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Sensibilització: Mariona Ortiz (Barcelona) 
Càmera i edició: Ríders Mejía (Managua)
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Càmera i edició: Núria Piera (Barcelona)
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Realització i edició: Érica Tomas (México DF)
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ALBA SUD és una associació catalana especialitzada 
en investigació i comunicació per al desenvolupament 
fundada a Barcelona l’any 2002. Té també presència 
i col·laboradors i col·laboradores a diversos països 
llatinoamericans (Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, 
Equador i Mèxic, en aquests moments). Investigació i 
comunicació són enteses a ALBA SUD com a eines al 
servei de propostes de canvi social a favor de societats 
amb majors nivells d’equitat i benestar social. ALBA SUD 
pretén millorar les estratègies de comunicació social i 
aprenentatge compartit al voltant processos de canvi 
social en el terreny del desenvolupament. 

[presentació]

Protestes camperoles al Bajo Aguán, Hondures. Fotografia de Giorgio Trucchi / Rel-UITA.
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 missió, visió, enfocaments i
  programes 

temàtics
La missió d’ALBA SUD és contribuir en la millora de les 
estratègies, eines i intervencions a favor del desenvolupament 
a través de la realització d’estudis i investigacions i la 
producció i difusió de recursos educatius i comunicatius, així 
com l’enfortiment del treball d’associacions de països del Sud 
amb objectius i propòsits similars. 

La visió d’ALBA SUD és convertir-se en un think tank de 
referència en el terreny de la investigació i la comunicació 
per al desenvolupament amb capacitat de contribuir de 
forma significativa a organitzacions socials, administracions 
públiques, universitats. 

Des d’ ALBA SUD tractem d’acostar-nos a la realitat per 
analitzar-la, explicar-la i mostrar-la des d’un enfocament 
múltiple. Procurem captar una determinada situació des de 
diferents perspectives: 

- El de les condicions estructurals que 
determinen la vida de la població en contextos 
de subdesenvolupament. Posem una especial 
atenció en els impactes sòcio-ambientals en 
àmbits territorials concrets de les dinàmiques 
econòmiques d’acumulació de capital (com el 
turisme, les activitats agropecuàries o el comerç, 
entre d’altres). A més, fixem la nostra atenció en com 
són i quines conseqüències tenen les polítiques de 
desenvolupament davant les realitats descrites. 
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- El de les experiències col·lectives d’organització, resistència i construcció 
d’alternatives davant aquestes condicions estructurals. En aquest sentit, donem 
un especial seguiment als esforços de les poblacions empobrides en la construcció 
d’una economia popular solidària que faci front a polítiques i condicions estructurals 
generadores de subdesenvolupament. 

- El de les vivències subjectives i personals de la població en aquestes condicions 
estructurals de subdesenvolupament i en els seus esforços per adaptar-se i sobreviure 
a elles o organitzar-se col·lectivament per resistir-hi i construir alternatives. 

Les publicacions, produccions audiovisuals i activitats públiques d’ALBA SUD estan organitzades 
al voltant de les següents temàtiques, que s’articulen en forma de Programes: 

1. Sobirania Alimentària. 
2. Turisme Responsable. 
3. Recursos Naturals i Canvi Climàtic. 
4. Construcció de Pau i Drets Humans
5. Educació i Comunicació per al Desenvolupament. 
6. Iniciatives per al Canvi Social i Enfortiment Institucional

Aquests Programes s’aniran ampliant a mesura que l’equip de treball d’ALBA SUD pugui assumir 
l’abordatge de noves temàtiques. 

Les accions que duem a terme estan organitzades a partir de diferents línies d’acció, a través de 
les quals es concreten els objectius, enfocaments i temes de treball prioritzats. Aquestes són: 
1) Investigació social i publicacions; 2) Producció audiovisual; 3) Formació, assistència tècnica i 
intervencions públiques.

Filmació a Equador. Fotografia de Mariona Ortiz 
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principals 
activitats
Durant l’any 2010 les principals accions desenvolupades han estat les següents:  

PROGRAMES Videos Llibres Informes “Papers” Articles 
d’Opinió

Seminaris i 
Tallers

Intervencions 
Públiques

Sobirania 
Alimentària

1 2

Turisme 
Responsable

1 1 4 4 3 16

Recursos Naturals 
i Canvi Climàtic

1 2 2 1

Pau i Drets 
Humans

1

Educació i 
Comunicació pel 
Desenvolupament

1 2 1

Iniciatives pel 
Canvi Social

1 1 4

TOTAL 4 1 2 11 6 7 18
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sobirania 
alimentària

[programa]

AUDIOVISUALS: 

Dones d’Intag. Comerç just i defensa del medi ambient 
a l’Equador (Equador, 2010, 29 minuts, versió en castellà). 
Producció encarregada pel Setem CV amb finançament de 
la Generalitat Valenciana. Equip tècnic: Realització: Javier 
Calderón i Ernest Cañada; càmera i edició: Ríders Mejía; 
investigació i producció de camp: Javier Calderón; guió i 
producció executiva: Ernest Cañada; col·laboració: Nelson 
Betancourt. Sinopsi: Reportatge sobre l’experiència de 
tres dones de diferents comunitats del Valle del Intag, a 
l’Equador, vinculades a la producció orgànica i al sistema 
de comerç just, i la defensa que fan del seu model de 
desenvolupament enfront els intents d’instal.lació de la 
mineria a gran escala a la zona, o altres models productius 
com les plantacions de plàtans o flors. Es distribueix 
acompanyat d’una Guia Didàctica del documental 
elaborada per Ernest Cañada (València, 2010, 12 pàgines, 
versió en castellà). Dirigida a professorat de Secundària 
i Batxillerat per treballar amb el seu alumnat sobre els 
continguts dels vídeos, vinculats als criteris del Comerç 
Just que posen l’accent en la sostenibilitat mediambiental, 
les condicions laborals i l’equitat de gènere. 

