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PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
L'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala sorgeix l'any 1987 amb una
doble finalitat: donar a conèixer a Catalunya la situació de Guatemala i donar
suport a la tasca de les organitzacions populars d'aquell país. Igualment, l'AAPG
és sensible a les problemàtiques específiques que pateixen altres països i en aquest
sentit col·labora donant suport a altres organitzacions que treballen en defensa
dels Drets Humans.
Aquests objectius es porten a terme mitjançant activitats com són:
• Publicar trimestralment la revista "El Quetzal" per donar notícies de la realitat
socio-política de Guatemala als socis i col·lectius diversos;
• Publicar monogràfics sobre diferents temes que tenen com objectiu difondre
la situació en que es troba l’Amèrica llatina i molt concretament la
guatemalenca. Aquest any hem publicat sis ”Cuadernos de Guatemala", com
son: "ONGD y movimientos sociales. Nuevos retos y nuevos escenarios en
Centroamérica” (número 7),
"Investigación sobre el feminicidio en
Guatemala” (números 8 i 9), "Pobreza, migración internacional y regiones
excluídas” (números 10 i 11) y "Poesía guatemalteca. Con el compromiso y la
dignidad" (número 12).
• Mantenir periòdicament actualitzada la pàgina web:www.aapguatemala.org, per a
donar a conèixer l’associació i les activitats que s’hi realitzen.
• Participar en festes solidàries, debats i programes de TV i ràdio;
• Fer xerrades, exposicions i passis de vídeo a la Casa de la Solidaritat o a
associacions i centres culturals o educatius;
• Organitzar brigades d'acompanyament i de treball a Guatemala.
• Organitzar gires de representants de diversos grups populars guatemalencs
perquè facin conèixer la seva realitat a la nostra societat i a les entitats i
institucions catalanes;
• Fer campanyes i recollida de signatures denunciant atemptats contra els drets
humans o donant suport a reivindicacions de justícia;
• Donar suport als projectes de cooperació presentats per les organitzacions
3

populars guatemalenques.
L'Associació té filials a l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i a El Garraf.
L'Associació pertany a la CEESG (Coordinadora de l'Estat Espanyol de Solidaritat
amb Guatemala), així com a la CESG (Coordinadora Europea de Solidaritat amb
Guatemala). També forma part de la Federació de la Casa de la Solidaritat, de
Barcelona i està inscrita a la Federació Catalana d'Organitzacions No Governamentals.
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FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ
L'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala està dirigida per una Junta
Directiva amb els càrrecs reglamentaris que exigeix la legislació vigent respecte a
les entitats associatives; però el seu funcionament és participatiu i obert.
En l'actualitat té al voltant de 220 socis. D'aquests, unes 25 persones actuen com
a voluntàries a temps parcial encarregant-se de dur a terme les activitats
quotidianes de l'Associació, participant cada quinze dies a les reunions de treball i
formant part de les diverses comissions. En activitats que es porten a terme de
manera puntual, hi col·laboren entre 50 i 60 persones.
Dins el primer trimestre de cada any té lloc l'Assemblea General en la que es fa
una valoració de les activitats portades a terme i de l'estat de comptes. Es renova
la Junta Directiva, s'aproven les línies generals d'actuació per l'any en curs i es
remodelen les diferents comissions de treball que són:
• La comissió de secretaria: elabora la memòria anual, actualitza el llistat de
socis, envia informacions i documents.
• La comissió d'informació: s'ocupa de l'arxiu de documentació, de la
confecció de la revista El Quetzal, de les circulars i tríptics, i també de la
difusió d'informacions als mitjans de comunicació.
• La comissió de tresoreria: porta la comptabilitat de projectes i de
l'Associació en l'àmbit català així com la del funcionament local. Cada
delegació o filial porta també, per la seva banda, la comptabilitat del seu
funcionament.
• La comissió de projectes: s'encarrega de buscar els recursos necessaris per
portar-los a terme, en fa el seguiment i n’informa del seu procés.
• La comissió de brigades: s'encarrega de la seva publicitat, de les reunions
preparatòries, de dinamitzar la recollida de material, especialment
medicaments que es duran a Guatemala, de l’ elaboració de dossiers temàtics i
materials de treball que s’utilitzen en la formació de brigadistes. Igualment
s’encarrega de la coordinació amb les organitzacions populars guatemalenques
que rebran els/les brigadistes, i de facilitar els passatges d'avió a les persones
(brigadistes, socis/es o simpatitzants) que ho sol·licitin.

