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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.
• 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
populars guatemalenques.
L'Associació té filials a Girona, 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.
• 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,
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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 tal:
• 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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EXERCICI 2006
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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” per denuncia el model depredador de mineria a cel
obert que s’està portant a terme a Guatemala tant per part del govern com per les
empreses estrangeres com pel Banc Mundial. Aquesta activitat causa una extensa
desforestació, escassetat i seriós risc de contaminació de l’aigua, expulsió de la
població rural i la consegüent violació dels seus drets humans a l’alimentació, a
l’aigua, a la salut, al treball, a una habitatge digne i a un medi ambient sa.
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 2006 hem participat en diverses activitats de solidaritat d’entre les
quals destaquem:
Ÿ Dia 28 de gener. Vam participar a la manifestació contra la llei d’Estrangeria
Ÿ Dia 8 de març. Vam assistir a la manifestació unitària del Dia Internacional de la
Dona Treballadora
Ÿ Dia 18 de març. Vam participar a la manifestació del Dia Internacional de
mobilització contra la Guerra, que recordava el tercer aniversari de la Guerra de
l’Iraq, amb el lema “Contra la Guerra d’Ocupació i Resistència al Pròxim
Orient: Fora les forces d’ocupació”.
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• Dia 25 de març. Vam participar a la manifestació contra els 660 acomiadaments
de l’empresa SEAT amb el lema “readmissió, ja” convocada per la Secció
Sindical de GTT-SEAT.
• Dia 7 d‘abril. Vam assistir a la concentració davant de correus en protesta per les
detencions sistemàtiques a la població immigrant. Posteriorment manifestació
fins al port per denuncia les morts dels immigrants que venen en pasteres des de
Mauritània.
• Dia 1 de maig. Vam participar a la manifestació per el Mayday
• Dia 24 de juny vam assistir a la manifestació per reclamar els drets dels
immigrants, amb el lema “Prou repressió contra la immigració”
Ÿ Del dia 6 de juliol fins al 14 de setembre tots els dijous cassolada contra la
guerra a la Plaça Sant Jaume amb el lema “Aturem la Mascate contra el poble palestí i
la invasió al Líban, prou impunitat de l’Estat d’Israel i prou passivitat dels postres governs”
convocada per la Comunitat Palestina a Catalunya, Xarxa d’Enllaç amb Palestina
i Plataforma Aturem la Guerra.
Ÿ Dia 16 de setembre vam participà al tenderol a la Festa del Treball al Parc de la
Ciutadella de Barcelona.
Ÿ Dia 30 de setembre vam assistir a la manifestació convocada per la plataforma
Per un habitatge digne, per reivindica l’accés a l’habitatge, contra la bombolla
immobiliària i els preus prohibitius dels habitatges amb el lema “No vas a ternir
una casa en la puta vida”
Ÿ Dia 1 d’octubre vam assistir a la manifestació convocada per la Plataforma
Aturem la Guerra amb el lema “Aturem la guerra fora, les forces d’ocupació”
Ÿ Dia 7 d’octubre vam participar a la manifestació a la Rambla del Raval fins a la
Delegació de Govern a Pla de Palau, per reclamar la igualtat de drets entre les
persones, independentment del seu país d’origen sota el lema “Defensar els drets
dels immigrants és defensar els teus drets“. Aquesta mobilització convocada per
diverses organitzacions pol.litiques, col·lectius, associacions d’immigrants i
sindicats en el marc de la Jornada internacional de lluita convocada pels
moviments socials reunits al Fòrum Social Europeu (FSE) i el Fòrum Mundial
d Migracions de Rivas.
• Dia 12 d'octubre vam participar a la manifestació 12 d'octubre: nada que celebrar,
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resistamos los fascismos, organitzada per la plataforma contra el 12 d'octubre.
