
tén visibilitzar els conflictes socioambientals que genera la nostra petrode-
pendència i alarmar de la greu situació en què viuen els pobles afectats per 
l’extracció del combustible negre. 

EXPOSICIÓ



APAGA Y VÁMONOS, de Manel Mayol
Dijous, 23 de maig (19h) | Espai Jove Kesse

Aquest documental explica la història d’una nació usurpada, un genocidi 
oblidat, de la globalització, d’un riu i d’una presa. El Biobío és el riu més 
llarg de Xile i posseeix un valor ecològic ingent, a més d’una gran impor-
tància històrica i política. Al maig del 2004 va començar la inundació de la 
Vall de Ralco i 70 famílies indígenes maputxes van ser “convidades a viure a 
l’alta muntanya” a més de 2.000 metres d’altitud. El relator especial enviat 
per l’ONU va declarar que hi va haver violació dels drets humans en la cons-
trucció de la Central Hidroelèctrica Ralco. La Universitat ARCIS a Xile va des-
criure el projecte com un genocidi contra el poble Pehuenche-Mapuche. 

CINEMA

Dijous, 30 de maig (19h) | Espai Jove Kesse

LA PETROCOLONITZACIÓ DEL TERRI-
TORI. CONFLICTES AMBIENTALS A LES 
NOVES FRONTERES EXTRACTIVES DE 
L’AMÈRICA LLATINA

La dependència de l’economia global als hidrocarburs provoca un context 
d’impunitat corporativa en què les companyies energètiques vulneren els 
drets dels pobles als seus territoris i generen passius ambientals sense con-
trol. Un repàs dels conflictes i resistències dels pobles indígenes afectats a  
l’Amazònia, el Chaco i la Patagònia.
La xerrada anirà a càrrec de Marc Gavaldà, investigador del projecte Envi-
ronmental Governability (ENGOV) a l’Institut de Ciència i Tecnologia Am-
biental de la UAB i autor de  Gas Amazónico, publicat per Icaria Editorial 
el 2013.

18 19

Dijous, 6 de juny (19h) | Espai Jove Kesse

A CIELO ABIERTO. DERECHOS MINADOS, 
de Pocho Álvarez

A finals de 2008 i començaments de 2009, la imminent i ràpida aprovació 
de la Llei de Mineria provoca la protesta dels pobles i comunitats de la 
serralada andina de l’Equador equinoccial. Dones i homes del camp van 
aixecar la veu per denunciar l’acció minera que busca escorxar la serralada. 
No només hi ha els arguments de la resistència contra la pretesa explotació 
minera a gran escala, hi ha també les denúncies sobre la manera de proce-
dir fosca de les empreses transnacionals, el seu patró de conducta vetllat 
i violent, una constant que amenaça i atropella la vida, els drets humans i 
col·lectius de les comunitats i pobles afectats per la presència de les trans-
nacionals mineres. 

CINEMA

XERRADA

Divendres, 17 de maig (19h) | Espai Jove Kesse

L’ACAPARAMENT DE TERRES: 
UN NOU INSTRUMENT D’ESPOLIACIÓ

Grans inversors internacionals compren enormes extensions de terres fèr-
tils a l’Àfrica, Àsia i Amèrica del Sud arrabassant el mitjà de vida de les 
comunitats rurals i dels petits agricultors. 

XERRADA
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Dijous, 20 de juny (19h) | Espai Jove Kesse
BLOOD IN THE MOBILE, de Frank Poulsen

El documental Blood in the mobile mostra la connexió entre els nostres te-
lèfons i la guerra civil a la República Democràtica del Congo. El director Frank 
Poulsen viatja a la RDC per veure la indústria minera il·legal amb els seus ulls. 
Té accés a la mina d’estany més gran del país, controlada per diferents grups 
armats, i en la qual els infants treballen durant dies en túnels estrets per 
extreure els minerals que van a parar als nostres telèfons mòbils. Després de 
la seva visita a la mina, Frank Poulsen intenta parlar amb Nokia, la companyia 
telefònica més gran a escala mundial. Vol que la companyia garanteixi que no 
estan comprant minerals del conflicte i, en conseqüència, estan finançant la 
guerra a la RDC.
Després del documental, parlarem amb Rita Huybens, presidenta de la Lliga 
dels Drets dels Pobles i responsable de la campanya “Congo, perill de riqueses”.

