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Introducció
“ 
El problema primordial de la societat gua-
temalenca és la mala distribució de la seua 
riquesa primària, la terra, la qual es tro-
ba concentrada en poques mans mentre 
la gran majoria de la població dedicada a 
l’agricultura no hi té accés, perquè no la 
tinga en absolut o perquè és poca i dolenta 
la que posseeix1.

Alta Verapaz (AV) és un departament de difícils 
realitats i grans contradiccions: té el major nom-
bre de conflictes per assumptes agraris i el rè-
cord de desallotjaments; posseeix les taxes més 
altes de pobresa i, al mateix temps, té una gran 
riquesa de béns naturals. A més, en 2018 va ser 
un dels departaments amb més agressions i as-
sassinats de persones defensores 2.

PBI Guatemala acompanya diverses organitza-
cions i expressions socials guatemalenques que 
defensen drets, inclosos en els seus tres enfoca-
ments temàtics: lluita contra la impunitat, accés 
a la terra i defensa del territori. Quatre d’elles se 
situen a AV: la Unión Verapacense de Organiza-
ciones Campesinas (UVOC), l’Asociación de Veci-
nos de Chicoyogüito de Alta Verapaz (AVECHAV), 
la Resistencia Pacífica de Cahabón i el Comité 
Campesino del Altiplano (CCDA) - Las Verapaces. 
D’aquesta manera, en un mateix departament 
pot acostar-se a situacions de lluita concretes re-
lacionades amb la problemàtica estructural més 
forta de Guatemala: l’accés i control de la terra i 
el territori.

Els pobles indígenes i pagesos d’AV s’han vist sot-
mesos a contínues despulles des de la conquesta 
espanyola, amb la qual es va iniciar el saqueig de 
la riquesa natural a la regió, a través de l’explota-
ció de matèries primeres. Posteriorment, amb la 
independència i la reforma liberal, es va impul-
sar la producció de café en aquest territori i, al 

1 Martinez Peláez, S., La Patria del Criollo, EEM, 1994, pàg. 143.
2 UDEFEGUA,  Informe anual 2018: Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala.
3 Palencia, T., Cero punto Cero. Estado de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala a 20 años de la firma de la Paz, Guatemala, febrer 2017.

mateix temps, es va crear una legislació que va 
obligar aquesta població a treballar en condici-
ons que s’assemblen a l’esclavitud, com a mossos 
colons, en funció de les necessitats de mà d’obra 
de les finques destinades a la producció de café.

Durant el segle XX l’Estat va planificar la cons-
trucció de la infraestructura necessària per a 
respondre als interessos del sector econòmic 
(Franja Transversal del Norte, FTN). En la dèca-
da de 1960 va esclatar el conflicte armat intern 
(CAI), que va durar més de tres dècades i la causa 
central del qual va ser la injusta distribució de 
la terra i totes les conseqüències que aquesta 
comporta. Els Acords de Pau que van posar fi a la 
guerra, signats en 1996, van ser la proposta per 
a fer front a les causes estructurals que la van 
provocar: “superar les causes de l’enfrontament 
i establir les bases d’un nou desenvolupament,” 
que “constitueix un compromís històric i irrenun-
ciable… per a les generacions presents i futures”. 
Els acords rellevants per a reconéixer els drets 
col·lectius dels Pobles Indígenes i resoldre la con-
flictivitat per la terra i el territori són el Acuerdo 
sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indí-
genas (AIDPI) i el Acuerdo sobre Aspectos Socio-
económicos y Situación Agraria (AASESA).

El AIDPI, entre altres propòsits, “obliga l’Estat a 
garantir els drets de les dones indígenes; regu-
laritzar les formes de tinença de les terres dels 
pobles indígenes i garantir-hi el seu accés; definir 
l’Estatus i capacitats jurídiques de les comunitats 
indígenes i de les seues autoritats; instituciona-
litzar la representació dels pobles indígenes en 
els àmbits local, regional i nacional; assegurar la 
seua lliure participació en el procés de presa de 
decisió en els diferents àmbits de la vida nacio-
nal; definir formes per al respecte i ús del dret 
consuetudinari indígena; enfortir la capacitat de 
les comunitats indígenes per a ser els agents del 
seu propi desenvolupament.”3

L’AASESA afirma que “una pau ferma i duradora 
ha de consolidar-se sobre un desenvolupament 
socioeconòmic orientat al bé comú que responga 
a les necessitats de tota la població”, de manera 
que supere “les situacions de pobresa, extrema 
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pobresa, desigualtat i marginació social i política 
que han obstaculitzat i distorsionat el desenvo-
lupament social, econòmic, cultural i polític del 
país, i han constituït font de conflicte i inesta-
bilitat” i requereix “justícia social, com un dels 
fonaments de la unitat i solidaritat nacional i de 
creixement econòmic amb sostenibilitat”. L’acord 
reconeix l’especial atenció cap a la població rural, 
que fa necessària “una estratègia integral que fa-
cilite l’accés dels llauradors a la terra i altres re-
cursos productius, que brinde seguretat jurídica i 
que afavorisca la resolució de conflictes”.

No obstant això, com veurem en aquest estudi, 
més de 20 anys després els motius del conflicte 
continuen vigents, i fins i tot s’han evidenciat a 
través de la privatització de serveis públics i la 
posada en marxa de megaprojectes de diversa 
índole, tant de capital nacional com internacio-
nal. Sense informar ni consultar la població gua-
temalenca, es va posar en marxa un model eco-
nòmic basat en l’extractivisme.

A inicis del segle XXI van entrar amb més força i 
en major nombre desenes d’aquests grans pro-
jectes (miners, hidroelèctrics, monocultius…), 
buscant beneficiar-se de les diverses fonts de ri-
quesa natural que té Guatemala.

Davant aquesta història de despulla, la població 
indígena i llauradora s’ha organitzat, al llarg de 
la història, en diverses resistències. Actualment 
fan ús de tots aquells mecanismes (nacionals i in-
ternacionals) al seu abast, que els permet defen-
sar els seus drets, com el Código Municipal que 
reglamenta la consulta comunitària, el Sistema 
Interamericano de Derechos  Humanos, així com 
mecanismes i declaracions rellevants de l’Orga-
nització de les Nacions Unides (ONU). La respos-
ta de l’Estat davant aquestes resistències s’ha 
caracteritzat pel seu caràcter repressiu. Els po-
bles indígenes a Guatemala han sofert genocidi 
i altres crims de lesa humanitat i, en l’actualitat, 
es veuen sotmesos a una forta criminalització en 
resposta a la legítima protesta social que exercei-
xen. A AV, assenyalat com el departament amb el 
sistema de justícia més corrupte del país amb un 
índex d’impunitat del 97,06%4, la criminalització 

4 Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Una mirada a la justicia y el Estado en Guatemala, 2018.
5 Segons dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo de población y vivienda, 2018.
6 Instituto Nacional de Estadística (INE), República de Guatemala: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014.

s’ha estès de tal manera que, a vegades, afecta 
comunitats senceres. Així, actors públics i privats 
s’han beneficiat i es beneficien de tot el poder 
al seu abast (fins i tot lleis) per a obstaculitzar i 
paralitzar la resistència dels pobles.

La població afectada per la despulla històrica 
descrita és fonamentalment indígena: el 92,95% 
de la població d’AV és maia, i predominen les èt-
nies q’eqchi’ (86,7%) i poqomchi’ (11,4%)5. Per 
tant, totes aquestes situacions estan en la base 
de l’empobriment de la població indígena i llau-
radora. AV és el departament de Guatemala amb 
majors índexs de pobresa (83,1%) i extrema po-
bresa (53,6%)6.

Amb l’elaboració d’aquest monogràfic es pretén 
visibilitzar els desafiaments concrets als quals 
s’enfronten, dia a dia, els pobles i resistències in-
dígenes d’AV, en defensa del dret fonamental a 
una vida digna. Per això, a banda de fonts secun-
dàries i entrevistes amb experts i expertes, s’ha 
comptat amb testimoniatges directes de perso-
nes que integren els quatre col·lectius que PBI 
acompanya a la regió, i s’ha parat especial aten-
ció en l’important paper que juguen les dones en 
aquestes lluites. Aquestes persones i organitzaci-
ons són les protagonistes d’aquest informe.

Dins de la problemàtica del desenvolupament rural, la terra té un caràc-
ter central. Des de la conquesta fins als nostres dies, els esdeveniments 
històrics, sovint tràgics, han deixat seqüeles profundes en les relacions 
ètniques, socials i econòmiques al voltant de la propietat i de l’explotació 
del recurs de la terra. S’ha viscut una situació de concentració de recursos 
que contrasta amb la pobresa de la majoria, la qual cosa obstaculitza el 
desenvolupament del país en el seu conjunt. És indispensable esmenar i 
superar aquest llegat, promoure una agricultura més eficient i més equi-
tativa i enfortir el potencial de tots els seus actors, no solament en l’àm-
bit de les capacitats productives, sinó també en l’aprofundiment de les 
cultures i els sistemes de valors que conviuen i s’intercanvien en el camp 
guatemalenc.7

7 Numeral 1B, 28 de l’AASESA.

1. Apunts històrics
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coles i ramaders, a partir d’una posició privilegiada 
com a potència autolegitimant”14.

No obstant això, va ser després de la independèn-
cia de la colònia espanyola, ja en el segle XIX, quan 
la regió es va veure immersa en un profund procés 
de transformació capitalista, que d’ara endavant 
va ser definida com un territori preeminentment 
extractiu. Durant aquest segle, els successius go-
verns liberals van fomentar una modernització 
basada en l’exportació de productes agraris, es-
sencialment café. A més, van facilitar l’apropiació 
de terres per part d’empresaris migrants euro-
peus que van prendre el control de la regió i la van 
transformar enormement, segons les necessitats 
de la seua activitat econòmica. Juntament amb 
les elits guatemalenques, aquestes societats ca-
pitalistes, provinents majoritàriament d’Alemanya, 
van definir noves formes de control de la població i 
sistemes de treballs forçosos. També van erigir infra-
estructures per a la producció i el transport del café 
cap a l’estranger i van reorganitzar l’espai físic i insti-
tucional en les àrees que van considerar aptes per a 
la seua activitat15.

