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Jornades de Reflexió i Debat

Ateneu Popular Ca La Mera (Ontinyent)

Ateneu l'Estació (Albaida)

Aquestes són les quartes jornades sobre

Amèrica Llatina que es real i tzen cada dos

anys des de 2008. Les tres primeres edicions

van ser a Alcoi i ara es trasl laden a Albaida i

Ontinyent.

La inqu ietud per fer aquestes jornades naix a

la tornada de varies persones que havien fet

d i ferents viatges per Amèrica Llatina on van

poder observar, en primera persona, algunes

si tuacions que al l í s'estaven patint.

Pensem que és necessari estar ben

informats, ja que això és el primer pas per a

que es material i tzen les nostres accions i

aprofundim més en les reflexions sobre el

model de societat al qual vivim. També fa

possible que les nostres accions diàries

siguen més coherents i conscients, tant a

l 'àmbi t ind ividual com al col ∙ lectiu .

Per ú l tim di r, que ens crida l 'atenció la

relació cada vegada més estreta que hi ha

entre la si tuació de Amèrica Llatina i la nostra.

És per això que volem fer visible la si tuació i

les problemàtiques per a poder reflexionar i

debatre junts/es, ja que ens obri un vental l

d 'opcions més gran que ens fa possible

constru i r poc a poc un món mi l lor.

T'an imes a vindre i participar en les jornades?



PROGRAMACIÓ:

DIVENDRES

31
20:00 PRESENTACIÓ DEL

DOCUMENTAL

Alerta Amazónica

Contarem amb la presència de l ' incansable Marc

Gavaldà, d i rector i gu ion ista d 'aquest documental .

Ens aproparà als efectes i rreversibles que les

companyies petrol ieres causen a les comuni tats que

viuen al cor de l 'Amazonia peruana. Veurem que

mul tinacionals com Repsol són responsables de la

degradació ambiental i l 'erosió cu l tural inherent al

n ivel l de vida dels païssos industrial i tzats.

22:00 Sopar per l 'Autogestió de les Jornades.

Ateneu Popular Ca La Mera

DIVENDRES

24
20:00 DOCUMENTAL

El Segundo Desembarco:

Multinacionales españolas

en América Latina

Aquest documental resumeix el recorregut de les

empreses mul tinacionals espanyoles a Amèrica

Llatina, mostrant que tot això de generar

desenvolupament, trebal l i prosperi tat no són més

que menti res, ja que la real i tat és que cada

vegada obtenen majors beneficis a costa de la

població i a canvi l is deixen grans impactes medi

ambientals i socials. També reflexa que, aquests

persones, aquestes comuni tats, no s'han quedat

de braços creuats, sinó que han in iciat una serie

d ' in iciatives per a denunciar i contrarestar

aquestes agressions.

Ateneu Popular Ca La Mera

DISSABTE

25
19:00 PRESENTACIÓ LLIBRE

Antropologia de la Revolta

En aquest l l ibre d ' imminent aparició,

l 'autor ens conta les seues experiències

personals d 'un recent viatge per Perú i Equador.

D'al l í ens porta testimonis de primera mà sobre

recents esdeveniments de resistència que a més

ens servi ran per reflexionar sobre di ferents

formes organi tzatives. Així mateix, afona en

aspectes cu l turals, h istòrics i ambientals de

diverses zones.

22:00 Sopar per l 'Autogestió de les Jornades .

Ateneu l'Estació

DIUMENGE

26
18:00 CURTMETRATGES

EDUCATIUS

Abuela Grillo

La terra és nostra

Videocl ip Latinoamérica de Calle 13

Volem comparti r aquestos curtmetratges on

s'expl iquen de forma senzi l la d i ferents aspectes que

afecten a Amèrica Llatina i que tenen relació amb la

nostra forma de vida i de consum. Un espai de

debat on podrem reflexionar sobre el mode

d' introdu i r estes temàtiques en la criança i en la

sensibi l i tzació a gent propera, en defin i tiva, ajudar

nos a disposar de recursos per plantejar vies de

mi l lora del món en que vivim.

Ateneu Popular Ca La Mera

DISSABTE

1
19:00 DOCUMENTAL

Guatemala: La Tierra

Arrasada

Parla de la pol ítica de “tierra arrasada”, que es va

dur a terme entre 1978 i 1983 a Guatemala, tècn ica

que havien fet servi r els mi l i tars repressors en la

l lu i ta contra la guerri l la i la població civi l . Aquesta

acció mi l i tar es concretà a massacres a aldees

indefenses incendiant cases, cremant cu l tius i

sacri ficant an imals domèstics.

Es va apl icar una pol ítica destinada a restar mi tjos

de supervivència a la població?

Contarem amb la presència de Rolando Moran

activista guatemalenc.

Ateneu l'Estació

OCTUBRE

NOVEMBRE

DIUMENGE

2
18:00 DOCUMENTAL

México a Cielo Abierto

La mineria a cel obert és una de les

activi tats industrials extractives que més greus i

grans impactes genera al medi ambient. Aquest

documental mostra eixos problemes i com afecten

a les persones que viuen prop d'aquestos forats

gegants excavats a la terra, assenyala a algunes

de les empreses mul tinacionals que hi ha darrere i

a més a més, fa un recorregut per d istints l locs de

Mèxic on l 'oposició a aquest tipus de projectes no

és una tasca fàci l .

Cloenda de les Jornades

Ateneu l'Estació