CINEMA

TERRA ROBADA

Organitza:

Col·laboren:

De l’11 al 29 de juny | Espai Jove Kesse
CONGO, PERILL DE RIQUESES

L’original format de l’exposició ens ofereix la possibilitat de viatjar a un país 
que poc coneixem i que es troba al cor del continent africà: la República De-
mocràtica del Congo. A través del seu recorregut ens endinsem en la contro-
vertida història d’un dels països potencialment més rics en recursos mine-
rals. Benedicció o maledicció? La possessió i explotació d’aquests recursos 
(diamants, or, coure, coltan…) es convertirà en un poderós motor de guerra, 
en un complex conflicte de múltiples interessos i països. L’exposició vol donar 
llum a les causes i conseqüències d’un conflicte que ja ha causat més de 5 
milions de morts, en què les violacions i altres agressions sexuals contra les 
dones han estat utilitzades com a arma de guerra i en què l’ètnia pigmea ha 
estat víctima de múltiples agressions; moltes són, doncs, les víctimes silen-
cioses i silenciades d’aquest conflicte.

EXPOSICIÓ

FRACKING, LA PERPETUACIÓ D’UN MO-
DEL OBSOLET
Dijous, 13 de juny (19h) | Espai Jove Kesse

Mentre des de múltiples àmbits de la societat s’intenta posar sobre la taula 
la insostenibilitat del model energètic vigent, les grans inèrcies del capital 
continuen apostant per la inversió -i especulació- en combustibles fòssils. 
Avui aquesta realitat es trasllada als nostres territoris, amb la intenció 
d’obtenir del subsòl les minses capes de gas que hi ha a canvi d’un nefast 
impacte sobre el medi i els aqüífers. Mentrestant, la societat civil treballa 
per un sistema energètic més sostenible, més arrelat al territori i, en defi-
nitva, més democràtic.

XERRADA



Dimarts, 11 de juny (18.30h)
Espai Jove Kesse
EL CAMINO DE LAS ABEJAS
IVAN ISTOCHNIKOV | TERRA INCÒGNITA

El Camino de las Abejas (28’) mostra el viatge que 
va fer el director l’any 1993 des de Nova York a Gua-
temala en moto per buscar i conèixer una tribu que 
encara no havia sigut contaminada per les religions 
modernes. Es va quedar durant 3 anys amb l’objectiu 
d’intentar captar el concepte que tenen els maies 
sobre el temps i la memòria.

Ivan Istochnikov, (30´) basat en el llibre i el treball 
de Joan Fontcuberta (Fundació Sputnik). Aquest do-
cumental de ficció tracta sobre les relacions entre la 
tecnologia, la manipulació de masses i les diferents 
religions.

Terra incògnita (28´) mostra el camp rural del Pe-
nedès, el qual adquireix, de tan poc connotat, una 
bellesa molt estranya. Escartín ens mostra les coses 
transformades per la seva mirada inspirada. A més, 
al camp hi ha personatges que formen part d’ell: 
camperols que expliquen històries de camperols, els 
quals adquireixen unes dimensions desproporciona-
des i, no obstant això, molt senzilles.

20h Presentació oficial del cicle a càrrec de Lluís Es-
cartín, director dels documentals.

20.15 Presentació del clip ”Fent pinya” que es va 
realitzar en l’anterior edició del cicle a càrrec dels 
alumnes de comunicació de la URV.
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DOCUMENTAL

Lluís Escartín es forma com a creador en el “Lower East Side” de 
Nova York a finals dels vuitanta. En aquests anys va treballar amb 
Jonas Mekas a Anthology Film Arxivis i es va dedicar a filmar pels 
Estats Units, registrant imatges d’una atípica sensibilitat. La seva 
primera obra en suport vídeo, Hi8, és 75 Drive away (1991), un diari 
de viatges on ja queda reflectida la textura física de la seva obra.