5

• La comissió d'activitats: s'encarrega de l'organització de festes, xerrades i
altres actes, com també de la participació a fires i altres esdeveniments
públics, procurant assolir la participació de les persones sòcies que hi
col·laboren voluntàriament de forma habitual i també de les que ho fan de
forma esporàdica.
• La comissió d’artesania: s’encarrega de l’adquisició d’artesania, del seu
inventari, etiquetatge i organització per a la venda en els tenderols que
s’instal·len en les diferents fires i actes públics en què participa l’Associació.
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ACTIVITATS INTERNES
Considerem com a tals:
• Les reunions quinzenals de treball, que reuneixen totes les comissions,
• Les reunions de treball de cada comissió,
• Convocar als socis i celebrar l’Assemblea General anual
• Les reunions informatives i formatives per els futurs brigadistes. Així com les
posteriors reunions d’avaluació de les brigades.
• Les reunions trimestrals amb la Coordinadora de l'Estat Espanyol de solidaritat amb
Guatemala, realitzades a diferents ciutats de l’Estat Espanyol.
• La reunió anual de la Coordinadora Europea de solidaritat amb Guatemala.
• L’assistència a les reunions quinzenals de la Comissió Permanent de
coordinació i funcionament de La Casa de la solidaritat.
• L’assistència a les reunions dels grups de treball dins de la Comissió
Permanent de coordinació i funcionament de La Casa de la solidaritat.
• L’assistència a l’Assemblea General de la Federació de la Casa de la Solidaritat
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PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE
SOLIDARITAT
Al llarg de l’any s’han anat realitzant accions en resposta a l'incompliment
sistemàtic per part del govern de Guatemala dels Acords de Pau signats el
desembre de 1996, entre d'altres el referent a la Situació Agrària, i les persistents
violacions dels Drets Humans; denunciant els assajaments sistemàtics que
pateixen des de fa temps els camperols guatemalencs, així com els assassinats
duts a terme pels finquers, amb l'ajut dels grups paramilitars i la Policia Nacional
Civil. Igualment, s’han denunciat els desallotjaments violents de la Finques,
també hem denunciat les intimidacions i amenaces de desallotjament de les
comunitats per part de les forces armades. Aquestes campanyes esta endegades
per les organitzacions guatemalenques
Aquestes accions han consistit, d’una banda a donar difusió d'aquests fets, i
d’altra a enviar cartes de denúncia a les persones responsables del govern de
Guatemala.
Paral·lelament a aquesta campanya de difusió també hem publicat un camp pagat
al diari guatemalenc “Prensa libre” el dia 22 d’abril denunciant l’actuació de la
policia nacional civil i de l’exercit contra persones que exercien el seu dret a
manifestar-se en contra de la ratificació del Tractat de Lliure Comerç (TLC),
causant nombrosos ferits i dos morts. També vam denuncia el desallotjament
amb morts i ferits a la Finca Nueva Linda, la mort d’un camperol a Sololá, els
assassinats a la Finca El Corozo, els atacs a la premsa i als mateixos membre de la
Procuraduría de Derechos Humanos, així com els desallotjaments de desenes de
finques ocupades per camperols, situant al Govern de Berger entre els més
repressius de la historia de Guatemala, on sistemàticament es violen els drets
civils i els Acords de Pau. En aquest camp pagat ens afegíem a les demandes del
Moviment Indígena, Camperol, Sindical i Popular, que van ser: la congelació i
sanció del TLC, que es convoqui una consulta popular sobre aquest tema, la
destitució de diversos càrrecs polítics, que s’investiguin els fets produïts a partir
del 14 de març i és jutgi els responsables d’aquests, que es garanteixi la plena
llibertat per els dirigents de les organitzacions socials, que es garanteixi tots els
drets humans individuals i col·lectius, especialment, els de reunió i manifestació. I
finalment, vam expressar la nostra exigència davant de les autoritats europees de
que tota l’ajuda que provingui de la Unió Europea a Guatemala estigui
condicionada al compliment per part del Govern guatemalenc a respectar els
Drets Humans i Els Acords de Pau.
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L’AAPG dóna suport econòmic al CEG, Centro de Estudios de Guatemala (amb seu