Mercat camperol a Matagalpa. 
Fotografia de Manuel Fandiño.
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ARTICLES I REPORTATGES: COL·LECCIó OPINIONS EN DESENVOLUPAMENT

De nou corre la sang al Bajo Aguán, per Giorgio Trucchi (Article núm. 
2 de la Col·lecció Opinions en Desenvolupament – Programa Sobirania 
Alimentària, setembre 2010, disponible en castellà). Reportatge 
sobre el context que va donar peu a l’assassinat de cinc camperols 
a Hondures el 15 de novembre de 2010. Agronegocis, monocultius, 
latifundisme i la lluita del camperolat per l’accés a la terra són factors 
clau en aquesta història.

Comerç Just a Nicaragua. L’opinió de les organitzacions de 
petits productors, per Manuel Fandiño (Article núm. 1 de la Col·lecció 
“Opinions en Desenvolupament - Programa Sobirania Alimentària”, 
juny de 2010, disponible en castellà). Sistematització i anàlisi de 
l’opinió dels representats de les principals organitzacions de petits 
productors de Nicaragua sobre l’abast, funcionament i impacte del 
sistema de comerç just. Aquest estudi ha estat encarregat pel SETEM 
CV i finançat per la Generalitat Valenciana. 

Demandes camperoles a Hondures. Fotografia de Giorgio Trucchi / Rel-UITA. 
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turisme
responsable
AUDIOVISUALS: 

Turisme Comunitari a l’Equador. Experiències de les 
comunitats de Poza Honda i Saraguro (Equador, 2010, 2 vídeos 
de 12 minuts cadascun, versions en castellà i català). Producció 
audiovisual encarregada per ACSUD Las Segovias del País Valencià 
amb finançament de la Generalitat Valenciana, Universitat Jaume I i 
Ajuntament de Castelló. Equip Tècnic: realització, guió i edició: Núria 
Piera i Mariona Ortiz; Càmera: Núria Ortiz; Producció executiva: Ernest 
Cañada; Locució: Laia Alsina (castellana) i Mònica Giner (catalana): 
Disseny gràfic: Chamba F. Acosta.  Sinopsi: Reportatge sobre dues 
experiències de Turisme Comunitari a l’Equador, una a Poza Honda, 
província de Manabó, on s’ha posat en marxa un centre turístic 
comunitari, amb el recolzament de la Fundación Maquita Cushunchic 
(MCCH), i l’altre a Saraguro, municipi de la província de Loja, a iniciativa 
de la Red de Turismo Comunitario Saraguro – Rikuy. 

INFORMES:  SèRIE INFORMES EN CONTRAST

Turisme a Centreamèrica, nou escenari de conflicte social, 
per Ernest Cañada (Document núm. 1 de la Col·lecció “Informes 
en Contrast - Programa Turisme Responsable”, maig de 2010, 
versió disponible en castellà i anglès). Aquest informe analitza les 
característiques del model turístic centreamericà i les condicions 
han afavorit el seu desenvolupament. S’exposa de quina manera ha 
afectat la crisi econòmica internacional al sector i quines perspectives 
pot tenir el sector. Finalment revisa les conseqüències que ha generat 
aquest model de desenvolupament entre les que sobresurt una 
creixent conflictivitat, associada a múltiples causes. 

[programa]
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Desenvolupament turístic a la Bahía de 
Tela: Los Micos Beach and Golf Resort, 
un projecte polèmic, per Giorgio Trucchi 
(Article núm. 8 de la Col·lecció Opinions 
en Desenvolupament – Programa Turisme 
Responsable, setembre 2010, disponible en 
castellà). Reportatge en el que s’analitza 
l’estat actual del megaprojecte turístic de Bahía 
de Tela (Hondures), i les resistències que ha 
generat entre la població garífuna, a la llum 
dels canvis provocats pel cop d’Estat de juny 
de 2009 i els impactes de la crisi econòmica 
internacional. Aquest article forma part del 
projecte “Iniciativa de comunicació sobre 
canvi econòmic, mobilitat humana, turisme i 
governabilitat territorial a Centreamèrica”, co-
executat per Fundació PRISMA i ALBA SUD (maig 
2009 – abril 2011). 

Turisme i bé comú: de la Irresponsabilitat 
Corporativa a la Responsabilitat 
Comunitària, per Joan Buades (Article núm. 7 
de la Col·lecció Opinions en Desenvolupament 
– Programa Turisme Responsable, setembre 
2010, disponible en castellà). Anàlisi crític de les 
polítiques de Responsabilitat Social Corporativa 
(RSC) de les companyies transnacionals 
turístiques, en especial espanyoles i catalanes, 
i el seu impacte real en el medi ambient i el 
benestar social i comunitari allà on s’instal.len.