• 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 12 de novembre vam participar en la manifestació convocada per la
Asamblea de Apoyo al Pueblo de Oaxaca de Barcelona per exigir la retirada de
les forces federals de Oaxaca, per la renuncia del governador d’aquesta ciutat,
per la llibertat de les preses i els presos polítics i per l’empresonament dels
assassins del poble.
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SEGUIMENT DE LA QUERELLA PRESENTADA A
L'AUDIÈNCIA NACIONAL
Durant aquest any 2006 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.
En l’any 2005 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.
Com a consecuencia d’aquesta sentencia al 2006 s’ha dictaminat l’ordre de captura i
embargament al dictador Rios Montt, d’altres exdictadors i generals. Concretament
s’ha decretat la presó dels exdictadors guatemalencs Efrain Rios Montt i Oscar
Humberto Mejia Victores, Així com d’altres cinc generals, per delictes de genocidi,
terrorisme, assassinat, tortures i detencions il·legals. La mida fou adoptada per el
jutge Santiago Pedraz, a instàncies del fiscal Jesús Alonso, i suposa l’ordre de
captura internacional dels set imputats, l’embargament dels seus bens i el bloqueig
de les seves comtes bancàries, tant en les que son titulars, com les que estan a nom
de terceres persones vinculades als inculpats.
A més el jutge reclama als organismes pertinents que bloquegin les comtes que
qualssevol dels acusats puguin tenir en qualssevol país. La mida te una gran
importància, encara que tots tinguin la major part de la seva fortuna a Guatemala,
els dictadors llatinoamericans habitualment tenen fons a EEUU o a Suïssa, com va
passar amb el dictador Augusto Pinochet. En la resolució s’adopten també mides
cautelars contra l’expresident de la República de Guatemala entre 1978 i 1982,
Fernando Romeo Lucas, que va morir recentment a Veneçuela, però la raó de que
hagi sigut inclòs en la resolució és que la seva mort no ha sigut notificada al jutjat
espanyol i per tant no consta oficialment com a tal.
La resolució judicial ha sigut adoptada després del viatge que va realitzar a
Guatemala la comissió judicial integrada per l’esmentat jutge i fiscal per tractar
d’interrogar a Ríos Montt i a la resta dels processats amb un resultat infructuós.
Tant el fiscal com el jutge van declarar “ una clara, constant i voluntària falta de
cooperació amb l’autoritat judicial espanyola en la investigació dels fets denunciats”.
El fiscal senyalava i la sentencia ho recull que els imputats “ amb la seva actitud
obstruccionista han bloquejat de fet (i en el fons de dret) no solament les seves
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declaracions sinó també dels testimonis que s’havien proposat, els constant i
continus recursos van evitar l’actuació de l’òrgan judicial no solament impedint que
coneguin la imputació, sinó que els testimonis proposats poguessin declarar.
Als acusats se’ls imputa els assassinats de 250.000 indígenes de l’ètnia maies, així
com els de 35 persones més en el cas de l’assalt a l’ambaixada espanyola, a 1980, i
els de cinc sacerdots espanyols. La presó dels inculpats citats esta justificada pels
indicis racionals de criminalitat que s’he sustenta en les diferents denuncies,
querelles, i els informes formalitzats per la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico (CEH) i l’informe sobre la Recuperación de la Memoria Histórica
(REMHI). La resolució del jutge parla d’un pla dissenyat i orquestrat des de les
instàncies governamentals per minimitzar l’ètnia maia. En aquesta es relata com
entre el gener de 1980 i el setembre de 1981, quan era president Fernando Romeo
Lucas García, i en l’altre període més ampli fins 1986, en el que van governar a
Guatemala Efrain Ríos Montt i Óscar Humberto Mejía, des de les estructures
governamentals s’utilitzava la violència sistemàtica contra aquest col·lectiu. Aquesta
violència es va materialitzar en assassinats, tortures, desplaçaments forçats,
violacions sexuals a les dones, fent del terror un modus vivendi. No solament
s’atacava físicament a l’ètnia maia, sinó al conjunt de persones, principalment
sacerdots missioners, que denunciaven aquests fets i donaven auxili als camperols.

