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Presentació

L’objectiu d’aquest curs és donar coneixements teòrico-
pràctics sobre la situació dels pobles indígenes que es troben 
a l’Amazònia tot relacionant-ho amb el model econòmic 
globalitzat imperant. També volem oferir una visió integral 
dels moviments socials que han sorgit entorn a la  
defensa dels drets dels pobles indígenes a nivells nacionals 
com internacional. Per últim presentarem alternatives  
i eines d’incidència política que, com a ciutadans i ciutadanes 
de països del Nord, podem promoure per a tal de contribuir  
a la justícia social i l’equitat dels pobles indígenes.

Lloc i horari del curs

Lloc: Aula J.M. Valverde. Facultat de Biblioteconomia UB
(C. Melcior de Palau, 140 · Barcelona)
Horari: dimarts i dijous, de 18.30 a 21 h
Preu: 40 euros (socis de la Lliga dels drets dels pobles,  
de CEAM i de Món-3: 25 euros)

Matriculació

Cal fer una transferència per l’import de la matrícula a aquest 
compte corrent: “la Caixa”: 2100 3642 11 2200036125
El resguard de la transferència cal portar-lo a la Fundació 
Solidaritat UB, on caldrà emplenar el full d’inscripció.

Avaluació

Per obtenir el certificat d’assistència cal assistir al 80% de les 
classes. Per obtenir el certificat de crèdits cal, a més, presentar 
un treball sobre els continguts del curs.

Professorat

l	Pep Barba, Centre d’Estudis Amazònics.
l	Rita Huybens, Lliga dels Drets dels Pobles.
l	Jordi Pascual, Centre d’Estudis Amazònics. 
l	Toni Madueño, Centre d’Estudis Amazònics.
l	Mònica Vargas, Observatori pel Deute en la Globalització.
l	Josep Ramón Jiménez, Lliga dels Drets dels Pobles.
l	Marco Aparicio, Universitat de Girona.
l	Marc Gavaldà, integrant de la campanya «Repsol Mata»
l	Lina Mª González, Col·lectiu MALOKA.
l	Esther Vivas, CEMS-UPF.
l	Jesús Carrión, Col·lectiu RETS.
l	Víctor Maeso, Col·lectiu RETS.

Programa

Dimarts, 22 de març
Presentació del Curs. Presentació de la campanya «Indígenes, 
quan la terra camina»; L’Amazònia: 1. Marc geogràfic  
i biòtic, 2. Evolució dels ecosistemes amazònics en els  
últims 20 mil anys
Pep Barba, Rita Huybens i Jordi Pascual 

Dijous, 24 de març
De la Loma Santa a la Marcha por el Territorio y la Dignidad. 
Història de la lluita per la terra a l’Amazònia boliviana
Toni Madueño

Dimarts, 29 de març
Interessos i impactes de les empreses transnacionals en les 
comunitats amazòniques; Geopolítica Sudamericana i el 
paper de l’Amazònia a nivell geoestratègic: interessos i 
conflictes; Ecologia política i alteritat dels Pobles originaris 
en la gestió del territori; El paper dels Estats en la gestió dels 
recursos naturals
Mònica Vargas i Josep Ramón Jiménez

Dijous, 31 de març
Reconeixement i exercici dels Drets dels Pobles Indígenes en 
l’Àmbit internacional i dels Estats: Reconeixent internacional: 
Conveni 169 de la OIT i Declaració Universal dels Drets dels 
Pobles Indígenes; Reconeixement a través de l’Estat
Marco Aparicio

Dimarts, 5 d’abril
La lluita dels pobles indígenes en temps de globalització 
econòmica. Fites assolides i reptes per un present incert: 
Xarxes internacionals de recolzament al moviment  
Indígena; Agenda dels moviments indígenes; El cas dels 
pobles en aïllament voluntari; Campanya internacional 
Yasuní; Cas Texaco a Equador; Moviment indígena a 
Colòmbia
Marc Gavaldà i Lina Mª González

Dijous, 7 d’abril
Com podem contribuir a la lluita dels pobles indígenes? 
Acció política des del consum; Dinamització activitat:  
quin paper hi tinc jo com a ciutadà del nord;  
Cloenda del curs
Esther Vivas, Jesús Carrión i Víctor Maeso
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