República Dominicana: un 
desenvolupament turístic a la mida del 
capital transnacional, per Giorgio Trucchi 
(Article núm. 6 de la Col·lecció “Opinions 
en Desenvolupament – Programa Turisme 
Responsable, agost 2010, disponible versions 
en català i castellà). Article sobre les 
contradiccions del model turístic dominicà que, 
lluny d’implicar un major desenvolupament per 
a la seva població, com han posat de manifest 
els estudis realitzat pel PNUD, concentra la 
riquesa a la vegada que redistribueix pobresa. 
Aquest article forma part del projecte “Iniciativa 
de comunicació sobre canvi econòmic, mobilitat 
humana, turisme i governabilitat territorial 
a Centreamèrica”, co-executat per Fundació 
PRISMA i ALBA SUD (maig 2009 – abril 2011).

Cobertura especial del Segon Seminari 
sobre Turisme i Desenvolupament a 
Centreamèrica, Mèxic i El Carib, per Giorgio 
Trucchi (Article núm. 5 de de la Col·lecció 
“Opinions en Desenvolupament – Programa 
Turisme Responsable, agost 2010, disponible 
versions en català i castellà). Recull 
d’entrevistes als participants al Seminari: Joan 
Buades (ALBA SUD – GIST), Macià Blàzquez 
(GIST), Ernest Cañada (ALBA SUD), Ilena Gómez 
i Xenia Ortiz (Fundación PRISMA), Marcela 
Román (Investigadora independent), Pável Isa 
Contreras (PNUD República Dominicana), Allen 
Cordero (FLACSO Costa Rica), Enrique Navarro 
(Universitat de Màlaga) i Yolanda León (INTEC). 
Aquest article forma part del projecte “Iniciativa 
de comunicació sobre canvi econòmic, mobilitat 
humana, turisme i governabilitat territorial 
a Centreamèrica”, co-executat per Fundació 
PRISMA i ALBA SUD (maig 2009 – abril 2011) i del 
projecte “Formació per al turisme responsable. 
2a part”, executat pel GIST amb la col·laboració 
d’ALBA SUD i el recolzament del Govern de les 
Illes Balears i l’Oficina de Cooperació de la UIB. 

ARTICLES I REPORTATGES: COL·LECCIó OPINIONS EN DESENVOLUPAMENT
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ARTICLES D’OPINIó: 

Cau un tabú: Alemanya crea un impost 
climàtic sobre aviació, per Joan Buades, 
col·laboració publicada al diari digital brasiler 
Adital, 8 d’agost de 2010. Disponible a la Web 
d’ALBA SUD. 

Trobada centreamericana d’educadors per 
al turisme sostenible, per Ernest Cañada, 
col·laboració publicada al diari uruguaià Sirel, de 
la Rel-UITA, el 28 de juny de 2010. Disponible a la 
Web d’ALBA SUD.

Perspectives del Turisme Comunitari: com 
mantenir vives les comunitats rurals, per 
Ernest Cañada,  col·laboració publicada a la 
revista Pueblos, núm. 41, març 2010, pp. 37-39. 
Disponible a la Web d’ALBA SUD.

ALTRES PUBLICACIONS:  

Col.laboració amb la revista TourismWatch 
per a l’elaboració de la secció sobre “Turisme 
a Centreamèrica i El Carib” (núm. 61, desembre 
2010) amb articles de Pável Isa Contreras 
(PNUD), Yolanda León (INTEC) i Enrique Navarro 
(Universitat de Màlaga) i entrevista a Ernest 
Cañada (coordinador d’ALBA SUD). S’edita en 
alemany amb resums en anglès. Pàgina Web: 
http://www.tourism-watch.de/en/node/1583

Jardiners haitians a Bávaro-Punta Cana, República Dominicana. Fotografia de Giorgio Trucchi.
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SEMINARIS I TALLERS: 

Diàleg territorial: Dinàmiques territorials a 
Rivas i Guanacaste. Context, desafiaments 
i oportunitats des dels actors locals.  
Seminari organitzat per Fundación PRISMA, 
ALBA SUD, FLACSO Costa Rica i UNAN Managua, 
realitzat a San Juan del Sur, Nicaragua, el 
22 de novembre de 2010. L’activitat pretenia 
obrir un espai d’informació i diàleg sobre el 
que estava passant al territori, especialment 
en relació al turisme i les migracions, amb la 
participació de representants de l’administració 
local, grans grups empresarials, petites i 
mitjanes empreses, iniciatives comunitàries, 
organitzacions socials, esglésies i universitats. 
Ponències i intervencions disponibles a la 
pàgina Web de la Fundación PRISMA: http://
prisma2.org.sv/web/DT_Rivas_Guanacaste/
index.htm 