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

Dies 10 i 16 de març vam organitzar unes Jornades on se va tractar el tema
de “La lluita de les dones en el moviment social a Guatemala“:
§ Dia 10 de març vam participar en el cicle de documentals de la Casa de la
Solidaritat, es realitza una Xerrada-col.loqui “Hablemos del Poder”
presentada pel col·lectiu Huelga Mundial de Mujeres. Posteriorment es
projecta la pel.licula-documental: “Descubriendo a Dominga”.
§ Dia 16 de març Xerrada-col.loqui sobre “La situació actual de la dona a
Guatemala i les lluites de les dones dins del moviment social” a càrrec de Maria
Velásquez Xón, representant de l’Organització popular guatemalenca
Colectivo Somos Muchas a La Casa de la Solidaritat.

•

Dia 26 d’abril Xerrada-col.loqui “La situació a Guatemala als 10 anys de sistemàtic
incompliment dels Acords de Pau,” a càrrec d’Henry Morales, Responsable de
Relacions Internacionals del Movimiento Tzuk Kim-Pop, a la Casa de la
Solidaritat

Ÿ

Dia 26 d’abril Henry Morales, Responsable de Relacions Internacionals del
Movimiento Tzuk Kim-Pop, va participar en la sessió informativa de
Brigades.

•

Dies 10 i 29 de novembre vam organitzar unes Jornades a la Casa de la
Solidaritat on es va parlar de“Guatemala, 1996 al 2006, de la signatura de la Pau
al Frente Político-Social de Izquierdas (FPSI)”:
§ Dia 10 de novembre Xerrada-debat “ Guatemala als 10 anys de la signatura
dels Acords de Pau: El Frente Político-Social de Izquierdas (FPSI)” a càrrec
d’Alba Estela Maldonado, Secretària General Adjunta del Partit Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) i Diputada al Congrés
de la República de Guatemala.
§ Dia 29 de novembre Xerrada-col.loqui “ El moviment social i la situació
dels camperols al llarg d’aquests 10 anys” a càrrec de Diego Enrique Escalante,
Representant del Comité de Unidad Campesina (CUC).
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GIRES DE REPRESENTANTS D’ORGANITZACIONS
POPULARS GUATEMALENQUES
Ä Del 15 al 21 de març gira de Maria Velásquez Xón, Representant de
l’organització popular guatemalenca Colectivo Somos Muchas. Durant la gira
s'entrevista amb:
• Partit Comunista Català (PCC)
• Representació Parlamentaria d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
• Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
.
Ÿ Entrevista a la Revista AVANT i a Catalunya Radio
Ÿ Associació Catalana per la Pau
Ÿ Col·lectiu MALOKA
Ÿ Servei Civil Internacional (SCI)
Ÿ Secretaria de la dona de CC.OO
Ÿ Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)- Àmbit de la dona
Ä El dies 25 i 27 d’abril gira de Henry Morales, Responsable de Relaciones
Internacionales de l’organización Movimiento Tzuk Kim-Pop i representant del
Col·lectiva de Organizaciones Sociales (COS) de Guatemala, realitzant entrevistes
amb:
• Cooperació
• Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
• ACSUR-La Segovias
• L'Ajuntament de Barcelona
Ÿ Diputació de Barcelona
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Ä Dies 9 i 15 de novembre gira d’Alba Estela Maldonado Secretaria General
adjunta del Partit Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) i diputada
per la llista nacional al Congres de la República. Es reuneix amb:
• Institut Català de la Dona
• Iniciativa per Catalunya Verds ICV – Àmbit de la dona
• Participació al Seminari d‘Observatori de Gènere dels Partits Verds Europeus
