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Jornades d’intercanvi d’experiències
6 i 7 de maig de 2009

casa del Mar de Barcelona
c/albareda, 1 (Metro L2 i L3, paral.lel)

amb el suport de:

Centre d’Estudis Amazònics
Carrer Benavent 12, baixos 4a  
(08028) Barcelona
93 451 40 68  www.ceam-ong.org

participen:
CIDOB- BOLIVIA, CEPOIM- BOLIVIA, ACCD-GENERALITAT DE CATALUNYA,  
IWGIA-BARCELONA, alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes,  
CCDR-LLEIDA, ENGINYERIA sENsE fRONTEREs , VETERINARIs sENsE  
fRONTEREs, sETEM, LLIGA DELs DRETs DELs POBLEs, CIEMEN, fCONGD

Jornades  

desenvoLUpaMent  
sosteniBLe a L’aMaZÒnia

el centre d’estudis amazònics (ceaM) és 
una organització no governamental  
per al desenvolupament (onGd) que 
treballa des de l’any 1994,  
promovent el desenvolupament cultural, 
medi ambiental i socioeconòmic  
dels pobles de la regió amazònica.

organitzar per:



desenvoLUpaMent sosteniBLe a L’aMaZÒnia

La situació dels pobles de 
l’amazònia: història,  
política i territori

9:00h_acreditació i lliurament de 
documentació

10:00h_inauguració i benvinguda
Andreu Felip. Director Agència Catalana de 
Cooperació per al desenvolupament (ACCD)
Josep BArBA FormosA. President i soci fundador 
CEAM

10:30h_presentació jornades
CArmiñA GArCiA. Directora CEAM

11:00h_diversitats de plantejaments en 
l’enfocament sud-nord 
pedro nuny. Vicepresident Confederación de 
Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)- Bolivia
Corpus mAlAle. Coordinador Consejo Educativo 
del Pueblo Originario Indígena Mojeño (CEPOIM)- 
Bolivia
moderA: GemmA CeliGuetA. IWGIA-Barcelona

12:20h_pausa café

el procés polític:  
reinvidicacions i noves eines: 

12:50-14:30h_procés històric i situació actual 
de les poblacions indígenes amazòniques
Antoni mAdueño. CEAM- El camí de les poblacions 
amazòniques fins l’actualitat.
Jordi noè. Coordinador alterNativa Intercanvi 
amb Pobles Indígenes. Mecanismes de defensa 
del territori en el marc de la Declaració dels 
Pobles Indígenes. Una experiència al Perú.
moderA: Josep BArBA FormosA. President CEAM

16:00-18:00h_La nova constitució de 
Bolívia. conseqüències sobre els pobles 
indígenes
pedro nuni. Vicepresident CIDOB (Bolivia). 
Amazonía boliviana: vida y desarrollo para los 
pueblos indígenas
Aureli ArGemí. President CIEMEN (Centre Internacio-
nal Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions.) 
De Bolívia al Fòrum Social Mundial a l’Amazònia: nous 
paradigmes des dels drets col·lectius dels pobles. 
moderA: ritA HuyBens. Presidenta Lliga dels drets 
dels pobles.

accions concretes  
en educació i Medi ambient

9:00h_acreditació i lliurament 
documentació

10:00h_L’educació intercultural bilingüe  
als països amazònics
GemmA CAsAl. Responsable àrea de recerca 
Centre de Cooperació per al Desenvolupament 
rural (CCDR-Lleida). 
La rellevancia de la EIB i la creació de xarxes.
Corpus mAlAle. Coordinador CEPOIM. 
Territorialidad con Educación Intracultural, 
Intercultural y Pluringüe. Experiencia del Pueblo 
Mojeño en la Amazonía Boliviana.

12:00h_pausa-café

12:20-14:00h_La qüestió mediambiental. 
accions desenvolupades per pal·liar les 
problemàtiques ambientals
miquel CArrillo. Enginyeria sense fronteras (ESF). 
L’impacte de l’explotació petrolera en els Drets 
Humans a l’Amazònia Equatoriana.

FerrAn GArCiA. Veterinaris sense fronteres 
(VSF)-  Agrocombustibles, una nova lluita pel 
territori.
VíCtor mAeso. SETEM-Resistències al complex  
hidroelèctric Río Madeira (accions VSF-ODG-
SETEM)
moderA: Jordi pAsCuAl sAlA. CEAM

16:00h_polítiques de cooperació per a un 
desenvolupament sostenible a l’amazònia 
mArtA repullo. Responsable Amèrica del Sud 
ACCD. Política de l’ACCD envers els territoris 
amazònics.

16:20h_taula rodona: polítiques de 
cooperació per a un desenvolupament 
sostenible a l’amazònia
moderA: GemmA CeliGuetA. IWGIA Barcelona
pArtiCipAnts: mArtA repullo. Responsable 
Amèrica del Sud ACCD
pedro nuny. CIDOB-Bolivia
Corpus mAlAle. CEPOIM-Bolivia
entitAts pArtiCipAnts i ConVidAdes A les JornAdes

18:00h_conclusió i cloenda 
ceaM, cidoB-Bolivia, cepoiM-Bolivia

Els pobles amazònics han estat sotmesos a 
una marginació sociocultural causada pel no 
reconeixement de les seves realitats, tradi-
cions i creences. Aquests pobles, majoritària-
ment indígenes, han patit una privació dels 
seus drets degut a la imposició de models  
socioeconòmics externs i a la sobreexplotació 
dels recursos naturals dels seus territoris. 
Aquesta situació però està canviant en els 
últims temps. Els pobles indígenes han rei-
vindicat els seus drets i les seves veus s’han 

alçat per damunt de les fronteres, és el cas 
de la població indígena a Bolívia, amb els  
canvis que s’han introduït a la nova constitució 
boliviana.

Les Jornades pretenen crear un espai de  
reflexió i d’intercanvi d’experiències que 
s’estan duent a terme al territori amazònic. 
Tant entitats amazòniques, com entitats  
catalanes i espanyoles que treballen a l’Ama-
zònia, explicaran experiències enfocades a 

diferents àmbits (educació, política, medi 
ambient...).  Amb la difusió d’aquestes accions 
volem contribuir a la reflexió sobre propos-
tes alternatives de desenvolupament i de 
com aquest engloba totes les dimensions 
que afecten la vida de les persones. 

Les jornades finalitzaran amb una taula  
rodona sobre les polítiques de cooperació 
per al desenvolupament dirigides a les po-
blacions amazòniques. 
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  Les jornades són gratuïtes, obertes a tothom 
prèvia inscripció. Imprescindible inscriure’s 
(inscripció gratuïta).
El període d’inscripció restarà obert fins el 
3 de maig 2009. Les places són limitades a 
l’aforament de la sala.
La inscripció es pot realitzar:
• Entrant al blog  

http://jornadesamazonia2009.blogspot.com/ 
i/o a la web:  www.ceam-ong.org  
i complimentant el formulari d’inscripció

• Trucant al 93 451 40 68

Per a més informació: www.ceam-ong.org  
ó ceam@ceam-ong.org

dimecres 6 de maig dijous 7 de maig
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