Segon Seminari sobre Turisme i 
Desenvolupament a Centreamèrica, Mèxic 
i El Carib. Seminari organitzat conjuntament 
entre el Grup d’Investigació en Sostenibilitat 
Territorial (GIST) de la Universitat de les Illes 
Balears (UIB), Fundación PRISMA i ALBA SUD, 
amb la col·laboració del Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo (INTEC) del 26 al 28 de juliol de 
2010 a Santo Domingo (República Dominicana), 
realitzat amb el suport per una part del Govern 
de les Illes Balears i la Universitat de les Illes 
Balears, i en el marc del projecte “Iniciativa de 
Comunicació sobre Canvi Econòmic, Mobilitat 
Humana, Turisme i Governabilitat Territorial 
a Centreamèrica”, co-executat per Fundación 
PRISMA i ALBA SUD. Aquest Seminari-Taller 
és continuïtat del primer que es va realitzar a 
Managua el febrer de 2009 i va reunir professors 
i investigadors en turisme de la regió per donar 
a conèixer i discutir les seves investigacions 
recents. Disponible cobertura del Seminari 
al Article núm. 5 de la Col·lecció Opinions 
en Desenvolupament – Programa Turisme 
Responsable. 

Trobada d’educadors per al turisme 
sostenible. Taller organitzat conjuntament 
per Fundación PRISMA i ALBA SUD, realitzat a 
San Salvador els dies 24 i 25 de juny de 2010, 
va aplegar una vintena de professionals de 
diferents escoles i centres d’ensenyament 
en turisme de Mèxic, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, El Salvador i Costa Rica. Va servir per 
intercanviar experiències educatives, recursos 
i reflexions sobre la tasca docent dirigida a 
enfortir la formació de professionals del turisme 
sota un enfocament de sostenibilitat. 
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INTERVENCIONS PúBLIqUES: 

Xerrada sobre “Turisme Comunitari a 
Centreamèrica” a l’Espai Cultural El Pla de la 
Calma, organitzat per ALBA SUD amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, 21 de desembre de 
2010. A càrrec d’Ernest Cañada. 

Conferència sobre “Conflictivitat turística 
a Centreamèrica. Una proposta d’anàlisi 
teòrico-metodològica” a Sa Riera, Palma, 
Universitat de les Illes Balears, en el marc de 
la Jornada “Impactes que genera l’activitat 
turística als països del Sud”, organitzada pel 
GIST amb el suport de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat de la UIB, 17 de 
desembre de 2010. A càrrec d’Ernest Cañada. 

Xerrada sobre “Turisme Comunitari a 
Centreamèrica” a la Biblioteca La Cooperativa 
de Centelles, organitzat per ALBA SUD amb 
el suport de la Diputació de Barcelona, 16 de 
desembre de 2010. A càrrec d’Ernest Cañada. 

Xerrada sobre “Turisme Comunitari a 
Centreamèrica” al Centre Cultural Sant Josep 
de l’Hospitalet de Llobregat, organitzat per ALBA 
SUD amb el suport de la Diputació de Barcelona, 
14 de desembre de 2010. A càrrec d’Ernest Cañada. 

Conferència sobre “Turismo y Justicia 
Climática” al “Curso de Experto Universitario 
en Cooperación al Desarrollo” a Badajoz 
(Extremadura), organitzat per SODEPAZ i 
Universidad de Extremadura, 19 de novembre de 
2010. A càrrec de Joan Buades. 

Conferència sobre “Expansión hacia el 
exterior de empresas turísticas españolas” 
al Seminario sobre “Turismo, desarrollo y 
sostenibilidad” a Cáceres (Extremadura), 
organitzat per SODEPAZ i Universidad de 
Extremadura, 16 de novembre de 2010. A càrrec de 
Joan Buades.

Protesta per la privatització de Playa Delfines, Cancún, Mèxic. 
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Conferència sobre “Canvi climàtic i turisme” 
a la Fira Alternativa (Altea, València), organitzat 
per ACSUD Las Segovias, 3 d’octubre de 2010. A 
càrrec de Joan Buades.

Cicle de 5 conferències sobre “Turisme 
Comunitari a Centreamèrica” a la Universitat 
de El Caribe, Cancún, Mèxic, del 20 al 24 
de setembre de 2010. Desenvolupament 
de 4 conferències amb estudiants i 1 amb 
professorat de la Carrera de Turisme Sostenible. 
A càrrec d’Ernest Cañada. 

Xerrada sobre “El modern corsarisme balear: 
els hotelers balears al Carib, Centreamèrica 
i el Magreb”, organitzat pel GOB, Felanitx 
(Mallorca), 27 d’agost de 2010. A càrrec de Joan 
Buades.

Conferència sobre “Turismo y cambio 
climático en Centramérica, México y el 
Caribe” en el marc del “Segon Seminari sobre 
turisme i desenvolupament a Centreamèrica, 
Mèxic i El Carib”, organitzat per ALBA SUD i el 
GIST de la UIB, realitzat al Instituto Tecnológico 
(INTEC) de Santo Domingo (República 
Dominicana) del 26 al 28 de juliol de 2010. A 
càrrec de Joan Buades.

Conferència “Anàlisi de conflictes turístics 
a Centreamèrica”, en el marc del “Segon 
Seminari sobre Turisme i Desenvolupament a 
Amèrica Central, Mèxic i el Carib”, organitzat 
per ALBA SUD i el GIST de la UIB, realitzat al 
Instituto Tecnológico (INTEC) de Santo Domingo 
(República Dominicana) del 26 al 28 de juliol de 
2010. A càrrec d’Ernest Cañada. 
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Conferència sobre “Justicia climática y 
turismo” a la trobada “Enlazando Alternativas 
IV”, Universidad Complutense, Madrid, 15 de 
maig de 2010. A càrrec de Joan Buades. 