El projecte exigia que aquesta gran quantitat de 
terres, que anteriorment formaven part dels co-
muns i terrenys comunals, pogueren ser expropi-
ats i mercantilitzats. En conseqüència, en la sego-
na meitat del segle XIX, es van emetre una sèrie de 
lleis agràries que van denominar aquestes terres 
com a “ermes” i van permetre despullar els po-
bles indígenes d’elles. Es van crear figures com els 
“manaments” (1847-1894), les “habilitacions per 
deutes” (1894-1934) o la “Ley contra la Vagancia” 
(1934-1944) que permetien el reclutament forçós, 
per part de l’Estat i els terratinents, de mà d’obra 
indígena per a les finques16. “Aquest departament 
és dels més castigats per tots aquests flagels i per 
la situació que va haver-hi a partir dels governs li-
berals (1871), quan el poble q’eqchi’ va ser pràcti-
cament despullat del seu territori i sotmès al siste-
ma finca en condició de mossos colons. És a dir, es 
va generar una Ley Agraria que permetia la despu-
lla del territori q’eqchi’ i, d’altra banda, una Ley de 

14 Hurtado, L., Op. Cit., p. 58.
15 González-Izás, M., Modernización capitalista, racismo y violencia. Guatemala (1750-1930). Mèxic, El Colegio de México, 2014.
16 Hurtado, L., Op. Cit.
17 Entrevista a Julio Rodolfo González Gutiérrez.
18 González-Izás, M., Op. Cit.; Hurtado, L., Op. Cit.
19 González-Izás, M., Op. Cit., pàg. 411.
20 Entrevista a Esteban Emanuel Celada Flores.

Migración que va donar la possibilitat a estrangers 
de ser propietaris de terres que des de sempre ha-
vien estat propietat del poble q’eqchi’”17.

Durant aquest període, fins a la Segona Guerra 
Mundial (quan Alemanya va deixar de ser el prin-
cipal soci comercial de Guatemala), aquestes soci-
etats van dominar el territori d’AV i van sotmetre la 
població local q’eqchi’, amb una mescla de violència 
i control paternalista. L’hegemonia de famílies tan 
poderoses com Dieseldorff o Sapper va ser tal que 
van establir institucions pròpies a la regió i, amb la 
finalitat d’afavorir els seus negocis, van dur a terme 
una immensa quantitat d’exploracions científiques 
que van definir la geografia, cartografia, topografia 
i botànica, així com els usos que es donarien a les 
terres de la regió. Amb el mateix objectiu també 
van definir gran part de l’etnografia, lingüística, his-
tòria i arqueologia existent dels pobles que habiten 
la regió18. “L’èxit (...) de l’administració alemanya 
es va dur a terme perquè les autoritats finqueres 
parlaven q’eqchi’, establien un tracte directe amb 
els seus treballadors indígenes i nomenaven com 
a autoritats intermediàries les antigues autoritats 
comunitàries”19.

Així es va dur a terme un doble procés d’explota-
ció física i desintegració social de les comunitats 
q’eqchi’s. “A Las Verapaces han sofert molt, no 
sols els episodis violents del CAI, sinó que des de 
molt abans van sofrir l’apropiació de la terra que 
va comportar moltes morts i massacres del poble 
q’eqchi’. També, pel fet que la regió es dedicara a la 
producció de café, els tenien en una situació “nò-
mada”, traslladant-los de finca en finca. Per això, 
per a aquestes comunitats, i aquest és el cas de 
Chicoyogüito, és tan important la defensa del seu 
territori i de la seua terra, perquè és la seua histò-
ria, és la seua identitat, és tot. És el seu ser, més 
enllà d’un lloc on viure i estar, és un lloc on reafer-
mar el seu teixit social, les seues arrels, la seua 
identitat, la seua història, i això és molt freqüent i 

comú a l’àrea de Las Verapaces i el Polochic”20.

La configuració social i geogràfica d’AV 
com a projecte colonial extractiu
Com s’ha esmentat, el territori d’AV té una configu-
ració social essencialment maia i majoritàriament 
q’eqchi’. Quan arribaren els espanyols en el segle 
XVI, els assentaments q’eqchi’s es concentraven a 
l’àrea muntanyenca on es troben actualment les 
poblacions de Cobán, Carchá i Chamelco. No obs-
tant això, un peritatge cultural sobre la història i 
cultura d’aquest poble realitzat per l’antropòleg 
Diego Vásquez Monterroso, va demostrar que en 
la resta del territori es van succeir diversos nuclis 
de població on s’intercalaven les ètnies q’eqchi’, 
ch’ol i poqomchi’ i es va demostrar, a més, que ja 
es trobaven habitades àrees que tradicionalment 
es van pensar verges, com les terres al nord del 
llac Izabal, des de fa centenars o inclús milers 
d’anys8.

Igualment ocorria amb les terres baixes al nord de 
la regió, tal com ho explica Lourdes Gómez: “Hi ha 
recerques que diuen que va ser a partir del decret 
9009 quan van arribar tantes famílies a les terres 
del nord. Es pensava que era una zona no habita-
da i que va ser a través de la migració i la donació 
de terres per part de l’Estat quan es va començar 
a poblar. Però, investigant en l’Archivo de Centro-
américa, vaig trobar documents on ja s’afirmava 
que, abans de la presència de l’Estat en aquesta 
zona, va haver-hi presència de poblats, fugides 
de pobles indígenes, des de San Pedro Carchá i 
Cobán cap a aquestes àrees de Chisec, Raxruhá i 
Fray Bartolomé de las Casas. Així, les terres altes 
del departament d’Alta Verapaz van ser el territori 
que va albergar les famílies que fugien del treball 
forçós que promovien alemanys i estatunidencs. 
A més, aquesta ja era des de fa segles una ruta de 
peregrinació, la qual cosa s’evidencia en les comu-
nitats més antigues dels municipis que ara confor-
men la franja transversal del nord, on hi ha molts 
llocs arqueològics amb espais cerimonials. Junta-
ment amb l’àrea de Sayaxché i Tikal, es conforma 

8 Vásquez Monterroso, D., La investigación sirve: los q’eqchi’, El Estor y la larga historia comunitaria maya, Plaza Pública, 02.10.2019.
9 Com s’explicarà posteriorment en aquest capítol, el Decreto 900 es la Ley de Reforma Agraria aprovada duran el govern de Jacobo Árbenz (1951-1954).
10 López Barrientos, M., Las comunidades Q’eqchi’ y las áreas protegidas en Livingston, Izabal. Insumos para un análisis de correlación de fuerzas, Guatemala, 
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala AVANCSO, 2009; Hurtado Paz y Paz, L.., La histórica disputa de las tierras del Valle del Polochic: 
estudio sobre la propiedad agraria, Guatemala, Serviprensa, 2014.
11 Wilson, R., Resurgimiento Maya en Guatemala: experiencias q’eqchí’es, CIRMA, Antigua Guatemala, 1999.
12 Vásquez, D., Op. Cit.
13 Hurtado Paz y Paz, L., Dinámicas agrarias y reproducción campesina en la globalización: el caso de Alta Verapaz 1970-2007, Guatemala, F&G Editores, 2008.

una gran ruta de pelegrinatge espiritual dels ma-
ies. Moltes de les comunitats que es creien des-
habitades, històricament ja estaven situades allí”.

La identitat d’aquests pobles estava estretament 
lligada a l’entorn immediat en què es desenvolupa-
va la seua vida, els turons, els rius i les coves que 
emmarcaven la seua vida cultural i possibilitaven 
la seua subsistència10. Durant segles la identitat del 
poble q’eqchi’ es va mantenir estrictament lligada a 
aquestes referències comunitàries locals. No es va 
desenvolupar una identitat ètnica com a tal fins al 
segle XX, quan van sorgir significats de classe i ètnia 
en el context de l’opressió soferta en el CAI11.

Durant la colonització espanyola, van anar exclu-
sivament els ordes dominics, encarregats de “pa-
cificar” i ordenar el territori, que van anomenar 
La Vera Paz. Durant dècades van ser les úniques 
poblacions europees amb permís per a habitar la 
zona. Van ser aquests frares dominics els qui van 
concentrar la població local, llavors molt dispersa 
en tot el territori en les conegudes com a “reduc-
cions”, nuclis en què es trobava l’activitat agrícola, 
cultural i religiosa, així com la construcció de cases 
i esglésies12. D’aquesta manera, entre 1543 i 1544 
els dominics van crear les principals poblacions de 
la regió, que es mantenen fins a hui: Santa Cruz, 
San Juan Chamelco, San Pedro Carchaj, Santo Do-
mingo de Cobán, San Agustín Lanquín, San Fran-
cisco, Santa María Cajbom (1543), San Pablo Ta-
mahun, San Miguel Tucurub, San Pablo Chamahá, 
Santa Ana o San Cristóbal (1544)13.

En aquesta època van néixer les terres comunals 
al voltant de les reduccions, denominades “po-
bles d’indis”, que incloïen terres per a habitatge i 
agricultura. Així mateix, van ser creats els terrenys 
comunals al seu voltant, dedicats a pastures i re-
col·lecció de béns forestals, que van ser concebuts 
com una donació de la corona espanyola als seus 
habitants. Com a forma de control de tot aquest 
territori, els dominics van exercir com a “principals 
latifundistes de la regió i moderns empresaris agrí-
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tota una política de massacres i terra cremada 
contra les comunitats. Va ser un moment molt im-
portant, perquè un sector significatiu de la socie-
tat civil en l’àmbit nacional es va adonar del que 
estava passant en l’àrea rural”30.

A més de defensar els interessos de la classe ter-
ratinent local, l’oligarquia i les cúpules militars van 
començar a apropiar-se forçosament d’algunes 
terres necessàries per al desenvolupament de 
nous plans econòmics regionals, com el Plan Pue-
bla-Panamá, dissenyats a inicis de la dècada dels 
60. És el cas de les terres baixes del nord d’AV (als 
municipis de Cobán, Chisec, Raxruhá i Fray Barto-
lomé de las Casas), l’ocupació de les quals s’exigia 
per a la construcció de la FTN, una ruta de trans-
port comercial per a les empreses petrolieres, de 
minerals, recursos hídrics i altres projectes extrac-
tius31. La FTN integra cinc departaments (des de 
Huehuetenango fins a Izabal) i es va completar 
amb la construcció d’una via asfaltada durant els 
governs d’Álvaro Arzú (1996-99) i Oscar Berger 
(2004-07). Així mateix, molts militars i ens privats 
van ocupar aquestes terres per a assegurar-se 
futures finques ramaderes. “Amb el Decreto 900 
moltes famílies van aconseguir el reconeixement 
de les seues terres, però el CAI va obligar moltes 
d’elles a exiliar-se cap a Mèxic i van haver d’aban-
donar-les. Quan aquestes famílies van tornar, les 
seues terres ja estaven habitades per finqueros. 
Els militars que estaven en el poder, com Romeo 
Lucas García, juntament amb altres militars asso-
ciats, van aconseguir que se’ls adjudicaren erms 
amb extensions que sobrepassaven el límit esta-
blert per la llei, perquè aquests erms comptaven 
amb una mitjana de 50 cavalleries a Chisec, a Fra… 
llocs que actualment són controlats per grups lli-
gats al narcotràfic”32.