L’obra de Lluís Escartín és una composició sense partitura, una obra 
que trenca amb les fórmules  esdevingudes  pel  videoart, el cinema 
experimental i el documental.  

El seu treball s’ha exhibit en festivals de cinema i museus de més de 
36 països, a ciutats com Dublín, Amsterdam, Londres, París, Brasil o 
Texas, entre moltes altres.

A través d’aquest cicle es volen promoure nous formats d’anàlisi de 
la realitat intercultural i valorar altres cultures, creant consciència 
crítica sobre les problemàtiques d’altres països.

Des de la mirada de… 
Lluís Escartín

DE L’11 AL 13 DE JUNY

Organitza:

Col·laboren: Aquest cicle forma part del programa 
INTERDIÁLOGOS i compta amb el suport de:



24 25Dimecres, 12 de juny (18.30h) | Espai Jove Kesse
EL AMOR | NESCAFé DAKAR | MOHAVE CRUISING | TEXAS SUNRISE

Amor (27’). El punt de partida d’aquest treball va ser la necessitat d’Escartín 
d’exorcitzar les experiències que havia viscut durant més de tres anys com a 
corresponsal de guerra a centre Amèrica fent un treball audiovisual sobre la 
violència. Durant la investigació per al treball, va decidir descartar la utilització 
d’imatges violentes, tant per l’excés de les ja existents com per la seva convic-
ció de què la imatge mitjançada no és representativa de la realitat.

Nescafé Dakar (33’). Un viatge en ambulància pel desert, la càmera acom-
panya algú ferit. Vistes des de l’habitació de l’hospital cap al carrer. Plou i un 
borratxo rep l’atenció de la càmera, responent evasivament al malalt que està 
acompanyant, obsessionada pel que veu fora de la finestra: una realitat deso-
ladora sense manipular.

Mohave Cruising (13’). Aquest és el record d’un viatge des del cor del desert 
habitat. Aquest film permet una lectura metafòrica sobre el món de l’art, la 
sensibilitat i la creativitat. En definitiva, art i natura enfrontats en una senzilla 
estructura binària.

Texas Sunrise (17’). Es presenta com una elegia al paisatge del sud-oest nord-
americà, un muntatge d’imatges i ritmes canviants vertebrats per la paraula 
apassionada d’un home invisible, del qual només sabem que es diu Johnson 
Frisco. La seva lleugeresa sobre la terra converteix l’obra en una road movie 
indirecta.

20h Xerrada: La situació de les persones refugiades a l’Estat Espanyol. A 
càrrec de la CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat).

DOCUMENTAL
Dijous, 13 de juny (18.30h) | Espai Jove Kesse
TABú MANá | AMANAR TAMASHEQ | EL SILENCIO ENTRE LOS DISPAROS

Tabú Maná (31’). Retrat de les imposicions colonials (i del puritanisme que 
portaven), de com existeixen discretes confrontacions i memòria dels cos-
tums originaris per part dels habitants polinesis davant la intrusió. El colonia-
lisme francès els ha prohibit la seva llengua, la seva religió, la seva cultura i 
moltes altres coses que encara continuen vetant i destruint el canvi de pro-
grés i diners, però encara queda alguna cosa, una força femenina, tel·lúrica...

Amanar Tamasheq (15’). S’enfoca en el trobament del cineasta i els rebels 
del Tuareg. Un document mut, però amb música, sobre la comunitat Tuareg; 
poble ignorat pels mitjans de comunicació que està sent sistemàticament 
massacrat per l’exèrcit del seu país. El desert ha passat de ser un espai obert 
a ser la seva presó.

El Silencio entre los disparos, (35’) una peça sobre la revolució egípcia des-
prés de les concentracions de la plaça Tahrir. Amb ella, Escartín retracta de 
nou la violència per tal d’evitar, una vegada més, la seva representació direc-
ta. Aquesta vegada, la solució formal de l’assumpte resulta ser el revers de la 
proposta que fa amb Amanar Tamasheq.