a Guatemala), i a la CDHHG, Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca,
amb seu a Madrid per tal de fer possible la continuïtat de les seves funcions
d’investigació, difusió i denúncia de la violació dels drets humans a Guatemala.
Al llarg de l’any 2005 hem participat en diverses activitats de solidaritat d’entre les
quals destaquem:
• Dia 12 de gener. Vam assistir a l’acte de commemoració del quart aniversari
dels tancaments dels col·lectius d’immigrants a les esglésies. Aquest acte és va
realitzar a l’Església del Pi.
• Dia 22 de gener. Vam participar a la manifestació contra la llei d’Estrangeria
• Dia 12 de febrer. Van assistir a la manifestació contra la Constitució europea
• Dia 13 de febrer. Vam participar a la concentració davant de Foment de
Treball contra el Reglament de la Llei d’estrangeria
• Dia 27 de febrer. Vam participar en l’Assamblea del col·lectiu Paper per
tothom a l’Espai Obert.
• Dia 6 de març. Vam assistir a la trobada de dones immigrades
• Dia 8 de març. Vam participar a la manifestació del dia de la dona treballadora
• Dies 11 i 12 de març. Vam participar al tancament de cap de setmana per la
Regularització sense condicions a l’església de Sant Medir i a la seu del sindicat
CNT.
• Dia 17 de març. Vam participar a la concentració davant del Consolat de
Guatemala a Barcelona per denuncia les actuacions repressives del govern
guatemalenc davant les protestes de la població civil en contra de la ratificació
de L’ALCA.
• Del dia 2 d’abril al 7 de maig. Vam participar en els tancaments on els
col·lectius d’immigrants estaven en vaga de fam en diversos locals de l’àrea
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metropolitana de Barcelona (entre d’altres Opera, Església de Pi, locals del
sindicats CNT i CGT, Casa de la Solidaritat, etc.) per reivindicar la
regularització sense condicions. Durant aquest dos mesos vam assistir a les
diverses accions organitzades per l’Assemblea de Regularització Sense
Condicions per donar suport a les persones tancades.
• Dia 24 d’abril vam assistir a la manifestació en suport als immigrants en lluita.
• Dia 1 de maig. Vam participar a la manifestació per el Mayday
• Dia 19 de juny vam participar a la manifestació convocada per el moviment
no a la guerra amb el lema: Prou guerres prou tortures.
• Dia 12 d'octubre vam participar a la manifestació 12 d'octubre: nada que celebrar,
resistamos los fascismos, organitzada per la plataforma contra el 12 d'octubre.
També vam participar en les jornades de contracelebració organitzades a la
Casa de la Solidaritat.
• Dia 15 d’octubre vam assistir a la concentració convocada davant del
Consolat del Marroc en protesta pels fets de Ceuta i Melilla.
• Dia 16 d’octubre vam participar en la concentració davant de la Plaça Sant
Jaume i manifestació al Pla de Palau, davant de la Delegació del Govern “No
més morts a Ceuta i Melilla. No més víctimes de la Llei d’estrangeria “en protesta pels fets
succeïts a Ceuta i Melilla.
• Dia 27 d’Octubre. Participació amb tenderol a la Festa de la Solidaritat a
Sta.Coloma de Gramanet' 05, organitzada per aquest Ajuntament.
• Dia 5 de novembre vam participar en la concentració a Pla de Palau amb
motiu del lliurament dels documents dins del procés de regularització del
col·lectiu d’immigrants sense papers.
• Dia 27 de novembre vam participar en la manifestació contra la Conferencia
Euromediterranea
• Dia 10 de desembre. Vam assistir a la concentració per l’anul·lació del padró
municipal com document imprescindible per accedir a la regularització del
col·lectiu d’immigrants.
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SEGUIMENT DE LA QUERELLA PRESENTADA A
L'AUDIÈNCIA NACIONAL
Durant aquest any 2005 hem continuat amb el seguiment de la querella
presentada a l'Audiència Nacional per genocidi, tortura, desaparicions forçades i
altres delictes contra varis generals, ex caps d'Estat i altres alts càrrecs
guatemalencs.
Aquest any s’ha produït un gran avanç en la Querella, concretament el 26 de
setembre El Tribunal Constitucional de l’estat espanyol emiteix una setencia on
declara a la justícia espanyola competent per jutjar els crims contra la humanitat,
sempre i quan no hagi una causa oberta en el propi país on s’hagin produït els
fets. El Tribunal Constitucional avala que Espanya investigui el delicte de
genocidi a Guatemala , encara que les víctimes no siguin espanyoles.