Un altre cas paradigmàtic per a entendre com van 
operar les elits en la consecució dels seus plans 
econòmics, van ser les massacres de Río Negro, 
una comunitat de San Cristóbal Verapaz situada 
en el lloc on es duia a terme la construcció de 
la hidroelèctrica Chixoy, la més gran del país. Els 

30 Entrevista a Laura Hurtado Paz y Paz.
31 Entrevista a Julio Rodolfo González Gutiérrez, Cit.
32 Entrevista a Lourdes Gómez.
33 CorteIDH, Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, 04.09.2012.
34 Entrevista a Olivia Sierra Max.
35 Ibídem
36 Entrevista a Esteban Emanuel Celada Flores.

disturbis amb membres de l’exèrcit que van tenir 
lloc allí, el 4 de març de 1980, van desencadenar 
diverses massacres que van comportar la mort 
de 444 persones, majoritàriament dones, xiquets 
i xiquetes, entre els anys 1980 i 1982. Aquestes 
persones van ser executades per soldats i mem-
bres de les Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) 
organitzades, armades i ensinistrades per l’exèrcit 
de Guatemala. A més, es van produir nombrosos 
casos de violència sexual i segrest de xiquetes i xi-
quets33.

Durant els anys del CAI l’exèrcit va prendre terres 
per la força amb finalitats militars “logístiques”. És 
el cas de la comunitat de Chicoyogüito (Cobán), 
assentada entre finques destinades a la producció 
de café, la titularitat de les quals estava inscrita a 
nom de propietaris alemanys, concentrada en la fa-
mília Kris. En 1960 l’Estat va nacionalitzar aquestes 
terres, i l’exèrcit va començar a arribar a la zona, 
apropiant-se de les terres i obligant les comunitats, 
que anteriorment treballaven per als finqueros ale-
manys, a continuar fent-ho per als militars a canvi 
de viure en aquestes terres de les quals deien ser 
els nous amos. En 1968 va començar la construc-
ció de la Zona Militar nº 21 José Antonio Irisaren, i 
el 28 de juliol del mateix any van expulsar tots els 
habitants de Chicoyogüito sota amenaça de mort si 
intentaven retornar. Van destruir les seues propie-
tats, incloses les cases (que van ser cremades) i el 
ramat34. En els següents anys, l’exèrcit va reclutar 
alguns homes de la comunitat per a obligar-los a 
treballar a la zona militar com a mossos a les terres, 
la fàbrica de municions i altres sectors, però mai els 
van pagar els treballs realitzats durant més de 40 
anys (fins a 2016 en alguns casos), ni els van adju-
dicar les terres que havia promès a canvi (ja que 
realment no les tenien en propietat)35. “El cas de 
Chicoyogüito és particular, perquè els van obligar 
a romandre a la zona militar, en una espècie de co-
lònia militar. Van usar la situació de Chicoyogüito 
per a despullar-los i expulsar-los de les seues ter-
res, aprofitar-se de les seues riqueses, però també 
per a apoderar-se d’ells. Són supervivents que van 
estar sotmesos a treballs forçats”36.

L’accés a la terra en el centre  
del conflicte armat

“ 
Al meu avi, el terratinent li va cremar la casa 
per voler lluitar la terra. Aquesta era la finca 
d’un alemany de Senahú. Llavors, ell mana-
va que mataren la gent, que cremaren les 
seues cases... Abans, la gent no tenia terres 
ni on sembrar. Per això lluitaven, perquè no 
podien estar en terres que el terratinent deia 
que eren seues. Però la gent sabia que els 
terrenys eren d’ells, que els seus pares ja els 
havien treballat. Com sentien por per què hi 
haguera represàlies, la gent no plantava per 
temor i passaven fam”.21

En 1950 es va elaborar un cens agropecuari22 que va 
posar de manifest l’extrema desigualtat en la distri-
bució de la terra, evidenciant l’existència de milers de 
famílies llauradores sense terra. En resposta a aques-
ta realitat, el govern de Jácobo Árbenz va aprovar, en 
1952, una Ley de Reforma Agraria (el Decreto 900) 
que repartiria entre la població nou-centes mil hec-
tàrees de terra erma i de terres que es trobaven en 
desús a l’interior de finques (pertanyents a societats 
privades). Una de les expropiacions que va crear més 
disgust entre els sectors de poder va ser la de ter-
res en desús de la companyia estatunidenca United 
Fruit Company (UFC), que segons aquell cens posseïa 
un 92% de les seues terres en “erm permanent”23. 
Aquest va ser el fet clau que va precipitar el cop mi-
litar contra el govern d’Árbenz. A partir d’ací, va ini-
ciar un procés contrarevolucionari que retornaria 
gran part d’aquestes terres “als seus supòsits antics 
propietaris, els quals, juntament amb diversos mili-
tars i membres de l’oligarquia terratinent tradicional 
d’aleshores, es van beneficiar d’aquesta nova despu-
lla de terres, alhora que reprenien de nou la seua font 
de poder i privilegis: el poder de l’Estat i la concentra-
ció de la terra”24.

21 Entrevista a Rosa Sub.
22 Batres, R., Ocupaciones de fincas: La expresión de la histórica concentración de la tierra en Guatemala, Revista Enfoque núm. 17, Guatemala, 2011.
23 Kapuscinski, R., Cristo con un fusil al hombro, ANAGRAMA, Barcelona, 2010. pàg. 125.
24 Batres, R., Op. Cit. p.4.
25 Hurtado, L., Op. Cit.
26 Entrevista a Esteban Emanuel Celada Flores, Cit.
27 Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala, memoria del silencio, Guatemala, UNOPS, 1999.
28 Entrevista a Carlos Morales.
29 Sanford, V., La masacre de Panzós: etnicidad, tierra y violencia en Guatemala. F&G Editores, Guatemala, 2009.

Durant les següents dècades, els militars van exer-
cir una forta repressió en defensa de la propietat 
privada, concepte central en la política dels suc-
cessius governs25 dels terratinents, la qual cosa va 
anar gestant les condicions per a la guerra interna, 
la causa central de la qual va ser la falta d’accés a 
la terra de la majoria de la població. Durant el CAI 
es va aprofitar l’enfrontament entre l’exèrcit i les 
guerrilles per a silenciar, perseguir i massacrar la 
població civil en benefici dels interessos de terra-
tinents i cúpules militars. “Així es queda eviden-
ciat amb diversos peritatges en casos de justícia 
transicional que s’han litigat en els últims anys”26. 
El 93% de les violacions de Drets Humans (DDHH) 
perpetrades durant el CAI van ser responsabilitat 
de les forces de l’Estat i grups paramilitars aliats.27

“ 
En aquells temps els companys i companyes 
indígenes vivien una situació de calamitat 
tant econòmica com a social i política, pel 
tema de les persecucions. Vivien als llocs on 
les massacres van ser més fortes. Hi havia 
famílies militars poderoses, que continuen 
tenint influència, que es van apoderar de to-
tes les terres de la gent d’aquesta regió. Per 
exemple, va haver-hi comunitats que van ser 
desallotjades en aquell temps, encara que 
tenien els seus documents. Sant Cristóbal, 
Tactic, Santa Cruz, l’àrea rural de Cobán i 
més cap al nord, cap a Chisec, Playa Gran-
de, Fray… van ser els llocs més castigats. I la 
guerra va empitjorar amb les massacres a 
Panzós i l’àrea de Cahabón. El problema de 
Guatemala i de la guerra va ser per la ter-
ra”28.

El 29 de maig de 1978 va tenir lloc la massacre 
de Panzós. L’exèrcit va disparar contra més de 100 
persones, les quals havien arribat a la Municipa-
litat a reunir-se amb l’alcalde d’aleshores, Flavio 
Montsó, per a parlar de la regularització de les 
seues terres29. “Això va marcar una fita i l’inici de 
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L’Asociación de Vecinos  
de Chicoyogüito (AVECHAV)
AVECHAV es va fundar l’any 2011, quan al-
gunes persones de l’antiga comunitat q’eqc-
hi’ de Chicoyogüito es van organitzar amb la 
finalitat de dur a terme un procés de recons-
trucció de la seua memòria i cerca de jus-
tícia pel desallotjament sofert en 1968. Hui 
l’associació està integrada per unes 250 fa-
mílies, però la conformació d’aquesta no va 
ser fàcil, perquè tal com assenyala Domingo 
Gómez, integrant i antic president de l’asso-
ciació, aquestes famílies es troben disperses 
al territori i temen sofrir represàlies per al-
çar la veu contra el militarisme.

Efectivament, la dispersió de les famílies per 
tot el país va ser un gran repte, perquè hi ha-
via escàs o nul contacte entre elles. Un altre 
repte va ser la reconstrucció de la memòria de 
la comunitat la qual, vuit anys després d’haver 
iniciat aquest procés, continua incompleta. 
Ninguna d’aquestes famílies és propietària de 
la terra, i moltes d’elles sobreviuen en condi-
cions d’extrema pobresa 50 anys després del 

desallotjament. La llunyania, el temor i la falta 
de mitjans continuen dificultant la tasca de re-
unir la comunitat íntegrament.

Gràcies a la creació d’AVECHAV van comen-
çar a eixir a la llum els testimoniatges del 
desallotjament, la qual cosa per al Ministerio 
Público (MP) va ser motiu suficient per a obrir 
una investigació. El 27 de febrer del 2012 la 
fiscalia va realitzar una violació de domicili a 
la base CREOMPAZ, abans Zona Militar nº 21. 
A partir d’ací van començar les exhumacions 
a la base i es van trobar diverses fosses amb 
centenars d’ossades. El 6 de gener de 2016 
es va executar la detenció de diversos oficials 
militars retirats, acusats de desaparicions for-
çades i crims de lesa humanitat i va comen-
çar el cas en el qual AVECHAV exerceix com a 
querellant adhesiu.