Ÿ Eurodiputat d’ Iniciativa per Catalunya Verds ICV
• Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
• Secretaria de la dona de CCOO
Ÿ Pau i Solidaritat
Ÿ Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
Ÿ Partit Socialista de Catalunya (PSC).
Ÿ Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Ä Del dia 26 de novembre al 3 desembre gira de Diego Enrique Escalante,
membre del Comité Nacional del Comité de Unidad Campesina. Durant la gira
s’entrevista amb:
• Entrepobles
• Pau i Solidaritat
• ACSUR- Las Segòvia
• Entrevista a Ràdio Estel, al Diari de L’Hospitalet i a la Radio de L’Hospitalet
Ÿ Vetermón
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AAPG GIRONA, GARRAF I L’HOSPITALET
Els Comitès de Girona, El Garraf (Vilanova i la Geltrú), Lleida i l’Hospitalet han
organitzat i participat en diferents activitats, d’entre les quals destaquem:
GIRONA
Ÿ Dia 20 de març Xerrada-debat “La lluita de la dona en el moviment social a
Guatemala” a càrrec Maria Velásquez Xón, Representant de l’Organització
popular guatemalenca Colectivo Somos Muchas, a la Facultat d'Educació i
Psicologia
Ÿ Dia 25 d‘abril Xerrada-debat “La lluita de les organitzacions populars a Guatemala” a
càrrec d’Henry Morales, Responsable de Relacions Internacionals del
Movimiento Tzuk Kim-Pop al Centre social La Maquia a Girona.
Ÿ Dies 14 i 15 de novembre dins de la inauguració del post-grau en cooperació al
desenvolupament i educació popular que s’organitzen conjuntament amb
Estudis d’educació Social i el Grup d’estudiants pel practicum a Nicaragua de
l’Escola d’infermeria les Jornades “Nicaragua i Guatemala: l’esperança vençuda? a la
Facultat d’Educació i Psicologia on s’inaugura el post-grau en cooperació al
desenvolupament i educació popular.
§ Dia 14 de novembre Xerrada-debat “El ressorgiment de l’esquerra a
Guatemala i a Amèrica llatina” a càrrec d’Alba Estela Maldonado, ex comandant de la guerrilla, Secretària General Adjunta del Partit Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) i Diputada al Congrés
de la República de Guatemala.
§ Dia 15 de novembre la xerrada “ La situació Sòciopolitica a Nicaragua després
de les eleccions” a càrrec d’Enric Font, president de la Casa de Nicaragua de
Barcelona. Presentació a càrrec de Sebas Parra, professor de la Facultat
d’Educació i Psicologia i President de l’AEPCFA-Girona (Associació per
a l’Educació Popular Carlos Fonseca Amador)
Ÿ Organització de brigades a Guatemala d’acompanyament i treball durant els
mesos d’estiu. La informació en detall sobre aquesta activitat la podem trobar a
l’apartat de brigades.
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EL GARRAF (Vilanova i la Geltrú)
• Dia 27 de novembre. Entrevistes a Diego Enrique Escalante, membre del
Comité Nacional del Comité de Unidad Campesina, en el Canal Blau Televisió i
al diari de Vilanova.
Ÿ Dia 27 de novembre. Diego Enrique Escalante, membre del Comité Nacional
del Comité de Unidad Campesina, s’entrevista amb la tècnica de cooperació de
l’Ajuntament de Vilafranca.
• 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 la
continuació del projecte dels anys 2004 i 2005 “d’organització i capacitació sindical a
treballadors agrícoles assalariats“ del Comité de Unidad Campesina, que va ser
aprovat pel consell i el Ple de l’Ajuntament que va atorgar 6.000 euros.