20h Presentació del treball realitzat pels participants del taller “Realització 
d’un documental” a càrrec del director.

DOCUMENTAL

REALITzACIó D’UN DOCUMENTAL: QUI soM nosALtREs? QUI Ets tU?
De l’11 al 13 de juny (de 10 a 14h) | Espai Jove Kesse
Estem vivint uns moments de canvis profunds que ràpidament estan afec-
tant tot el món. Les velles fórmules ja no funcionen i les preguntes de sempre 
resten sense resposta convincent. Ningú no té coneixement amb un mínim 
de seguretat del que ens passarà a curt termini i cada dia que passa es fa més 
difícil aconseguir recursos per sobreviure o realitzar un documental. Amb 
aquest taller aprendrem com fer un documental amb els recursos mínims i 
aprofitant les eines que tenim més a prop, tornant a les qüestions més bàsi-
ques i senzilles i més humanes. Allò més original és tornar al origen.

Més informació i inscripcions a www.tarragonajove.org.

TALLER



PARLEM DE...ET PROPOSEM...
DECREIXEMENT

El decreixement, per a Serge Latouche (principal ideòleg), és una possibilitat d’atrevir-se a 
pensar un món diferent i sobretot de «sortir de l’economia», ja que la forma de vida actual 
i el model econòmic que en resulta no són «ni sostenibles, ni desitjables». Significa assumir 
que no és possible créixer il·limitadament dins un sistema tancat i que disposa d’una quan-
titat d’energia limitada. Proposa una gestió individual i col·lectiva basada en la reducció del 
consum total de matèries primeres, despesa energètica i reducció de les ocupacions espe-
culatives del territori; defensa una disminució conscient i responsable del consum. «Es trac-
ta d’abandonar una fe o una religió, la de l’economia, el progrés i el desenvolupament, de 
rebutjar el culte irracional i quasi idòlatra al creixement pel creixement». Latouche proposa 
vuit objectius interdependents per al que defineix com a cercle virtuós del decreixement:

URBAN SURVIVORS

L’any 2009, per primer cop a la història, més de la meitat de la població mundial vivia en 
ciutats i no en àrees rurals. El ràpid procés d’urbanització de la població ha provocat el 
naixement de barris on malviuen moltes persones que fugen de la violència, la pobresa o 
busquen millors condicions de vida fora de l’àmbit rural.

Actualment, més de 800 milions de persones, un de cada 10 habitants del planeta, viu en 
condicions de vida precàries en barris marginals de les grans ciutats. 

“Supervivents urbans” és un projecte multimèdia de Metges Sense Fronteres en 
col·laboració amb l’agència de fotografia NOOR que vol posar en relleu les necessitats hu-
manitàries i mèdiques que hi ha als barris marginals arreu del món. El lloc web ens permet 
conèixer la vida quotidiana a set barris a través d’un recorregut virtual per diferents ciutats 
del món (Guatemala, Tegucigalpa, Dhaka, Karatxi, Nairobi, Johannesburg, Port-au-Prince) 
en els quals Metges Sense Fronteres treballa en diferents projectes i activitats.

Fotografies, entrevistes i documentals ens expliquen la vida al barri. Contaminació, higiene 
insuficient, manca d’accés als serveis bàsics, marginalitat social, abandó polític... Condi-
cions de vida extrema que afronten dia a dia els seus habitants. 