L’any 2012, veïns i veïnes de Chicoyogüito van 
organitzar una marxa a peu des de Cobán fins a 
Ciudad de Guatemala, per a visibilitzar la seua 
situació. Des de llavors, i conjuntament amb 
les organitzacions que els acompanyen i asses-
soren legalment, han portat el seu cas als tri-
bunals i al Congreso de la República. La seua 

La Zona Militar nº 21 va ser utilitzada com a camp 
de concentració, tortures, desaparicions, violaci-
ons sexuals i execucions extrajudicials comeses 
entre 1978 i 1990. Posteriorment, entre 2012 i 
2015, es van dur a terme les exhumacions en les 
quals es van trobar diverses fosses amb 565 os-
sades, de les quals s’ha aconseguit identificar 128 
persones37 en el transcurs de la recerca judicial 
per crims de lesa humanitat comesos en aquesta 
època. “Un cas com el de CREOMPAZ mostra l’es-
tratègia específica de violència que van utilitzar a 
la regió. Haver trobat aquest cementeri clandestí fa 
paleses totes les execucions extrajudicials i la lògica 
que tenien. (…) Hi havia fosses específiques on es 
van localitzar ossades de dones, xiquets i xiquetes, 
adolescents i bebès”38. Per aquest cas s’ha imputat 
13 militars, alguns dels quals han ocupat alts càr-
recs polítics en l’actualitat, com és el cas del diputat 
i fundador del partit FCN Nación39, Edgar Ovalle40. 
En 1996, després de la signatura dels Acords de 
Pau, les finques van passar a mans del Ministerio 
de Defensa, que va conservar una part i va lliurar 
una altra a militars retirats. Cap a 2005 es crea, a la 
mateixa zona, el Centro Regional de Operaciones 
para el Mantenimiento de La Paz (CREOMPAZ), el 
funcionament del qual depén de la coordinació en-
tre l’exèrcit de Guatemala i les Nacions Unides. Fins 
al moment els veïns de Chicoyogüito continuen 
sense poder tornar a les seues terres.

37 González Chávez, M., La impunidad y la Justicia Transicional en la historia reciente de Guatemala: hacia un Estado democrático de derecho, Mèxic, UNAM, 2017; 
CALDH, Caso Zona Militar #21 – CREOMPAZ, 26.04.2018.
38 Entrevista a Esteban Emanuel Celada Flores.
39 Partit oficialista del govern Morales Cabrera (2016-20).
40 Escobar, I., Buscan en Zona 16 a Edgar Ovalle, prófugo por caso Creompaz, Prensa Libre, Guatemala, 07.12.2018.
41 Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, Estudio histórico sobre la propiedad agraria y situación socio-económica de la comunidad Sepur Zarco y comu-
nidades vecinas, Guatemala, 2013.
42 Entrevista a Laura Hurtado Paz y Paz.
43 Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Guatemala, Sentencia C-01076-2012-00021 Of. 2º, 26.02.2016.

Una altra característica de la violència que es va 
desplegar a AV per a assegurar el control sobre la 
terra durant el CAI, va ser la instrumentalització 
sistemàtica de la violència sexual contra les do-
nes, exercida per l’exèrcit i paramilitars. Un clar 
exemple és el cas Sepur Zarco, una comunitat 
que es trobava en procés de regularització de les 
seues terres davant l’Instituto Nacional de Trans-
formación Agraria (INTA) des de 1978. L’any 1982 
l’exèrcit va fer desaparèixer i va assassinar els 15 
comunitaris que duien a terme el tràmit, així com 
a alguns dels seus fills, i va destruir tots els seus 
béns41. Després dels fets, les 15 dones que van 
quedar vídues, van ser traslladades al destaca-
ment militar en la mateixa comunitat i durant me-
sos i anys van ser violades i abusades per soldats 
i oficials de manera continuada, així com obliga-
des a fer treballs per a les tropes (cuinar, rentar la 
roba, netejar); un horror perpetrat entre el 1982 
i 1983 com a càstig exemplificant42. La sentència 
que es va dictar per aquest cas en 2016 explica 
aquesta violència com “una arma de guerra, en la 
mesura que es van perpetrar de manera repetiti-
va i prolongada quan les dones es trobaven sota 
el domini de membres de l’exèrcit de Guatemala, 
l’objectiu del qual era consolidar el resultat de les 
seues operacions militars en el marc de l’estratè-
gia contrainsurgent”43.
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La resolució de la problemàtica agrària i el desenvolupament rural són 
fonamentals i ineludibles per a donar resposta a la situació de la majoria 
de la població que viu en el medi rural, i que és la més afectada per la 
pobresa, la pobresa extrema, les iniquitats i la feblesa de les institucions 
estatals. La transformació de l’estructura de la tinença i l’ús de la terra ha 
de tindre com a objectiu la incorporació de la població rural en el desen-
volupament econòmic, social i polític per tal que la terra constituïsca per 
als qui la treballen base de la seua estabilitat econòmica, fonament del 
seu progressiu benestar social i garantia de la seua llibertat i dignitat44.

44 Numeral 1B, 27 de l’AASESA.

lluita se centra en tres demandes:

• Esclariment històric i cerca de justícia 
per crims de lesa humanitat.

• Recuperació de les seues terres.

• Indemnització històrica per la realitza-
ció de treballs forçats a la base militar.

Però aquest recorregut en pro de la justícia 
no està exempt d’obstacles. D’una banda, la 
direcció de l’Associació ha hagut d’enfrontar 
amenaces anònimes i vigilància; d’altra banda, 
l’avançada edat, i les malalties relacionades 
amb l’extrema pobresa que sofreixen les i els 
testimonis del cas, ha portat a haver de lamen-
tar diverses defuncions, risc que augmenta se-
gons es va dilatant la resolució del cas.

A més, el reclam de terres es veu forta-
ment obstaculitzat per l’existència de CRE-
OMPAZ, creat en 2005. La missió d’aquest 
centre és educar, entrenar i capacitar els 
efectius que s’exerciran en diferents missi-
ons de manteniment de pau, assumptes ci-
vils, operacions psicològiques i assistència 

humanitària de Nacions Unides.

Hui dia, AVECHAV segueix pendent de la 
resolució de les seues dues demandes, per 
la justícia i per la recuperació de les terres. 
No obstant això, aquests processos es ve-
uen amenaçats per la Iniciativa de Ley 5377, 
coneguda com a “Ley de Amnistía”, impul-
sada pel govern de Jimmy Morales des de 
2017. L’aprovació d’aquesta llei significaria 
un dur cop per a la lluita contra la impunitat, 
així com per a la cerca de justícia i reparació 
de les víctimes i supervivents del CAI.

Malgrat tots els desafiaments plantejats, 
AVECHAV es reuneix periòdicament i el nom-
bre de famílies adscrites continua creixent. A 
més, s’estan creant cercles de joves i la nova 
directiva està integrada en la seua majoria 
per dones. Olivia Sierra, actual presidenta 
d’AVECHAV, té clar quin és el seu objectiu: 
“No volem venjança, volem justícia, i la vo-
lem en forma de recuperació de la terra”. 

PBI acompanya a AVECHAV des de març de 2016.

2. L’accés a la terra a AV
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res que van quedar inconcluses amb l’INTA, a 
partir d’on van quedar quan va ocórrer el crim 
en els anys 82-83, això significa que cal repren-
dre la legalització de terres comunals que les 
comunitats venien gestionant col·lectivament 
davant aquesta institució agrària, perquè no 
són individuals de les 14 senyores. Existeix, lla-
vors, la possibilitat de reconéixer que aquesta 
és una propietat il·legítima, encara que “legal-
ment” constituïda, en mans privades. I que, per 
tant, cal revisar la legalitat de la primera ins-
cripció perquè va violar les lleis de l’època. La 
Ley Agraria en aquell moment només permetia 
que s’atorgaren fins a 15 cavalleries de terrenys 
erms en propietat privada als sol·licitants. Lla-
vors, o anul·les el registre original d’aquella fin-
ca o reconeixes la propietat, amb la qual cosa 
reconeixes il·legalitats i recorres a la via de la 
compra, de maneres que reconeixes i com-
pres als qui hui reclamen que són els propieta-
ris. No obstant això, si analitzem els cognoms 
d’aquests propietaris, Botrán i Baldizón, són 
famílies que no necessiten la terra i que mai 
l’han ocupada ni l’han feta produir. Si l’Estat 
els paga la terra, els cauran del cel diners que 
són de tots els guatemalencs, perquè aquesta 
propietat ha existit solament en papers. La co-
munitat Sepur Zarco l’ha ocupada pacíficament 
i legítima i l’ha feta produir de manera continu-
ada. Aquesta segona opció és, en realitat, con-
ciliatòria amb el principi de propietat privada 
que, a Guatemala, és una pedra angular de tot 
l’edifici social, que no es toca”51.

D’altra banda, sota la influència de grups em-
presarials i organismes financers com el Banc 
Mundial, en els processos de regularització s’ha 
privilegiat la titulació parcel·lada i individual de 
les terres, la qual cosa, com veurem més enda-
vant, ha facilitat enormement la seua posterior 
privatització i reconcentració per part d’empre-
ses extractivistes52. Això, a pesar que les comu-
nitats indígenes de Guatemala tradicionalment 
les han administrades de manera col·lectiva, 
d’acord amb les seues pròpies normes.

51 Entrevista a Laura Hurtado.
52 Ibídem.
53 PNUD, El derecho a la vida: las mujeres y el acceso a la tierra, 16.02.2017.
54 Castillo Huertas, A. Op. Cit.
55 Entrevista a Sandra Calel.
56 Ibídem.
57 Entrevista a Lesbia Patricia Artola.

En aquests processos de regularització de terres, 
les dones llauradores a penes s’han vist benefi-
ciades de les accions institucionals, tot i que ac-
tualment la Ley del Fondo de Tierras, en els seus 
articles 20 i 21, reconeix la seua inclusió com a 
propietàries (quan es tracta de mares solteres) o 
copropietàries. Des de la creació del FONTIERRAS 
fins al 2014, tan sols un 10,7% de les terres van 
ser assignades en propietat o copropietat a do-
nes53. A això se sumen tots els obstacles derivats 
del rol subordinat que tradicionalment s’ha assig-
nat a les dones en les famílies i comunitats, així 
com el fet que fins a aquest any no va existir una 
legislació que regulara l’accés a la terra de les do-
nes solteres i caps de família54. Malgrat tot això, la 
concessió de títols de terra, que es va aconseguir 
després d’anys de reivindicacions de col·lectius de 
dones llauradores, ha contribuït al fet que les do-
nes exerciren rols més actius en la presa de decisi-
ons familiars i comunitàries55, la qual cosa també 
s’ha traduït en una major defensa del seu entorn 
natural i social, perquè elles tenen menor predis-
posició que els homes a vendre les parcel·les a 
empreses56.