L’HOSPITALET
• El dia 1 de desembre Diego Escalante, representant del Comité de Unidad
Campesina”, es va entrevistar amb el Tinell Alcalde de Cooperació i el
Responsable de Projectes de l’Ajuntament. Aquesta entrevista va ser publicada
al Diari de L’Hospitalet.
• Dia 1 de desembre. Entrevista a Diego Enrique Escalante, membre del Comité
Nacional del Comité de Unidad Campesina , a la Radio L’Hospitalet.
• Participació en la Festa de la Diversitat de l’Hospitalet de Llobregat
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PARTICIPACIÓ EN CAMPANYES I PLATAFORMES
• Campanya d’enviament de faxos-cartes per donar suport a la protesta que manté
el Comité de Unidad Campesina (CUC) a Guatemala on denuncien i exigeixen
que s’aturi la desagrarització del camp a Guatemala, que es compleixi les
sentències de la Cort de Constitucionalitat a les quals ha fet desacatament i per
últim que cessi la repressió al moviment camperol i els retornin les terres que els
hi pertoquen.
• Campanya de suport i de denuncia de la sistemàtica violació als drets humans i
de la impunitat del govern guatemalenc davant d’aquesta situació que cada
vegada s’agreuja més, i això es tradueix en un increment dels assassinats,
segrestaments i intimidacions a membres de les organitzacions socials,
camperoles i polítiques, constants assalts a les oficines de les organitzacions
populars guatemalenques, a destacar les oficines del Comité Campesino del
altiplano (CCDA), de la Coordinadora Nacional indígena y Campesina
(CONIC), las instal·lacions de FUNDESCO (Fundación para el Desarrollo
Comunitario), etc.
• Campanya d’enviaments de cartes i faxos adreçades a l’Alto Comisionado de
Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Guatemala, a la Delegación de
la Comisión Europea en Guatemala, Fiscal General del Ministerio Publico,
Procurador Derechos Humanos i el Ministre de la Governació, per denunciar la
greu intervenció de les forces combinades de l’exercit i la policia nacional civil
per reprimir als manifestants que participaven en les mobilitzacions socials
pacifiques a Guatemala (Alta Verapaz, Escuintla, Salcajá Quetzaltenango i en la
ciutat de Guatemala) per demanar que, de conformitat amb el compromís
adquirit per l’Estat guatemalenc amb la firma dels Acords de Pau de 1996, faci
una crida al govern guatemalenc que doni respostes efectives a la problemàtica
agrària que manté immersa en la pobresa a la majoria de la població
guatemalenca, especialment la indígena camperola.
Ÿ Adhesió al Manifest elaborat per l’Asociación Americana Chilena on es demana
l’extradició a Bèlgica de l’exdictador del Txad Hissène Habré per ser jutjat per
crims contra la humanitat
Ÿ Adhesió al Manifest de suport als presos que van ser detinguts el 4 de febrer a
Barcelona presumptament pels càrrecs de lesionar greument a un membre de la
Guardia Urbana. Es demana la revisió del cas donat les contradiccions existents,
la manca de proves i el temps que porten en previsió preventiva
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Ÿ Adhesió al Manifest per oposar-se a l’elecció de Guatemala al Consell de
Seguretat de les Nacions Unides i d’aquesta manera afirmar que la política
exterior de Guatemala deu definir-se de forma democràtica.
Ÿ Adhesió al Manifest de Canàries elaborat per la Plataforma por los Derechos
Humanos contra el Racisme i la xenofobia.
Ÿ Formen part d’un col·lectiu d’organitzacions que va interposar una querella a
l’Ordenança Cívica de l’Ajuntament de Barcelona
Ÿ Formen part d’un col·lectiu d’organitzacions, entre d’altres El Centre
d’acolliment per a Estrangers, que va interposar una denuncia judicial als
Mossos d’Esquadra l’han atmes a tràmit. El dia 27 de maig del 2004 un ciutadà
marroquí va morir a Santa Coloma a causa d’un tret dels Mossos d’Esquadra. Hi
ha secret de sumari i les versions sobre el fet son contradictòries.
• 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 2006 han realitzat brigades d’acompanyament i treball 13 persones, 4 al mes
de juliol, 3 al mes d’agost, 5 al setembre i 1 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 de Guatemala i del món, així com donar suport en la recuperació de la
memòria històrica.
Els brigadistes han de complir els següents requisits:
Ÿ 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 faran treballs de grup
sobre: Història de Guatemala, Solidaritat, Globalització, Terra, Indígenes, Dona
i Drets Humans.
Ÿ Assistència a trobades informatives amb diferents organitzacions polítiques i
populars en Guatemala: CUC, TZUK KIM POP, Somos Muchas, Ceiba,
URNG i CEG.
Ÿ 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.
Ÿ Portar a terme la feina corresponent (acompanyament, alfabetització, sanitat,
etc.)
Ÿ 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 4 brigadistes; 1 durant el mes d’ agost, 2 al setembre i 1 a l’octubre.
Amb TZUK KIM POP – CEDEPEM han treballat 4 brigadistes: 2 al juliol i 2 al
setembre.
A Ceiba ha assistit 1 brigadista, a l’agost.
Amb Somos Muchas han col·laborat 4 brigadistes: 2 al juliol, 1 a l’agost i 1 al
setembre.
VALORACIÓ
En una reunió de 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, tant les realitzades a Barcelona 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, Henry
Morales.
També coincideixen en que la situació a Guatemala continua insegura sobretot per
als dirigents i líders de les organitzacions populars i que existeix una gran pressió
sobre els camperols, organitzacions de Drets Humans i de Dones, amb les quals els
han col·laborat.
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PROJECTES
Durant l’any 2006, els ingressos destinats als projectes que es detallen tot seguit, ha
estat de 204.549 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 2006: 16.000 euros
- Entitats donants: Ajuntament de L’ Hospitalet de Llobregat i Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Projecte: Les dones indígenes maies Kichés per l’empoderament dels seus
drets econòmics i polítics amb l’afavoriment de la gobernabilitat
democràtica.
- Contrapart local: Centro Experimental para el Desarrollo de la Pequeña i
Mediana Empresa Rural (CEDEPEM)
- Import total de les subvencions atorgades durant l’any 2006: 100.000 euros
- Entitats donants: 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 Catalana de Brigadistes de Nicaragua i Associació
d’Amistat amb el Poble de Guatemala
- Import total de les subvencions atorgades: 7000 euros
- Entitats donants: Ajuntament de Barcelona
Projecte: Restabliment i enfortiment del paper de les autoritats maies
- Contrapart local: FUNDAMAYA
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• Import de les subvencions atorgades: 15.000 euros
• Entitat donat: Fons Català de Cooperació
Projecte: Programa de tres anys. Fortalecimiento el poder local desde abajo y
desde las mujeres: consolidación de los procesos políticos y económicos de
las mujeres indigenas Mam de Quetzaltenango.
• Contrapart local: Centro Experimental para el Desarrollo de la Pequeña i
Mediana Empresa Rural CEDEPEM
• Import de les subvencions atorgades: 101.049 euros
• Entitat donat: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
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