Per saber-ne més: 
http://www.urbansurvivors.org/es

Per saber-ne més:
LATOUCHE, Serge: Petit tractat del decreixement serè, Barcelona: Icària, 2009
http://www.decrecimiento.info/
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Reavaluar: recuperar valors locals, humanistes i de cooperació

Reconceptualitzar deconstruint l’imaginari econòmic dominant

Reestructurar les estructures econòmiques i productives segons els nous valors

Relocalitzar: tornar la producció, el consum i el finançament a l’àmbit local

Redistribuir l’accés als recursos naturals i la riquesa

Reduir per disminuir l’impacte de les nostres actuacions sobre la biosfera

Reutilitzar i reciclar per reduir la malversació de recursos, produint per a la durabilitat

Resistir al sistema imperant per construir alternatives



sense fronteres

L’ajuntament de Tarragona va col·laborar amb aquest projecte l’any 2009

COMUNITATS I ESCOLES PER UNA EDUCACIÓ 
PER AL CANVI I PER L’AFIRMACIó CULTURAL 
EN EL POBLE KUKAMA KUKAMIRIA



Aquest projecte, finançat per l’ajuntament de Tarragona al 2009, va ser atès per la 
Fundació PROIDE i el FORMABIAP (Formación de Maestros Bilingües de la Amazo-
nía Peruana) des d’una perspectiva que buscava integrar el treball educatiu amb 
la vida de la comunitat, la visió de futur del poble indígena Kukama Kukamiria i 
l’afirmació dels seus valors, coneixements i pràctiques culturals. Tot això en una 
relació amigable amb el bosc i medi ambient que fes possible aconseguir el be-
nestar o el benviure de la població.
El poble Kukama Kukamiria és un poble la llengua materna del qual ja no és la 
indígena sinó la castellana. Molts dels seus coneixements i pràctiques culturals 
han caigut en desús per les polítiques de discriminació i exclusió de part de l’Estat 
i la societat nacional. Les escoles són ateses majoritàriament per mestres mo-
nolingües castellanoparlants, provinents d’altres llocs del país, generalment amb 
actituds discriminatòries davant la llengua i les expressions culturals singulars 
d’aquest poble i de molts altres pobles amazònics. Aquestes actituds, a més de 
negar a nens i nenes un aprenentatge adaptat al context, els porten també a 
absentar-se permanentment de l’escola. D’altra banda, el territori del poble Kuka-
ma Kukamiria pateix l’amenaça permanent dels caçadors i fusters furtius que de-
preden la flora i fauna silvestre, i pateix també la contaminació dels rius i fonts 
d’aigua pels vessaments diaris de petroli.  

Les activitats del projecte es van dur a terme en una xarxa d’escoles ubicades a la Re-
serva Nacional Pacaya Samiria. Aquesta xarxa va estar a càrrec d’un mestre que com-
plia la funció d’acompanyar, assessorar i monitoritzar el desenvolupament de les activi-
tats previstes en l’àmbit de l’escola i la comunitat. El suport va possibilitar desenvolupar 
capacitats en els mestres i la comunitat per al desenvolupament d’aprenentatges per-
tinents. També va enfortir l’actitud de revitalització lingüística, de recuperació i revalo-
ració dels coneixements i pràctiques culturals, en què des de fa més d’una dècada, de 
manera sostinguda, treballen les organitzacions indígenes d’aquest poble.
Actualment, la població exigeix   que les seves escoles siguin ateses per mestres 
bilingües, que els aprenentatges dels nens es nodreixin de les arrels culturals del 
seu poble i que contribueixin a cuidar i treballar el bosc i el medi ambient, per tal 
de crear condicions per a una vida harmoniosa i saludable a l’hàbitat ancestral. 
En el curt temps d’intervenció del projecte, no va aconseguir obtenir els resultats espe-
rats en l’aspecte productiu, a causa de la falta de condicions tècniques i de seguiment 
per atendre’l. Tanmateix, en els altres dos eixos del projecte (l’educatiu i organitza-
tiu comunal) va deixar èxits importants i va permetre reforçar el sentiment comú, la 
importància i la possibilitat d’aconseguir l’harmonia del benestar amb què lluiten els 
pobles indígenes davant de les agressions del model de desenvolupament imperant.