“ 
Cal reconéixer la consciència de les dones, el 
valor i el respecte que tenen a la nostra Mare 
Terra, perquè saben que és l’única cosa que 
tenen per a donar als seus fills. A vegades 
per això és més difícil per a l’empresari trac-
tar amb les dones i prefereixen parlar amb 
els companys, perquè és més fàcil manipu-
lar-los. Perquè cal reconéixer que lamenta-
blement vivim en una àrea molt masclista. 
Nosaltres mateixes tenim una càrrega molt 
gran perquè, a part de defensar els nostres 
territoris, defensem la família també”57.

Julio González comenta que “el pes de la defensa 
del territori està en un 80% sobre els muscles de 
les dones. Són les que duen a terme tot el treball 
reproductiu, són les que transporten l’aigua, estan 
vinculades a la terra, preparen el menjar, llaven 
la roba, etc. Això significa que qualsevol canvi els 

Desafiaments i dificultats  
del model institucional d’accés  
i regularització de terres
A partir de la signatura dels Acuerdos de Paz en 
1996, es van crear diverses institucions per a re-
gular l’accés a la terra a Guatemala. No obstant 
això, la tinença de la terra continua sent el princi-
pal problema del país, atés que es mantenen alts 
nivells de concentració en grans finques, mentre 
que la majoria de la població indígena i rural 
depén d’aquesta per a sobreviure, perquè és la 
font per a aconseguir aliments i poder vendre 
els escassos excedents que obtenen d’ella. Per 
tant, una distribució justa de la terra és la con-
dició indispensable per a accedir als drets més 
bàsics, perquè la terra és el centre de l’activitat 
econòmica, social i cultural de les comunitats in-
dígenes.

“ 
Els indígenes el que busquem és treballar la 
terra i una comunitat de suport per a lluitar 
per ella, que és l’única cosa que necessitem 
treballar. Si una família té terra, té de tot: 
menjar, aigua, diners, i una bona vida. Si no, 
el que té és una vida amarga”45.

Entre les institucions que es van crear després 
dels Acuerdos de Paz per a afrontar la problemà-
tica de la terra, destaquen la Secretaría de Asun-
tos Agrarios (SAA), entitat encarregada de mediar 
en la gestió de conflictes per terres, i el Fondo de 
Tierras (FONTIERRAS), entitat que substitueix a 
l’INTA com a encarregada de la regularització de 
terres. Els objectius principals de FONTIERRAS 
són: procurar l’accés a la terra per a aquelles co-
munitats i famílies que manquen de terreny per 
a desenvolupar les seues activitats econòmiques 
de manera sostenible; la regularització dels pro-
cessos d’adjudicació de terres per part de l’Estat; 
el desenvolupament de comunitats agràries sos-
tenibles i l’enfortiment institucional per a fer-lo 
45 Entrevista a Olivia Sierra Max.
46 https://fontierras.gob.gt/.
47 Hurtado, L., Op. Cit., 2008.
48 Flores, L., Cuestionan los escasos avances en materia rural, La Hora, 19.01.2009. L’article  recull algunes crítiques i demandes d’organitzacions socials com la 
Plataforma Agraria que va avaluar el primer any de govern de UNE, gener 2019.
49 Castillo Huertas, A., Las mujeres y la tierra en Guatemala: entre el colonialismo y el mercado neoliberal, Serviprensa, Guatemala, 2015.
50 Miranda López, I., Mejora de la Gobernanza de la Tierra en Guatemala, febrer de 2015, pàg. 63 i següents.

possible. En l’actualitat, la institució registra 115 
Empresas Campesinas Asociativas (ECA) al ter-
ritori d’AV, les quals són beneficiàries de crèdits 
i programes de desenvolupament que atorga i 
supervisa la mateixa institució46. No obstant això, 
el seu treball es veu limitat per diversos factors: la 
falta de terres disponibles, perquè encara que hui 
s’ha vist reduït el nombre de finques existents a 
AV, això es deu més a la creació d’Àrees Protegides 
que al desmembrament o repartició d’aquestes47; 
la falta de pressupost suficient per a obtindre-les 
a preus competitius que asseguren que els amos 
vulguen vendre-les a la institució; una política que 
ha prioritzat l’atorgament de crèdits a la comuni-
tat llauradora enfront de l’obtenció de terres48. A 
més, les ECA són un model d’organització quasi 
capitalista, imposat i alié a l’organització indígena 
de l’agricultura, tradicionalment basat en la propi-
etat i gestió comunitària.

Per tot això, i tenint en compte la gran necessitat de 
la població, les terres que s’han aconseguit assignar 
a comunitats i famílies són insuficients i, en molts ca-
sos, dolentes per a la producció agrícola49.

Aquesta situació està directament relacionada 
amb el fet que l’Estat guatemalenc, tal com es 
concep des de la dècada dels 50, mai posaria en 
dubte el principi de propietat privada d’un terreny, 
encara quan la seua legalitat siga discutible, tenint 
en compte les formes en què va ser obtingut o im-
pedisca la garantia de drets bàsics d’un gran sec-
tor de la població. A això se suma la dificultat d’un 
cadastre i un registre de propietat que divergeixen 
i que tenen serioses mancances tècniques, la qual 
cosa ha permés la doble titulació de terres que 
tradicionalment eren propietat comunal, incloent 
persones alienes a les comunitats50. Per tant, un 
dels principals problemes a l’hora de resoldre els 
conflictes per la tinença de terra és la superposi-
ció de drets sobre aquesta, construïts sobre dife-
rents legalitats i en diferents moments històrics.

El desenvolupament del cas Sepur Zarco és un clar 
exemple d’això: “Quan la jutgessa ordenà que es 
reprengueren les gestions pels títols de les ter-
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en el del CCDA) s’ha fet un mal ús de les taules 
de negociació, perquè han sigut utilitzades per 
a identificar i criminalitzar a líders comunitaris 
que estaven participant en els processos de dià-
leg. D’ací naix la desconfiança de les comunitats 
en les institucions, la suposada raó de ser de les 
quals és la resolució d’aquests conflictes.

Hui dia moltes comunitats indígenes i llauradores 
a AV viuen amb la permanent inquietud de ser 
desallotjades. Però, alçar la veu per a denunciar 
aquestes situacions i defensar el seu dret a la terra 
és una activitat de risc que els exposa a amenaces 
i agressions provinents d’actors estatals i privats. 
Quan a l’agost de 2014 persones de diverses comu-
nitats van tallar una carretera a Samococh (Chisec) 
per a protestar contra l’imminent desallotjament 
que estava a punt de tindre lloc en la comunitat 
de Monte Olivo, la Policía Nacional Civil (PNC) va 
mobilitzar més de 1.000 efectius. En els disturbis 
que van tindre lloc en aquella carretera agents po-
licials van disparar contra tres persones i durant 
les següents hores van impedir que l’assistència 
mèdica poguera atendre’ls, un fet que va compor-
tar les seues morts. Les audiències per aquest cas 
van començar al gener de 2017, en les quals estan 
imputats 19 càrrecs policials de baix rang pels de-
lictes d’abús d’autoritat, incompliment de deures, 
ús d’armes i execució extrajudicial65.

Tant el Decreto 33-96 com la manera en què es 
duen a terme la gran majoria de desallotjaments, 
incompleixen greument els estàndards internaci-
onals ratificats per l’Estat de Guatemala66. OAC-
NUDH, que va observar els desallotjaments rea-
litzats entre el 15 i el 18 de març de 2011 a 732 
famílies q’eqchi’s al municipi de Panzós, adverteix 
en el seu informe sobre els perills de la utilitza-
ció del procediment penal com a primera via, 
així com de les violacions esdevingudes durant 
els processos de desallotjament: “la falta de no-
tificació prèvia de les comunitats, la participació 
d’agents no estatals (quadrilles i guàrdies de se-

65 Informació facilitada pel Bufete Jurídico de DDHH (BDH).
66 Guatemala va aprovar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales per mitjà del Decret del Congrés número 69-87 de 30 de setembre 
de 1987. En ell es defineix el desallotjament forçat com “el fet de fer eixir persones, famílies i/o comunitats de les llars i/o les terres que ocupen, en forma perma-
nent o provisional, sense oferir-los mitjans apropiats de protecció legal o d’una altra índole ni permetre’ls accés a això” i estableix en el seu article 11, sobre el dret 
a l’habitatge, que els Estats han d’abstenir-se de realitzar aquest tipus de desallotjaments.
67 OACNUDH, Op. Cit. p. 3.
68 Comunicat de la Plataforma por la defensa de la Tierra y el Territorio de Guatemala, 05.09.2019.
69 Comunicat del CCDA sobre el Primer Congreso Nacional Agrario.
70 Ibídem.
71 Tota la informació que s’exposa en aquest apartat, quan no s’especifique, ha sigut proporcionada per la UVOC a PBI en el context de l’acompanyament que es 
duu a terme des de 2005.

guretat de l’Ingenio), la destrucció i/o crema dels 
habitatges i de les collites, la falta d’alternatives 
i solucions de reubicació per a les comunitats, la 
falta de controls de la PNC en l’ús de la força i la 
manera parcial de conducta de les autoritats en 
l’àmbit local”67.

En els últims anys, la necessitat de desenvolupar 
un codi agrari que permeta afrontar aquestes pro-
blemàtiques, ha estat una demanda constant per 
part d’organitzacions pageses i de DDHH68. Aquest 
va ser un dels motius pels quals a l’octubre del 
2019 el CCDA, juntament amb altres organitzaci-
ons llauradores, va organitzar i va celebrar el pri-
mer Congreso Nacional Agrario. En aquest esde-
veniment es van commemorar els assassinats de 
diverses persones defensores de la terra i el terri-
tori, es van denunciar les criminalitzacions i es van 
recollir experiències i propostes de les comunitats 
per a intentar lluitar contra una legislació que “no 
ha estat proactiva en el reconeixement dels drets 
dels pobles indígenes, inclòs el seu dret col·lectiu 
a la terra i el territori”69. Segons la coordinació 
del CCDA, tota aquesta situació es veu agreujada 
“amb l’avanç de la frontera agrícola i ramadera, 
els incendis forestals i la despulla de les seues ter-
res, així com la declaratòria d’Àrees Protegides”70.