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
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ACTES PÚBLICS
Al llarg de l’any hem organitzat i participat els següents actes públics:
•

Dia 29 de gener, en commemoració dels 25 anys de l’incendi i massacre a
l’Ambaixada d’España a Guatemala vam organitzar una xerrada-col.loqui a
la Casa de la Solidaritat: “25 anys de solidaritat: Situació i perspectives de la
querella presentada davant l’Audiència Nacional contra els genocides guatemalencs”, a
càrrec de Antonio Segura president de l’Asociación Libre de Abogados
(ALA) i advocat de l’acusació popular a España contra Rios Montt i
d’altres militars guatemalencs.

•

Dia 24 de febrer. Conferència sobre l’anàlisi de la situació sociopólitica i
els drets humans a Guatemala a càrrec de Henry Morales, responsable de
les relacions internacionals de l'organització popular guatemalenca
Movimiento Tzuk Kim-Pop, i Orlando Blanco Coordinador executi de
Convergencia por la Verdad, CONADEGUA i de la instancia
Multisectorial por la Paz y la Concordia . Lloc de realització La Federació
Catalana d’ONG

•

Dies 4, 11 i 12 de març vam organitzar les Jornades El Plan Puebla Panamá i
la immigració: qui se’n beneficia?
- Dia 4 Projecció del documental: “Descubriendo a Dominga” i posterior
col·loqui a la Torna de Gracia.
- Dia 11 Projecció del documental sobre “El Plan Puebla Panamà” i Taula
rodona i debat: Que són el Plan Puebla Panamà i els Tractats de Lliure Comerç on
van participar Iban Ek Representant de la Coordinadora Regional de los
Altos a Chiapas, Mario Godínez Coordinador General de l’Asociación
para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA) i com tal
forma part de la Mesa Global a Guatemala i José Luis Siguil membre del
Consell Directiu del Movimiento Tzuk Kim Pop. Lloc de realització La
Casa de la Solidaritat
- Dia 12 Taula Rodona i debat: Fluxos de població, desallotjaments de
comunitats i immigració a càrrec d’Albert Recio, Professor del Departament
d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i José Luis
Siguil. Posteriorment segona Taula Rodona i debat: Lluites i alternatives al
Plan Puebla Panamà on van participar Iosu Perales, membre de
l’organització PTM-Mundubat, Mario Godínez i Orlando Blanco a la Casa
de la Solidaritat.
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•

Dia 9 de maig. Xerrada-col.loqui Pel dret a la lliure manifestació i contra la
repressió i la criminalització dels moviments socials a Guatemala a càrrec de Berta
Francisca Valenzuela representant de la Fundació Guillermo Toriello a la
Casa de la Solidaritat.

•

Dia 12 d’octubre, dins de les Jornades de Contracelebració del 12
d’octubre, xerrada a càrrec d’Henry Morales, Responsable de Relacions
Internacionals del Movimiento Tzuk Kim-Pop, on ens va informar de
l’alarmant situació en que es troba el país i les conseqüències de la
devastació que ha causat l’huracà Stan. Posteriorment es va debatre quines
mides aplicaríem per abordar aquesta catàstrofe.