COMUNITATS I ESCOLES PER UNA EDUCACIÓ 
PER AL CANVI I PER L’AFIRMACIó CULTURAL 

EN EL POBLE KUKAMA KUKAMIRIA

sense fronteres
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DE SUD A NORD Com neixen les ràdios llatines?
Els pioners de les ràdios llatines a Catalunya, Espanya o Europa han estat colombians. Perquè ens 
busquem molt i ens donem suport mútuament. El que passa és que si un colombià obre un bar, 
tots hi anirem i farem córrer la veu. Moltes iniciatives per tal de millorar les polítiques d’immigració 
s’han proposat des de confederacions de colombians. Aleshores la ràdio és un gran mitjà de comu-
nicació per compartir i gaudir del que és nostre, en això també n’hem estat els primers.
Però Radio la Mega és exclusiu per als colombians? 
La nostra música preferentment és el que s’escolta a Colòmbia, però en el meu programa El maña-
nero intento ampliar l’audiència llatina, no només de Colòmbia.
Programem èxits de Bolívia, Xile, Veneçuela, l’Argentina, l’Equador i la resposta és positiva, hi en-
tren trucades de gent de l’Argentina, per exemple, i em diu “per fi una cúmbia del meu país” i 
sento que la gent és feliç. Llavors sí és possible fer un programa de salsa, cúmbia, reggaeton i tots 
gaudim dels bons ritmes.
Crec que hi ha una etapa d’integració cultural pel que fa a la música. La immigració fa possible 
que un adolescent de Tarragona o Catalunya que tingui un amic llatí s’apropi molt més a la nostra 
música i això deixa empremta. I avui tot el que és llatí està de moda.
Quins són els èxits que ara sonen al teu programa?
Ara mateix sona molt el reggaeton comercial. A Europa hi ha una onada d’aquesta música a cau-
sa de la integració cultural amb Llatinoamèrica, sobretot l’adolescència i la primera joventut. 
Hi ha una tendència anomenada electrolatino i hi destaquen artistes com Don Omar, Pitbull, 
Yandar&Yostin, Juan Magan, Romeo Santos. Tots aquests tenen èxits que són encomanadissos 
a les discoteques i les sales llatines. Però cal aclarir que el reggaeton no és una música exclusiva i 
única de Llatinoamèrica, és part d’un gènere musical que canvia i es renova cada dia.
Hi ha una resposta de les emissores comercials d’aquí amb la música llatina?
Sí, perquè ells programen música que demana la gent i com que són comercials han d’oferir tots 
els èxits. Passa molt amb el reggaeton i això és part de la integració musical.
Per què t’agrada fer ràdio?
Perquè no hi ha prejudicis estètics, jo vinc d’un país en què la bellesa és el que preval, i encara 
que no em considero poc agraciada, m’entristeix perquè a vegades no pots tenir la figura esvelta 
que proposen i potser sí que tens el talent per participar-hi. Colòmbia és molt superficial, i el 
món en general, però al meu país preval l’estètica i la bellesa. L’home pot ser gras, baixet, panxut 
però ha de tenir una Barbie per dona. és a dir que has d’estar divina per participar en qualsevol 
esdeveniment i això em fa pena. La ràdio no té aquests complexos i és fantàstica perquè és una 
gran companyia de tots.
Al programa hi truca gent de Tarragona?
Sí, i ens demana música cubana. Crec que hi ha connexió dels catalans amb Cuba i agraden molt 
aquests ritmes caribenys. Me’n recordo, també, que per Nadal vam fer un programa especial i ens 
va trucar gent per felicitar-nos perquè érem l’única ràdio que transmetia un veritable ambient de 
Nadal, amb trucades, nadales, vivències i alegria. Va ser bonic.
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DAINNA GUZ. Va néixer a Pereira (Colòmbia) i des de fa 10 
anys viu a Tarragona. És locutora de l’emissora llatina La 
Mega (94.9 FM). Ha cursat estudis de Comunicació Social al 
seu país i actualment estudia Fotografia. És una apassionada 
de la ràdio i els seus oients la gaudeixen de dilluns a diven-
dres, de 10.30 a 12.30 h  del matí.

Dainna, una veu llatina per Marco Flores

Amb el suport de 