La UVOC i el CCDA - Las Verapaces, dues de les or-
ganitzacions més actives en la lluita per la justícia 
agrària i el territori a AV, han compartit amb no-
saltres les seues experiències, les quals il·lustren 
amb claredat les dinàmiques en què es donen 
aquests conflictes.

El treball de la Unión Verapacense de 
Organizaciones Campesinas (UVOC)71

La UVOC naix en la dècada dels 80, al municipi de 
Purulhá, de l’experiència de la Cooperativa Rena-
cimiento R.L. i l’Asociación de Artesanos Mayas. A 

afecta especialment a elles, per això mateix són 
les primeres que prenen partit en la defensa del  
territori. Els homes acostumen a obtindre diners 
ràpids i són fàcils de convéncer mitjançant les 
ofertes de les empreses. A més, les dones són les 
portadores de la cultura. Almenys en l’àrea q’eqc-
hi’, l’idioma i tots els coneixements i sabers ances-
trals són transmesos per les àvies i mares. Aques-
ta és una característica essencial que les porta a 
actuar i lluitar així”.

Penalització de la gestió agrària:  
repressió i desallotjaments

Tal com s’ha esmentat en l’apartat anterior, 
l’objectiu de la legislació i les institucions agrà-
ries creades després dels Acuerdos de Paz és 
enfrontar l’enorme desigualtat existent en re-
lació a la tinença de terres, causa central del 
CAI. Per això posseeixen la potencialitat de 
desenvolupar instruments legals específics i 
funcionals que vagen acompanyats de políti-
ques actives per a l’establiment de mecanis-
mes legals que ajuden a regular els conflictes 
agraris. Tanmateix, en els últims 20 anys això 
no ha ocorregut. La falta d’un codi legal agrari 
més específic s’ha traduït en pràctiques esta-
tals i empresarials que recorren a la via penal 
per a resoldre els conflictes sobre la terra entre 
comunitats, grans terratinents i empreses. Un 
efecte perniciós d’això és el desenvolupament 
d’una jurisprudència que permet l’ús excessiu 
de tipus penals per a reprimir i fer callar les de-
mandes comunitàries per la via de la criminalit-
zació i judicialització de les protestes58. Aquests 
instruments legals han acabat establint una po-
lítica de repressió i desallotjaments en la gestió 
dels conflictes agraris, la qual està al servei dels 
grups més poderosos, encara quan les organit-
zacions i comunitats llauradores recorren a les 
vies ciutadanes i institucionals per a exigir els 
seus drets59.

58 PBI Guatemala Escalada de criminalización y órdenes de captura contra defensores en Alta Verapaz, Butlletí núm. 41, agost 2019.
59 Entrevista a Laura Hurtado.
60 PDH y OACNUDH, Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: Entre el compromiso y la adversidad, Guatemala, 21.05.2019.
61 Ibídem (també es poden trobar dades i patrons d’actuació identificats el els informes anuals de UDEFEGUA i en el Informe sobre la Criminalización en Guatema-
la: análisis de situación 2012–2017, també de UDEFEGUA i publicat al noviembre de 2017).
62 Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.
63 OACNUDH, Los desalojos en el Valle del Polochic. Una mirada a la problemática agraria y a la defensa de los derechos humanos de las comunidades q’eqchi’s, 
Guatemala, 2013.
64 Informació facilitada per la SAA y COPREDEH, publicada en l’nforme de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre 
las actividades de la Oficina del Alto Comisionado en Guatemala 2018, 2019.

Segons el Procuradoratge de Drets Humans (PDH) 
i l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Uni-
des per als Drets Humans (OACNUDH), els tipus 
penals més utilitzats en el desenvolupament 
d’aquesta estratègia són: usurpació agreujada, co-
acció, amenaces, instigació a delinquir, detencions 
il·legals, furt, furt de fluids i associació il·lícita60. A 
AV, que com ja es va assenyalar anteriorment, és 
el departament amb el sistema de justícia més 
corrupte del país, aquesta jurisprudència es tra-
dueix en enormes riscos i terribles conseqüències 
per a les persones i comunitats que demanden el 
compliment dels seus drets. En els últims anys això 
es veu reflectit en assassinats de persones defen-
sores que queden en total impunitat; utilització 
de taules de negociació per a la identificació i de-
tenció de líders comunitaris; ordres de captures; 
desenes de desallotjaments a comunitats que es 
trobaven en procés de regularització de les terres 
que habitaven61 José Chic, de la coordinació na-
cional del CCDA, assenyala que “a Guatemala no 
tenim un codi agrari i estem resolent els conflictes 
relacionats amb la terra, no per legislació agrària, 
i ni tan sols civil, sinó per la via penal. És un tema 
que sempre plantegem, però el CACIF62 sempre 
dirà que no. Llavors litigar pels pobles indígenes 
a AV és un cas perdut encara que es tinguen totes 
les proves i documents necessaris”.

En 1996, a través del Decreto 33-96, es van apro-
var dues reformes del Código Penal que van esta-
blir que qualsevol persona que s’anomene propi-
etària d’un terreny pot denunciar per usurpació 
a un grup de persones que estiga dins d’aquest, 
sense que existisca la necessitat d’haver esgotat 
la via administrativa per a resoldre el conflicte, 
la qual cosa va provocar que des de llavors el 
nombre de desallotjaments s’hi haja disparat63. 
Durant 2018, dels 359 conflictes agraris que es 
van registrar al país, solament 20 es van intentar 
resoldre mitjançant taules de diàleg, i tan sols 
vuit van aconseguir solucionar-se per aquest me-
canisme entre 2017 i 201864. A més, com ja s’ha 
assenyalat anteriorment, en molts casos (com 
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és la causa de greus violacions de drets. És el cas 
de la comunitat de Santa Inés (Santa Cruz), una 
comunitat maia poqomchi’ supervivent del CAI 
que, després d’anys de desplaçament intern, va 
retornar a les seues terres l’any 2000. Amb les no-
ves disposicions legals creades pels Acuerdos de 
Paz va començar, davant les autoritats agràries, el 
procés de legalització de la tinença de les terres 
on havien habitat abans de la seua fugida forço-
sa. No obstant això, un any després va aparéixer 
la terratinent María de Jesús Sosa Lemus per a 
reclamar aquelles terres i va presentar escriptu-
res davant el MP que acreditaven la seua propie-
tat des de 1977. A partir de llavors la terratinent 
ha parcel·lat aquests terrenys i venut els seus 
drets a copropietaris, com el Grupo Chajcoxoj, la 
qual cosa ha suposat una escalada de denúncies 
i agressions cap a les persones de la comunitat 
de Santa Inés. Des de llavors, malgrat comptar 
amb l’acompanyament de la UVOC, les autoritats 
agràries han mostrat molt poca capacitat de re-
acció davant els problemes de la comunitat.  A 
més, per la falta de jutjats agraris, les fiscalies del 
MP i els Juzgados de Instancia Penal, amb escàs 
coneixement d’aquests temes, han incorregut en 
violacions de DDHH de la comunitat llauradora. 
Santa Inés ha patit tres desallotjaments ordenats 
per jutges penals.

D’altra banda, molts dels conflictes més comple-
xos als quals s’enfronta la UVOC estan relacionats 
amb la incertesa que pateixen sobre les seues 
terres els mossos colons. Aquesta figura, d’origen 
colonial, establia relacions de treball segons les 
quals alguns llauradors treballaven extensions 
de terra propietat del patró, qui a canvi d’aquest 
treball no pagava un sou, sinó que els permetia 
viure allí i usufructuar les terres. En la majoria 
dels casos es tractava d’un acord verbal, sense 
un contracte pel mig, i aquesta figura es va anar 
heretant de generació en generació per costum. 
Després del CAI van aparéixer nous propieta-
ris d’aquestes terres que van argumentar haver 
comprat els predis als anteriors amos. Molts 
d’ells eren estrangers que ja no vivien al país, per 
la qual cosa no és possible provar la veracitat dels 
títols. Aquest problema presenta una major com-
plexitat quan els nous amos venen o esquarteren 
els terrenys, ja que s’agreguen més actors que 

75 Entrevista a Jorge Luis Morales Cifuentes.
76 Ibídem.

disputen la titularitat de la terra i el seu dret a 
romandre en ella75.

Moltes comunitats no sols s’exposen al risc de 
desallotjaments per la falta de proves de titulari-
tat de la terra, també són blanc de criminalització 
en ser acusades de delictes com usurpació agreu-
jada, perquè els seus habitatges es troben en zo-
nes que, segons els suposats amos, no són de la 
seua propietat. En aquests casos moltes vegades 
es generen aliances entre grans terratinents, em-
preses i alguns sectors del poder polític, públic i 
judicial.

Aquesta és la situació de la comunitat Nueva 
Sayama (Senahú), que formava part de la finca 
98, un desmembrament de l’antiga finca Can-
guachá. Allí 480 comunitaris van treballar des de 
1986 per a l’empresa Volcán S.A., de propietaris 
belgues els qui, al no haver pagat els salaris als 
seus treballadors, van signar una acta notarial 
en 2002 que els entregava les terres segons anti-
guitat. En aquest acta es fonamenten els reclams 
d’aquests 480 treballadors per a poder continuar 
habitant la finca. No obstant això, per les pressi-
ons provinents de diferents grups del poder eco-
nòmic i institucional, hui dia l’acta encara no s’ha 
traduït en l’escripturació de la propietat per a la 
gent de la  comunitat. Entre 2001 i 2004 les em-
preses Agropecuaria S.A. i Corporación Senahú, 
propietat de les famílies Ponce i Muñoz Payeras, 
van traspassar aquesta propietat i la van dividir. 
En 2010, Héctor Muñoz Payeras es va postular 
per al lloc de Fiscal General i cap del Ministerio 
Público (MP). La CICIG ho va impedir  per estar 
investigat per diferents delictes, com usurpació 
agreujada, casos especials d’estafa, estafa pròpia, 
col·lusió i amenaces en 4 casos diferents76.  Actu-
alment no hi ha cap certesa jurídica sobre qui és 
propietari de la terra i els estudis cadastrals del 
Registro de Información Catastral (RIC) i la SAA 
es troben en curs. Per tant, continua el perill de 
desallotjament per a la comunitat, ja que no pos-
seeix escriptures de la terra, i si el suposat amo 
vol desallotjar-los podria fer-ho seguint la via le-
gal. Fa alguns anys es va obrir una taula de diàleg 
amb la SAA en què la UVOC va donar suport a les 
demandes de la gent de la comunitat, però fins 
al moment no hi ha hagut avanços significatius i 

causa de diversos obstacles relacionats amb la his-
tòria de violència i repressió viscuda a Guatema-
la72, la UVOC només va aconseguir conformar-se 
una vegada signada la pau en 1996. Aquesta or-
ganització acompanya processos en Alta i Baja 
Verapaz, Izabal i Quiché, i la integren diverses 
comunitats Poqomchi’, Q’eqchi’, Achi i mestisses 
que lluiten per l’accés a la terra. Actualment el 
treball està més focalitzat a Alta i Baja Verapaz, 
on treballen amb aproximadament 367 comuni-
tats, algunes de les quals ja han resolt l’Estatus 
legal del seu territori. Al departament d’AV té pre-
sència en tots els municipis.