•

Dies 4 i 5 de novembre vam organitzar les Jornades “Guatemala, Nicaragua i
Cuba: 20 anys de suport a la revolució”:
- Dia 4 Taula Rodona i debat “Concepte i evolució de la Solidaritat” a càrrec
d’Enock Matute, President de l’organització nicaragüenca Tecuilcan, Pablo
Ceto, Membre del Comité Ejecutivo Nacional del partit polític Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) i Henry Morales,
Responsable de les Relacions Internacionals del movimiento Tzun KimPop, i Darío L. Machado, professor de la Universidad de Ciencias
Informaticas de la Habana i de l’instituto de Periodismo José Martin.
- Dia 5 pel mati Trobada amb els brigadistes a la Casa de la Solidaritat.
Per la tarda Taula rodona i debat “Nicaragua i Guatemala: actualitats
silenciades” on participen Enock Matute, Pablo Ceto i Henry Morales.
Posteriorment xerrada “El principi de Justícia Universal: el cas de Guatemala i la
posició del Tribunal Constitucional” a càrrec de Antonio Segura president de
l’Asociación Libre de Abogados (ALA) i advocat de l’acusació popular a
España contra Rios Montt i d’altres militars guatemalencs.
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GIRES DE REPRESENTANTS
D’ORGANITZACIONS POPULARS
GUATEMALENQUES
• Del 14 al 15 de febrer gira de Mario Godínez, Coordinador General de
l’Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA).
Durant la gira s'entrevista amb:
¾ Veterinaris sense Fronteres (Vetermon)
¾ Entrepobles
¾ Entrevistes amb la premsa i televisió de Vilanova i la Geltrú.
• El dies 24 i 25 de febrer gira de Henry Morales, Responsable de Relaciones
Internacionales de l’organización Movimiento Tzuk Kim-Pop i Orlando
Blanco, Coordinador executi de Convergencia por la Verdad, CONADEGUA
i la instancia Multisectorial por la Paz y la Concordia. Ambdós representants
del Col·lectiva de Organizaciones Sociales (COS) de Guatemala, realitzant
entrevistes amb:
¾ Diputació de Barcelona
¾ La Generalitat de Catalunya. Agència Catalana de Cooperació Internacional
¾ Federació Catalana d’ONG-Comissió de Guatemala
¾ L'Ajuntament de Barcelona
• Dies 9 i 10 de maig gira de Berta Francisca Valenzuela representant de la
Fundación Guillermo Toriello. Es reuneix amb:
¾ Fundació Josep Comaposada - UGT
¾ Secretaria de la Dona de CCOO
¾ Partit Socialista de Catalunya (PSC)
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¾ Iniciativa per Catalunya Verds ICV – Àmbit de la dona
¾ Partit Comunista de Catalunya (PCC).
¾ Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
¾ Federació Catalana d’ONG - Grup gènere.
• Del dia 2 al 4 de novembre gira de Henry Morales Responsable de les
Relacions Internacionals del movimiento Tzun Kim-Pop. Durant la gira
s’entrevista amb:
¾ Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
¾ Presentació de bases per a projectes 2006 de l’Ajuntament de Barcelona
¾ Generalitat de Catalunya. Agència Catalana de Cooperació
¾ Rubí Solidari
¾ Ajuntament de Barcelona
¾ Intermon
¾ Educació sense Fronteres
¾ Cooperació
¾ Diputació de Barcelona
• Del dia 7 al 9 de novembre gira de Pablo Ceto Membre del Comité Ejecutivo
Nacional del partit polític Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG). Durant la gira s'entrevista amb:
¾ Partit Socialista de Catalunya (PSC)
¾ CCOO Secretaria de Relacions Internacionals
¾ CCOO - Pau i Solidaritat
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¾ Iniciativa per Catalunya i Verds (ICV)
¾ Partit Comunista de Catalunya (PCC)
¾ ACSUR – Las Segovias
¾ Servei Civil Internacional (SCI)
¾ Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
¾ Universitat Autònoma de Barcelona Càtedra UNESCO
¾ Entrepobles
¾ Esquerra Republicana de Catalunya
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AAPG GARRAF, LLEIDA I L’HOSPITALET
Els Comitès del Garraf (Vilanova i la Geltrú), Lleida i l’Hospitalet han organitzat
i participat en diferents activitats, d’entre les quals destaquem:
GARRAF (Vilanova i la Geltrú)
• Dia 14 de febrer. Entrevistes a Mario Godinez, Coordinador General de
l’Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA) en
el Canal Blau Televisió i al diari de Vilanova.
• Participació en les reunions del Consell de Cooperació com a representant de
l’Associació d’Amistat amb el poble de Guatemala, on es va presentar el
projecte d’organització i capacitació sindical a treballadors agrícoles assalariats,
que va ser aprovat pel consell i el Ple de l’Ajuntament que va atorgar 6.000
euros.
LLEIDA
• Participació en la formació dels futurs brigadistes del Centre de Cooperació
Internacional de la Universitat de Lleida. Aquesta és va realitzar a la primavera
d’aquest any.
• Participació en la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de
Lleida.
L’HOSPITALET
• Participació en el Consell de Cooperació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, on es va presentar el projecte d’emergència per l’Huracà Stan, que
va ser aprovat pel consell i al Ple de l’Ajuntament que va atorgar 3.000 euros.
• Participació en la Festa de la Diversitat de l’Hospitalet de Llobregat