Presentació del vídeo “Con poco se hace 
mucho. Turismo Rural Comunitario en El 
Salvador”, en un acte organitzat conjuntament 
per la Fundación PRISMA i ALBA SUD en el Museo 
de Antropología de San Salvador, 5 de febrer de 
2010. A càrrec d’Ernest Cañada. 

Presentació de la conferència “Turisme, 
Sostenibilitat i Desenvolupament” en el 
marc de la Jornada La multinacional espanyola. 
Impactes i perspectives, organitzat per 
Greenpeace, Círculo de Bellas de Artes, Madrid, 
26 de gener de 2010. A càrrec de Joan Buades. 

Presentació de la conferència “Impactes 
del desenvolupament turístic a 
Centreamèrica”, organitzat pel Grup 
d’Investigació en Sostenibilitat i Territori (GIST) 
i l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i la 
Solidaritat de la Universitat de les Illes Balears 
(UIB), 22 de gener de 2010. A càrrec d’Ernest 
Cañada. 

Presentació de la conferència “Quin model 
turístic volem?”, organitzat pel Centre de 
Sostenibilitat Territorial (CST) a Cal Monjo, Sant 
Privat d’en Bas, Girona, Espanya, 15 de gener de 
2010. A càrrec d’Ernest Cañada. 

Bávaro, República Dominicana. Fotografia de Giorgio Trucchi.
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recursos naturals i 
canvi climàtic

ARTICLES I REPORTATGES: COL·LECCIó OPINIONS EN 
DESENVOLUPAMENT

Alerta climàtica, quimera turística i placebo 
REDD a Centreamèrica, Mèxic i El Carib, per Joan 
Buades (Article núm. 2 de la Col·lecció “Opinions en 
Desenvolupament – Programa Recursos Naturals 
i Canvi Climàtic”, juny de 2010, versió en castellà). 
En aquest article es destaca la situació d’extrema 
vulnerabilitat climàtica de la regió, reforçada per 
un model de desenvolupament que ha apostat pel 
turisme internacional a gran escala, i s’analitzen 
críticament mecanismes com REDD. Aquest article 
forma part del projecte “Iniciativa de comunicació 
sobre canvi econòmic, mobilitat humana, turisme 
i governabilitat territorial a Centreamèrica”, co-
executat per Fundació PRISMA i ALBA SUD (maig 
2009 – abril 2011).

El llegat de Copenhague: l’emergència 
d’una ciutadania planetària, per Joan Buades 
(Article núm. 1 de la Col·lecció “Opinions en 
Desenvolupament – Programa Recursos Naturals i 
Canvi Climàtic”, gener de 2010, versió en castellà). 
Aquest article reuneix les cròniques de la cobertura 
especial de la Conferència de Nacions Unides sobre 
el Canvi Climàtica, celebrat a Copenhaguen del 7 al 
18 de desembre de 2009 acompanyat d’un epíleg 
de balanç final de la Conferència. Aquest article 
forma part del projecte “Iniciativa de comunicació 
sobre canvi econòmic, mobilitat humana, turisme 
i governabilitat territorial a Centreamèrica”, co-
executat per Fundació PRISMA i ALBA SUD (maig 
2009 – abril 2011).

AUDIOVISUALS: 

Extraient vida. Resistència indígena 
a l’explotació dels recursos naturals 
(Equador – Guatemala, 2010, 48 minuts, 
versió en castellà i català). Documental 
encarregat per ACSUD – LAS SEGOVIAS 
del País Valencià i finançat per la 
Generalitat Valenciana. Equip Tècnic: 
Realització, producció i guió: Mariona 
Ortiz i Ernest Cañada; Càmera: Núria 
Piera i Ríders Mejía; Edició: Mariona 
Ortiz; Col·laboració: Jorge Grijalva, Diego 
Jiménez, Vicente Merino, Ana Bernabeu 
i Jorge Acero (ACSUD País Valencià) i 
César Apesteguía; Música: Alejandro 
Arriaza; Locució: Laia Alsina (castellana) i 
Laura Ferré (valenciana). Sinopsi: aquest 
documental mostra els esforços de 
diferents comunitats i pobles indígenes 
de l’Equador i Guatemala per defensar 
els seus territoris davant l’extracció i 
explotació dels recursos naturals. 

[programa]
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ARTICLES D’OPINIó: 

After hours Cancún 2010: Clímax d’eufòria. 
L’eco del caos climàtic emergent, per Joan 
Buades. Web d’ALBA SUD, 12 de desembre 
de 2010 i difusió a diversos mitjans digitals. 
Disponible en castellà i català. 

Sobirania comunitària. Intag com a exemple, 
per Ernest Cañada. Web ALBA SUD, 7 de 
desembre de 2010 i difusió a diversos mitjans 
digitals. Disponible en castellà i català. 