La UVOC és una organització de base que s’orga-
nitza a través de la comissió executiva i el consell, 
formats per líders i lídersses de les comunitats, els 
qui s’encarreguen de traslladar la informació que 
es tracta en aquestes instàncies a les comunitats.

El suport que l’organització brinda a les comuni-
tats abasta tres eixos: assessoria i representació 
legal per a resoldre la incertesa sobre les seues 
terres o sobre la seua situació personal en cas 
que sofrisquen amenaces, agressions o intents de 
criminalització per part d’agents privats i/o insti-
tucions estatals; suport en les mediacions, en les 
quals acompanyen les comunitats per a defensar 
els seus casos davant la SAA i ajuden en les nego-
ciacions entre els diversos actors involucrats en 
els conflictes per la tinença de la terra; formació 
popular, comunicació, formació política dirigida a 
líders i lideresses comunitàries i formació en tèc-
niques de producció agrària i agroecologia soste-
nible.

72 Entrevista a Carlos Morales: durant les dècades dels 80 i 90 els líders de la cooperativa i l’associació van patir la destrucció dels seus locals, amenaces de mort, 
segrestos i, fins i tot, assassinats per part de grups militars que, en algunes ocasions, actuaven de forma encoberta.
73 Entrevista a Sandra Calel.
74 RRPP Guatemala, International Land Coalition América Latina y el Caribe firma carta de entendimiento con la SAA, 20.05.2017.

Tota aquesta labor s’organitza a través de diverses 
comissions: la jurídica, la política, la de la dona, la 
de comunicació i la de la joventut. La comissió de 
la dona treballa la política de l’equilibri dona-ho-
me de l’organització per al desenvolupament de 
la igualtat, l’autonomia econòmica/productiva i la 
formació política de les dones. Aquesta comissió, 
organitzada en l’associació Ixoq Mayaj, promou 
també l’accés de les dones a la titularitat de la 
terra i la seua independència i organitza tallers de 
sensibilització en igualtat amb homes i joves de 
les comunitats73. La comissió de comunicació se 
centra en l’ús i desenvolupament de mitjans de 
comunicació comunitaris, com la ràdio comuni-
tària i plataformes digitals. La comissió de la jo-
ventut s’encarrega de tasques de sensibilització i 
capacitació a través del treball que es realitza des 
de l’escola de formació política.

D’altra banda, la UVOC és membre de la Internati-
onal Land Coalition (ILC) des de 2007, la qual vela 
per la causa agrària en l’àmbit mundial i advoca 
perquè siguen els  llauradors i les llauradores qui  
governen la terra. Al maig de 2017 es va signar 
un conveni de cooperació entre la ILC i la SAA per 
a desenvolupar accions conjuntes orientades a 
la implementació i difusió de la política agrària a 
Guatemala, a més del desenvolupament de “me-
canismes nous d’atenció i resolució” dels conflic-
tes agraris74.

Aquesta iniciativa es va poder dur a terme gràcies 
a les exigències d’organitzacions com la UVOC que, 
durant anys, han acompanyat conflictes agraris en 
els quals la legislació existent o no es respecta o 
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els acords sobre els quals es fonamenta aquesta 
taula no han sigut respectats.

Així mateix, tant la comunitat de Nueva Seyama 
com el seu principal líder, Carlos Caal Rax, re-
presentant del Comité de Tierra i membre del 
consell de la UVOC, han sigut objecte de múl-
tiples agressions per part d’aquestes famílies, 
així com de les autoritats institucionals. Mal-
grat l’existència d’aquesta taula de diàleg, PBI 
ha registrat en els últims anys diverses amena-
ces, atacs directes, intimidacions, desallotja-
ments extrajudicials i intents d’assassinat77, així 
com una forta criminalització cap a Carlos Caal 
i les seues demandes.

Al juny de 2013, Carlos Caal i altres líders i líders-
ses de les comunitats van ser acusats d’usurpació 
per Benjamín Ponce González i Héctor Alfredo 
Muñoz Payeras. Carlos va ser l’únic que va haver 
d’enfrontar-se a una audiència on se’l va acusar 
d’usurpació agreujada, blanqueig de diners, enri-
quiment il·lícit i de permetre la instal·lació de l’an-
tena de Tigo en propietat aliena, per la qual cosa 
se li van aplicar mesures substitutives. En una 
audiència posterior (2015) Carlos Caal va accep-
tar un criteri d’oportunitat78 i el cas es va arxivar. 
No obstant això, el 13 de març de 2019 la PNC va 
detindre Carlos Caal al·legant que tenia una ordre 
d’aprehensió en contra seua. Els agents el van hu-
miliar, el van agredir, li van furtar els diners que 
portava i el van tindre pres durant tres dies en què 
el van traslladar de Senahú a Cobán. Quan repre-

77 A l’octubre de 2016, comunitaris del grup de Carlos Caal van ser atacats amb arma de foc mentre treballaven en els seus cultius. A l’abril de 2018 va haver-hi un 
altre intent d’assassinat en contra de Mario May i la seua família per part de gent armada que va disparar a sa casa durant la nit.
78 Segons el document Módulo sobre los Mecanismos de Simplificación y de Salida al Procedimiento Común: “El criteri d’oportunitat és el mecanisme a través del 
qual el Ministerio Público pot disposar de l’exercici de l’acció penal, abstenint-se d’exercitar-la per la poca gravetat del fet, inadequació de la sanció penal o altres 
criteris de política criminal definits per la llei”.
79 Entrevista a Jorge Luis Morales Cifuentes.
80 Entrevista a Carlos Morales.

sentants de la UVOC van acudir per a esclarir el 
cas, Carlos Caal va ser alliberat, ja que l’ordre tenia 
raó en els mateixos fets i denúncia ocorreguts en 
el 2013 (tancats en sentència judicial quatre anys 
abans), per la qual cosa tot va quedar en una “er-
rada administrativa”79.

En el context de l’acompanyament a la UVOC, 
PBI ha observat que aquests processos afecten 
fortament el teixit social de les comunitats i que 
augmenten els conflictes en l’interior d’aquestes. 
També s’ha observat que les instàncies mediado-
res, com la SAA i el RIC, durant anys no han pogut 
complir amb les seues obligacions per falta de re-
cursos humans, interés o poder. És el cas de la 
Finca La Primavera (San Cristóbal, Verapaz), amb 
greus conflictes entre les comunitats afiliades a 
la UVOC i l’empresa fustera Filitz Díaz, amb qui es 
va arribar a un acord al gener del 2015. En aquest 
acord totes dues parts acceptaven les mesures 
que la SAA es comprometia a realitzar sobre les 
terres que pertanyien a la comunitat. Hui dia, 
quasi 5 anys després de l’acord, la institució no 
ha complit amb els mesuraments dels predis, fet 
que ha causat més enfrontaments i inconformi-
tats en la comunitat.

Malgrat totes les dificultats, la UVOC ha aconse-
guit l’adjudicació de 40 finques a famílies i comu-
nitats senceres en situació de necessitat, algunes 
via accés pel FONTIERRAS, unes altres a través 
de la recuperació i altres mitjançant la regularit-
zació80.
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vera va augmentar a causa de diversos mo-
tius: els interessos enfrontats, els difusos 
límits d’aquestes 15 cavalleries i la divisió 
del teixit social comunitari. De moment, 
11,98 cavalleries estan escripturades a nom 
de 279 famílies representades per Justino 
Xollim, membre de la UVOC i representant 
de l’Asociación de Campesinos de Santa 
Rosa i Sak-ixim. No obstant això, en aques-
tes terres viuen poques persones, entre al-
tres coses perquè no compten amb serveis 
bàsics i no s’ha fet la partició. La majoria 
de gent viu en les 2,20 cavalleries que va 
gestionar Sebastián Ical Xona, persona que 
s’oposa als mesuraments i, segons denun-
cia la gent de la comunitat, amenaça amb 
interposar denúncies que podrien tindre 
com a resultat ordres de captura i desallot-
jaments.

Diverses persones de La Primavera han de-
nunciat amenaces per part de Sebastián Ical 
Xona i diuen que els qui ho secunden sovint 
talen arbres als seus terrenys per a vendre la 
fusta, impedeixen l’accés al pou d’aigua que 
existeix als seus terrenys i els agredeixen. 
Quan a les acaballes de 2018 els advocats 
de la UVOC i l’INAB van visitar la finca per 
a verificar la tala d’arbres denunciada per 
les comunitàries i els comunitaris, un grup 
de persones armades amb matxets i pals els 
van acoquinar i colpejar. Un altre fet preo-
cupant és que, a principis de 2019, un grup 
de persones va disparar cap a les cases de la 
gent de la comunitat, els van intimidar i van 
posar en risc les seues vides. A més, un grup 
de comunitaris molt pròxims a les empreses 
fusteres continua talant arbres en aquests 
terrenys, i encara que en l’últim any haurien 
aconseguit les llicències de l’INAB per a fer-
ho, el que no està clar i és motiu de conflicte 
és on poden talar. Aquesta situació està di-
rectament relacionada amb la falta de de-
limitació dels predis que li correspondria a 
cada família. En aquest sentit, la petició 

81 Entrevista a Jorge Luis Morales Cifuentes.

concreta per part de la UVOC és que la SAA 
complisca amb el compromís assumit en 
les negociacions davant la comunitat i l’em-
presa fustera: realitzar els mesuraments de 
les terres per al seu corresponent lliurament 
a cada família.