18

PARTICIPACIÓ
PLATAFORMES

EN

CAMPANYES

I

Al llarg de l’any ens hem adherit a:
• Campanya d’enviaments de cartes i faxos per denuncia d’assassinats d’una
treballadora de l’organització guatemalenca Apoyo a una Sexualidad Integral
frente al sida (OASIS) i de les agressions rebudes a d’altres professionalstransvestits del sexe a la ciutat de Guatemala.
• La Campanya de suport i de denuncia contra la violenta repressió policial que
va ser sotmeses les organitzacions populars que es van manifestar
pacíficament a la ciutat de Guatemala contra l’aprovació del Tractat del Lliure
Comerç (TLC) i les posteriors ordres de captura a membres de les
organitzacions guatemalenques.
• La Campanya de suport i de denuncia dels constants assalts i d’intimidacions a
les oficines de les organitzacions populars guatemalenques, a destacar la de
l’oficina de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
(CNOC), als defensors dels drets humans i més concretament les agressions a
les cases d’acompanyaments internacionals (Coordinadora del Proyecto de
Acompañamiento de Austria – ADA)
• Campanya d’enviaments de cartes i faxos per denunciar la greu situació dels
camperols guatemalencs davant les polítiques d’explotació i agressió del
govern guatemalenc contra les capes més empobrides de la població i en
contra les comunitats indígenes en particular.
• Campanya d’enviament de cartes i faxos per denuncia les morts que es van
produir a la frontera espanyola-marroquina, concretament al mur existent a
Ceuta i Melilla.
• Campanya de suport als resultats de la consulta democràtica sobre la mineria
en Sipacapa en el departament de San Marcos en Guatemala, on els habitants
d’aquesta comunitat van rebutjar aquesta activitat en els seus terrenys. També
en aquesta campanya es va demanà que el govern guatemalenc respecti la
voluntat de la població afectada pel projecte miner.
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• Campanya d’ajut d’emergència per l’Huracà Stan i d’aquesta forma pogué
adquirir aigua, medicines, aliments per a la població damnificada davant
l’imminent risc d’epidèmies i fam. Els diners recollits s’enviaran a les
organitzacions populars guatemalenques, concretament a la Fundación
Toriello i a l’Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad
(CEIBA).
• La Plataforma de solidaritat amb Chiapes, Oaxaca i Guatemala de Madrid per
denuncia, d’una banda les actuacions policials i militars que és van donar amb
motiu de les manifestacions contra la ratificació del Tractat del Lliure Comerç
(TLC) amb EEUU i d’altra exigir que les ajudes per part de l’Estat Espanyol
quedin supeditades al compliment dels drets humans i democràtics.
• La Plataforma Papers per tothom
• La Campanya per la regularització de les persones immigrades
• La Campanya de suport de l’Assemblea de Regularització sense Condicions
• La Plataforma contra el 12 d’octubre. Nada que celebrar, resistamos los fascismos
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BRIGADES
L’any 2005 han realitzat brigades d’acompanyament i treball 24 persones, 4 al
mes de juliol, 9 al mes d’agost, 4 al setembre i 7 a l’octubre.
L’ AAPG, així com de la Coordinadora Estatal organitzen brigades amb la
finalitat de que les persones interessades coneguin Guatemala des d’una
perspectiva diferent; que visquin, comparteixin i intercanviïn idees i sentiments
amb altres persones que tenen el mateixos objectius i problemes. Considerem
que és important donar suport a les organitzacions que lluiten per canviar la
situació social, política i econòmica a Guatemala i al món, així com donar suport
en la recuperació de la memòria històrica.
Els brigadistes han de complir els següents requisits:
1-Assistència a tallers de formació els mesos anteriors a la seva marxa, on rebran
informació de la situació de Guatemala i de les organitzacions populars amb les
quals hauran de treballar. També en aquests tallers es fan treballs de grup sobre:
Història de Guatemala, Solidaritat, Globalització, Terra, Indígenes, Dona i Drets
Humans.