INTERVENCIONS PúBLIqUES: 

Presentació del documental “Mujeres de 
Intag. Comercio justo y defensa del medio 
ambiente en Ecuador” a la FNAC de València, 
organitzat per SETEM CV i ALBA SUD, 30 de 
novembre de 2010. A càrrec d’Ernest Cañada. 

Protestes a Copenhague durant la Conferència de Nacions Unides 
sobre Canvi Climàtic, desembre 2009. 

Fotografia de Joan Buades. 



18 | memòria 2010 | alba sud

construcció de pau i 
drets humans

ARTICLES I REPORTATGES: COL·LECCIó OPINIONS 
EN DESENVOLUPAMENT:

Conflictes del passat i nous escenaris de 
violència a Centreamèrica, per Mario Sánchez 
(Article núm. 1 de la Col·lecció “Opinions en 
Desenvolupament – Programa Construcció de 
Pau i Drets Humans, octubre de 2010). Elaborat 
en el marc de la col·laboració amb el Centro 
de Anàlisis Sociocultural (CASC) de la UCA 
de Nicaragua, l’article analitza la dinàmica de 
conflictivitat i violència de la regió a la llum de 
l’herència dels conflictes armats dels anys 80 i 
les noves dinàmiques socioeconòmiques.

[programa]

Filmació sobre la situació dels nens i les nenes del carrer a 
Managua, Nicaragua. Fotografia d’Ernest Cañada. 
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educació 
i comunicació per al 

desenvolupament
LLIBRES: 

Ernest Cañada, Nicaragua es un país de 
colores. Unidad didáctica para Educacion 
Primaria, Editorial Los Libros de la 
Catarata, Madrid, 2010. Material didàctic sobre 
la infància d’aquest país centreamericà elaborat 
a iniciativa d’ALBA SUD i l’Associcació Edualter. 
Inclou DVD amb 8 audiovisuals. Equip tècnic del 
DVD: idea original i coordinació: Ernest Cañada; 
realització i edició: Érica Tomas; guió: Ernest 
Cañada i Érica Tomas; càmera: Riders Mejía.  
Versió en castellà. 

ARTICLES I REPORTATGES: COL·LECCIó OPINIONS 
EN DESENVOLUPAMENT:

Museo de la Palabra y la Imagen. Memòria, 
identitat i cultura a El Salvador, per Ernest 
Cañada (Article núm. 2 de la Col·lecció “Opinions 
en Desenvolupament - Programa Comunicació 
per al Desenvolupament”, març de 2010). Article 
sobre el paper del Museo de la Palabra y la 
Imagen en la recuperació de la memòria històrica 
del poble salvadorenc i la reconstrucció 
de la seva identitat cultural, a partir de la 
salvaguarda de registres documentals de 
diferents orígens i formats (audiovisuals, 
fotografies, manuscrits, objectes,...) que 
permet la investigació i la difusió i debat públic. 
Aquest article ha estat realitzat en el marc d’un 
projecte gestionat per l’Associació Edualter i 
ALBA SUD amb el suport de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament. Publicat 
també a la revista Envío, de Nicaragua, sota el 
títol “Derecho a la memoria” (núm. 338, maig 
de 2010). Disponible a: http://www.envio.
org.ni/ (castellà) i http://www.envio.org.ni/
articulo/4184 (anglès)

[programa]

Los Izalcos, exposició pública del Museo de la Palabra y la Imagen, 
San Salvador, El Salvador, gener de 2010. 
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Palabra de Mujer: Un programa de televisió 
per a dones, des de les dones, amb visió 
feminista, per Yerina Rock (Article núm. 1 de 
la Col·lecció “Opinions en Desenvolupament - 
Programa Comunicació per al Desenvolupament”, 
febrer de 2010, 15 pàgines). Palabra de Mujer 
és un programa de televisió que s’emet 
setmanalment des de 1998 al Canal 15 de Costa 
Rica, amb una cobertura del 95% de les llars del 
país. És un espai de debat i discussió, encaminat 
a visibilitzar i analitzar a la pantalla la situació 
i vivències de les dones des d’una perspectiva 
feminista. El programa és un excel·lent exemple 
de com sectors d’un determinat moviment social 
aconsegueixen apropiar d’un espai mediàtic, 
i això té un paper clau en el seu enfortiment. 
Aquest article ha estat realitzat en el marc d’un 
projecte gestionat per l’Associació Edualter i 
ALBA SUD amb el suport de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament i la col·laboració 
de Fundación Puntos de Encuentro, de Nicaragua, 
i Progressio, de la Gran Bretanya.

INTERVENCIONS PúBLIqUES: 

Presentació de la sessió sobre “Experiències 
de comunicació per al desenvolupament a 
Centreamèrica”, en el marc del Curs “Mitjans 
de comunicació i Sud. Una comunicació per al 
desenvolupament”, organitzat per Enginyers 
sense Fronteres i la Universitat de les Illes 
Balers, el 15 de juliol de 2010. A càrrec de Mariona 
Ortiz. 

Fotografia d’Érica Tomas. 
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AUDIOVISUALS: 

Nosotras podemos. Caixes Comunitàries 
a l’Equador (Equador, 2010, 16 minuts, versió 
en castellà i català). Producció audiovisual 
encarregada per ACSUD Les Segovias del País 
Valencià amb finançament de la Generalitat 
Valenciana i Ajuntament de Castelló de la 
Plana. Equip Tècnic: Realització i guió: Ernest 
Cañada i Núria Piera; Producció: Ernest Cañada; 
Càmera: Riders Mejía; Col·laboració: Magdalena 
Aysabucha; Locució: Laia Alsina (castellana) 
i Laura Ferré (català). Sinopsi: Reportatge 
sobre l’experiencia del moviment de caixes 
comunitàries de l’Equador impulsat per 
Ecuarunari-CONAIE. 

INFORMES: 

Caracterització i mapeig de projectes 
de cooperació co-finançats per la Unió 
Europea a Nicaragua. Actius a març de 
2010. Anàlisi de les característiques i ubicació 
de 84 projectes amb un total de 69 milions 
d’euros. Autor: Ernest Cañada. 

iniciatives per al 
canvi social 
i enfortiment institucional

[programa]

Taller d’intercanvi i aprenentatge institucional amb Actors No 
Estatals i Actors Locals a Bilwi, RAAN, Nicaragua. 

Fotografia de Shanida Jaén. 
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SEMINARIS I TALLERS: 

Taller sobre l’Enfocament del Marc Lògic, 
encarregat pel Fondo para la Equidad de 
Género y los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos – FED / HIVOS i destinat a 
organitzacions contraparts locals d’aquest 
programa de cooperació a Nicaragua. 
Responsable: Ernest Cañada. Realitzat el 2 i 3 
de setembre de 2010 a l’Hotel Las Mercedes, 
Managua (2 sessions, 14 hores). 

Facilitació del procés de planificació la Mesa 
Permanent per a la Defensa dels Drets de 
la Infància i la Joventut, de la Procuraduria 
per a la Defensa dels Drets Humans (PDDH) 
de El Salvador. Responsable: Ernest Cañada. 
Realitzat el 16 de juliol de 2010 al Centro Nuestra 
América, San Salvador (2 sessió, 6 hores).

Facilitació del procés d’aprenentatge 
compartit i coordinació entre Agents No 
Estatals (ANE) i Autoritats Locals (AL) co-
finançats per la Unió Europea a Nicaragua. 
Encàrrec de la Delegació de la Comissió Europea 
a Nicaragua dirigit als actors als que actualment 
estan finançant a aquest país. Les accions 
contemplades van ser: realització un mapeig i 
caracterització de projectes en actiu; dur a terme 
tres tallers d’intercanvi d’experiències i lliçons 
apreses a Managua (17 i 18 de març de 2010), 
Estelí (5 i 6 de juny de 2010) i Bilwi (4 i 5 d’agost 
de 2010). Responsable: Ernest Cañada, Shanida 
Jaén i Silvana Pompilio. 

Facilitació del procés d’elaboració 
del Pla Estratègic de l’Associació 
Inhijambia. Aquesta institució amb seu a 
Managua, Nicaragua, està especialitzada en 
atenció a la infància en situació d’exclusió, 
drogodependència i risc d’abús i/o explotació 
sexual. Encàrrec de l’Associació Inhijambia i de 
l’Associació Ciutadana Anti-SIDA de Catalunya 
(ACASC) amb finançament de l’Agència Catalana 
de Cooperació al desenvolupament (ACCD). 
Responsable: Ernest Cañada. Realitzat entre 
abril i maig de 2010. 

Treballadors haitians de la construcció al Hoyo de Friusa, Bávaro-
Punta Cana, República Dominicana. Fotografia de Giorgio Trucchi. 
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Des de juny de 2009 s’ha posat en marxa la Pàgina Web d’ALBA 
SUD (www.albasud.org), disponible en la totalitat dels seus 
continguts en castellà o català, i parcialment en anglès. La Web té 
com a funció posar a disposició pública i difondre les produccions 
escrites i audiovisuals d’ALBA SUD. A més ha estat concebuda 
com a un portal de difusió d’anàlisis crítiques en matèria de 
desenvolupament, organitzat temàticament segons el programa 
de treball d’ALBA SUD. 

pàgina web
www.albasud.org
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 institucions 

col·laboradores
A L’ESTAT ESPANYOL: 

Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya (ACASC): 
organització amb seu a Barcelona fundada l’any 1987 especialitzada en 
l’atenció a Persones Vivint amb el VIH i la SIDA (PVVS), prevenció del 
VIH i cooperació internacional per a la defensa de col·lectius en situació 
de vulnerabilitat en relació amb la seva salut i els seus drets sexuals i 
reproductius. 
Web: http://www.acasc.info/

Acció per un Turisme Responsable (ATR): organització amb seu a 
Barcelona fundada l’any 2002 especialitzada en investigació i denúncia 
sobre impactes del desenvolupament turístic a nivell internacional. 
Web: http://www.turismo-responsable.org/

ACSUD-Les Segovias (País Valencià): organització no 
governamental amb seu a València fundada l’any 1986 dedicada 
al treball de sensibilització i cooperació al desenvolupament, 
especialment en temes relacionats amb els pobles indígenes i el 
consum responsable. 
Web: http://www.acsud.org/

Edualter: associació amb seu a Barcelona especialitzada en educació 
per a la pau, la interculturalitat i el desenvolupament. La seva principal 
activitat és la gestió d’un centre de recursos per Internet. 
Web: http://www.edualter.org/