2-Assistència a trobades informatives amb diferents organitzacions
polítiques i populars en Guatemala: CUC, MAMA MAQUÍN, URNG i CEG.
3-Coordinació amb l’organització guatemalenca triada, per conèixer tota la
informació sobre la Comunitat a la qual s’ integrarà per un espai de temps no
inferior a tres setmanes.
4-Portar a terme la feina corresponent (acompanyament, alfabetització, sanitat,
etc.)
5-Elaboració d’un informe sobre la seva experiència que haurà de presentar a la
tornada a Barcelona.
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DISTRIBUCIÓ DELS BRIGADISTES
L’ acompanyament amb el CUC (Comité de Unidad Campesina) l’han portat a
terme 9 brigadistes; 2 durant el mes de juliol, 3 durant el mes d’ agost, 2 al
setembre i 2 a l’octubre.
A l’acompanyament amb MAMÁ MAQUÍN han assistit 2 brigadistes a l’agost.
Amb TZUK KIM POP 8 brigadistes: 2 al juliol, 2 a l’agost i 4 a l’octubre.
A Ceiba han assistit 4 brigadistes: dos a l’agost, una al setembre i una l’octubre.
Amb CIIDH ( Centro de Investigación Internacional de Derechos Humanos ha
col·laborat 1 brigadista durant el mes de setembre.
VALORACIÓ
En una reunió dels brigadistes i del Comitè de l’AAPG es van fer les valoracions
tant per part de cada un dels brigadistes com en conjunt i en general es van
valorar com positives les sessions informatives, les realitzades a Barcelona així
com les de Guatemala amb les organitzacions guatemalenques. Tots i totes les
brigadistes consideren molt important haver viscut aquesta experiència, així com
les tasques realitzades i veuen la necessitat de seguir donant suport a la feina que
realitzen les diferents organitzacions populars. La valoració que es va fer aquí és
força coincident amb la que va fer el coordinador de les brigades a Guatemala,
Fernando Bances.
Els sis brigadistes del mes d’octubre van haver de modificar la seva col·laboració
degut a l’huracà Stan.
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PROJECTES
Durant l’any 2005, els ingressos destinats als projectes que es detallen tot seguit,
ha estat de 244.500 euros
Projecte: Organización y captación sindical a trabajadores agrícolas
asalariados organizados en el Comité de Unidad Campesina, CUC
- Contrapart local: Comité de Unidad Campesina, CUC
- Import total de les subvencions atorgades durant l’any 2005: 16.000 euros
- Entitats donants: Ajuntament de L’ Hospitalet de Llobregat i Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Projecte: Les dones indígenes Mam per la gobernabilitat democràtica i la
participació econòmica, comercial i política. Projecte Ixmucane Uleu.
- Contrapart local: Centro Experimental para el Desarrollo de la Pequeña i
Mediana Empresa Rural CEDEPEM
- Import total de les subvencions atorgades durant l’any 2005: 155.000 euros
- Entitats donants: Ajuntament de Barcelona i Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament.
Projecte: Foment de la solidaritat i sensibilització de la societat catalana
davant la problemàtica de Guatemala, Nicaragua i Cuba i celebració dels
20è aniversaris de l’Associació d’amistat amb el poble de Guatemala
(AAPG) i l’Associació catalana de brigadistes de Nicaragua (ACBN).
- Contrapart local: Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala
- Import total de les subvencions atorgades durant l’any 2004: 8.500 euros
- Entitats donants: Ajuntament de Barcelona
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Projecte: Projecte d’emergència per l’huracà Stan
- Contrapart local: Comité de Unidad Campesina, CUC
- Import de les subvencions atorgades: 3.000 euros
- Entitat donat: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Projecte: Projecte d’emergència: Seguretat alimentària a L’altiplà
Occidental de Guatemala
- Contrapart local: Centro Experimental para el Desarrollo de la Pequeña i
Mediana Empresa Rural CEDEPEM
- Import de les subvencions atorgades: 75.000 euros
- Entitat donat: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament,
l’Ajuntament de Barcelona i el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament

24

25