Entrepobles: associació amb seu a Barcelona fundada l’any 1987 
especialitzada en cooperació internacional al desenvolupament amb 
treball a Centreamèrica, Carib, zona andina i Marroc. 
Web: http://www.pangea.org/epueblos/

ALBA SUD manté en aquests moments relacions de col·laboració i treball conjunt amb les següents 
institucions: 
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Grup d’Investigació en Sostenibilitat i 
Territori (GIST) de la Universitat de les Illes 
Balears (UIB): Grup universitari de recerca 
format al Departament de Ciències de la Terra 
de la UIB especialitzat en geografia regional, 
sostenibilitat, urbanisme i ordenació del territori. 
Web: http://www.uib.es/es/investigacion/
grupos/grup.php?grup=SOSTENTE

SETEM Comunitat Valenciana: associació amb 
seu a València membre de la federació estatal de 
setembre. Prioritza el treball de sensibilització 
en relació a la desigualtat socio-ecòmica i les 
seves causes. 
Web: http://www.setemcv.org/ 

Xarxa de Consum Solidari: associació amb seu 
a Barcelona fundada l’any 1996 especialitzada 
en comerç just i consum responsable. El comerç 
just és entès des d’una perspectiva integral, que 
engloba tot el cicle d’un producte, des de la seva 
producció fins a la seva comercialització. Pàgina 
Web: http://consumosolidario.org/ 
i http://xarxaconsum.net/

A NICARAGUA: 

Asociación INHIJAMBIA: associació amb 
seu a Managua fundada l’any 2000 dedicada 
a l’atenció de nenes, nens, adolescents i 
joves vivint en el carrer en situació o de risc 
d’explotació i abús sexual, drogodependència i 
extrema vulnerabilitat.

Centro de Análisis Sociocultural de la 
Universidad Centroamericana (CASC-UCA): 
Centre universitari d’investigació especialitzat 
en anàlisis de les dinàmiques d’integració 
regional, conflictivitat social i drets humans. 
Web: http://www.uca.edu.ni/

Editorial Enlace: associació amb seu a 
Managua que aglutina a la revista Enlace 
fundada en 1989 i a la impremta EDISA fundada 
en 1993, i que tenen com a finalitat proporcionar 
revistes i publicacions dirigides a un públic neo-
lector, en la seva majoria camperol, sobre la 
seva realitat quotidiana i oferint recursos per a la 
millora de les seves condicions de vida. 
Web: http://www.simas.org.ni/revistaenlace/
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A EL SALVADOR: 

Asociación PRO-BÚSQUEDA: Associació de 
víctimes de la desaparició forçada de nenes 
i nens durant el conflicte armat al Salvador 
que promou la reivindicació dels seus drets, 
mitjançant el coneixement de la veritat, la 
recuperació de la memòria històrica, l’accés de la 
justícia i la reparació integral per a les persones 
desaparegudes i els seus familiars. Va ser 
fundada a San Salvador l’any 1993. 
web: http://www.probusqueda.org.sv/

Confederación de Federaciones de la 
Reforma Agraria Salvadoreña -  CONFRAS: 
Organització salvadorenca que aglutina 
a diverses federacions de cooperatives 
i associacions de dones formades 
majoritàriament a través de la Reforma Agrària. 
Treballa donant suport a les cooperatives i 
s’articula com a una veu única representativa 
d’aquest sector social. 

Fundación PRISMA: centre d’investigació amb 
seu a San Salvador dirigit a la revalorització social 
i ambiental de les comunitats i espais rurals dins 
dels processos de desenvolupament. El seu 
àmbit d’actuació comprèn tota Centreamèrica. 
Web: http://www.prisma2.org.sv/web/home.
php

Funsalprodese: organització amb seu a San 
Salvador sorgida a finals dels anys vuitanta 
amb el propòsit de coordinar esforços de 
capacitació i defensa de la llibertat d’expressió i 
del dret d’organització. Després dels Acords de 
Pau, Prisma va centrar els seus esforços en la 
reconstrucció social i el desenvolupament local 
de les comunitats rurals i urbanes marginades. 
Web: http://www.funsalprodese.org.sv/

ALTRES: 

Rel-UITA – Regional Latinoamericana de 
la Unión Internacional de Trabajadores 
de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, 
Restaurantes, Tabaco y Afines. Federació 
regional de sindicats amb seu a Montevideo, 
Uruguai. 
Web: http://www.rel-uita.org/ 

Imatge del projecte “Nicaragua és un país de colores”. 
Disseny gràfic: Chamba F. Acosta. 
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Els nostres serveis

ALBA SUD ofereix múltiples serveis a altres institucions públiques 
o privades dins d’un marc de coincidència estratègica. En concret: 

•	 Investigacions socials sobre qüestions relacionades amb el 
desenvolupament. 

•	 Sistematitzacions escrites d’experiències d’intervenció 
social. 

•	 Acompanyament formatiu per a l’enfortiment institucional. 
•	 Vídeos informatius, institucionals i formatius. 
•	 Materials d’educació per al desenvolupament. 

Filmació a Masaya, Nicaragua. 
Fotografia d’Ernest Cañada. 



www.albasud.org