A inicis de 2019, el grup de Sebastián Ical 
Xona va interposar una denúncia contra 
Justino Xollim, qui va ser capturat i tancat 
a la presó durant tres dies. Finalment va 
eixir lliure després de pagar una fiança de 
Q8.000. La UVOC denuncia aquest cas de 
criminalització i la participació en aquest 
d’autoritats com la PNC (qui va efectuar la 
captura), el MP (qui va acceptar la denúncia 
sense realitzar les investigacions pertinents) 
i el jutge que va donar tràmit a l’ordre (i més 
tard va imposar una fiança excessiva a Justi-
no, tot i ser conscient de l’endeutament que 
aquesta li suposaria)81.

Gràcies a la reunió que va mantindre la 
UVOC (com a part del Frente Campesino) 
amb la Fiscalía de DDHH, al desembre de 
2018, la Fiscalía va gestionar davant el Min-
Gob i la PNC Nacional una valoració de risc 
de la gent de La Primavera. Si bé no es van 
obtindre els resultats esperats, sí que es va 
aconseguir evidenciar la situació d’alt risc 
que pateixen les famílies en la comunitat, la 
qual cosa per un temps les va fer receptores 
de l’atenció i recomanacions de la División 
de Protección a Personalidades i de Seguri-
dad de la PNC.

En els seus inicis aquesta finca tenia 110 ca-
valleries i pertanyia a una família de terra-
tinents de cognom Azurdia. En 1967 es va 
dividir en 3 parts, una de les quals va quedar 
en 40 cavalleries i a nom d’aquesta família 
que, no obstant això, va abandonar les ter-
res. Les comunitats i famílies que fins llavors 
havien treballat el terreny com a colons  hi 
van romandre, però amb un estatus molt fe-
ble, perquè no tenien cap seguretat jurídica 
sobre la terra i s’enfrontaven, per tant, a un 
alt risc de desallotjament.

Actualment, la finca està integrada per les 
comunitats de Sak-ixim, Baleu i Caseriu Chi-
co, i compta amb 279 famílies de les quals 
208 són integrants de la UVOC. Durant el 
procés de regularització de la situació, la 
família Azurdia va vendre part dels predis a 
l’empresa fustera Filitz Díaz, que els va recla-

mar com a propis i va denunciar les comuni-
tats que posaven en dubte la seua propietat 
sobre aquestes terres. Després d’anys de  
lluita en els tribunals, les famílies llaurado-
res de La Primavera van aconseguir els seus 
títols de propietat a partir d’un acord amb 
la SAA al gener del 2015, on van participar 
l’empresa Fustes Filitz Díaz, la família Azur-
dia i les llauradores i els llauradors. Així, el 
23 de juliol de 2015 el representant de Filitz 
Díaz va entregar a les 279 famílies de La Pri-
mavera 15 cavalleries, és a dir, 3,5 mança-
nes de terra per família. En aquell moment, 
l’advocada de l’empresa va entregar el me-
morial sobre el desistiment de les 48 ordres 
de captura que estaven vigents contra les 
persones de les comunitats.

No obstant això, arran del lliurament 
d’aquestes terres la conflictivitat a La Prima-

Finca La Primavera (San Cristóbal)
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El treball del Comité Campesino  
del Altiplano – Regió Las Verapaces82

El Comité Campesino del Altiplano (CCDA) és una 
organització indígena i llauradora que lluita des de 
fa més de 36 anys per l’accés a la terra, la defensa 
del territori, el treball digne i la justícia agrària. Va 
ser creada en 1981 a l’Altiplano Occidental. Des-
prés dels Acuerdos de Paz es va ampliar i treballa 
en diversos departaments. La regió CCDA – Las 
Verapaces cobreix els departaments d’Alta i Baja 
Verapaz, a més de la regió de El Estor a Izabal i 
part de Zona Reyna a Quiché, on els seus princi-
pals objectius són la defensa, recuperació i accés 
a la terra.

A Las Verapaces el CCDA acompanya més de 150 
comunitats q’eqchi’ que han sigut reprimides i 
despullades de la seua terra o que es troben im-
merses en conflictes per la tinença d’aquesta. Els 
dona suport en la formació política i en les seues 
gestions davant les institucions agràries. A causa 
de les lluites que duen a terme, molts dels seus 

82 Tota la informació que s’exposa en aquest apartat, quan no s’especifique, ha sigut proporcionada pel CCDA - Las Verapaces a PBI en el context de l’acompanya-
ment que es duu a terme des de juliol de 2018.
83 Entrevista a Lesbia Patricia Artola.

integrants s’enfronten a tot tipus de riscos: ame-
naces, processos de criminalització, segrestos i, 
fins i tot, assassinats.

L’organització incorpora un fort enfocament de 
gènere en el seu treball. Acompanyant dones els 
drets de les quals han sigut violats durant desallot-
jaments extrajudicials violents i els brinda suport 
psicològic i assessoria jurídica. També posen l’ac-
cent en la consecució d’una major equitat entre 
dones i homes en les comunitats que acompa-
nyen, impartint tallers sobre noves masculinitats, 
la qual cosa, segons Lesbia Artola, ha propiciat 
que hi haja una major conscienciació dels homes 
entorn d’aquest assumpte83.

Amb aquest treball han aconseguit que hi haja 
més participació de les dones en l’àmbit comuni-
tari. Un exemple d’això és la composició paritària 
de la junta directiva de l’organització, composta a 
parts iguals per dones i homes. Cal destacar que 
el CCDA – Las Verapaces està liderat per dues 
dones. Ambdues lídersses són objecte d’amena-
ces, intimidacions i difamacions amb clars tints 

masclistes la intenció dels quals és, entre altres, 
qüestionar la seua capacitat de lideratge pel fet 
de ser dones.

En 2015 van iniciar el procés d’inscripció de les co-
munitats indígenes en la municipalitat de Cobán. 
Davant la negativa de l’alcalde d’aleshores, Leonel 
Arturo Chacón Barrios84, el CCDA es va veure obli-
gat a interposar una denúncia i elevar la seua sol-
licitud davant la Corte de Constitucionalidad (CC). 
A l’agost del 2018, un mandat de la CC va ordenar 
a la municipalitat de Cobán inscriure la comunitat 
de Santa Elena Samanzana II com a comunitat in-
dígena i, per tant, subjecta als drets reconeguts en 
la Declaració de l’ONU sobre els Drets dels Pobles 
Indígenes i el Conveni 169 de l’Organització Inter-
nacional del Treball (OIT) sobre Pobles Indígenes 
i Tribals, entre altres. Aquesta inscripció obria el 
camí per al reconeixement de la resta de comuni-
tats q’eqchi’s situades a Cobán.

L’organització denuncia que el context institucio-
nal d’AV, en el qual han de dur a terme el seu tre-
ball, està impregnat de racisme i completament 
cooptat pels interessos de terratinents i empresa-
ris. Segons Lesbia Artola, aquests actors compten 
amb la disposició total d’institucions com el MP 
o els magistrats (a Cobán) per a signar ordres de 
captura i realitzar tants desallotjaments com con-
vinga per tal d’aconseguir els seus interessos. A 
més, els terratinents de la regió compten amb 
la disponibilitat de grups criminals armats relaci-
onats amb el narcotràfic per a intimidar, fer des-
aparéixer o assassinar qualsevol persona que els 
estiga causant problemes. No és casualitat que la 
defensa dels drets de les comunitats llauradores 
que realitza el CCDA – Las Verapaces, percebuda 
per aquests grups com una amenaça als seus in-
teressos i a la impunitat de les seues accions, es 
desenvolupe en un clima de repressió, agressió i 
criminalització tan alarmant: “a nosaltres ens re-
primeixen, assassinen, criminalitzen i despullen. 
Tot això ve amb el racisme”85.

Aquesta aliança dels poders formals i informals 
d’AV, en defensa dels seus propis interessos, té 
conseqüències nefastes per a les comunitats del 
CCDA que alcen la veu en defensa dels seus drets.

84 Postulat pel partido Valor i que novament ocupa l’alcaldia de Cobán a partir de gener de 2020.
85 Entrevista a Lesbia Patricia Artola.
86 Actualitzada en juny de 2018, esta alerta denuncia els assassinats dels tres membres del CCDA  i tres de CODECA entre maig i juny d’aquest any.

 Daniel Choc Pop, de la comunitat de San Juan los 
Tres Ríos (Cobán), va ser assassinat el 8 de juny del 
2016. El cas pel seu assassinat es va iniciar en 2019 
i ja hi ha una sentència de dos anys contra l’assas-
sí per homicidi en “estat emotiu”, la qual cosa ha 
indignat profundament el CCDA. Aquesta sentèn-
cia ha sigut apel·lada. En 2018 van ser assassinats 
cinc membres més de l’organització: Samuel Chub 
(Xyaal Kobé), Gumercindo Butz (Chiguoyo), José 
Can Xol (Choctún Basilá), Mateo Chaman Pauu 
(San Juan los Tres Ríos) i Ramón Choc Sacrab (Ixloc 
San Pedrito). Tots eren líders i representants de 
les seues comunitats, així com participants en les 
taules de diàleg on era present l’organització. PBI 
va publicar una alerta al maig de 2018 per a de-
nunciar aquesta escalada de violència86. Els seus 
assassinats continuen impunes, i fins hui cap per-
sona ha sigut detinguda per aquests fets.

El realment preocupant d’aquesta situació és que 
no es tracta de casos aïllats, i que la utilització de 
les taules de diàleg per a identificar, criminalitzar i 
atacar els líders és un patró que es ve repetint en 
els últims anys, un fet que evidencia l’articulació 
existent entre actors privats i públics a AV. El cas de 
la comunitat Choctún Basilá (Cobán) exemplifica 
bé aquest modus operandi. El conflicte en aques-
ta comunitat existeix des de fa més d’una dècada, 
però va ser arran d’una sèrie de taules de negocia-
ció realitzades a la capital entre 2016 i 2017, quan 
es va produir una forta campanya de criminalitza-
ció contra diversos líders comunitaris. El conflicte 
va ser per la finca 1.684 amb la cooperativa Chilté, 
que forma part de la Federación de Cooperativas 
de Las Verapaces (FEDECOVERA), però segons els 
testimoniatges de la gent de la comunitat és en re-
alitat una empresa. Encara que Choctún Basilá té 
els documents d’aquesta propietat a títol comuni-
tari des de 1996, la cooperativa ha acaparat molta 
terra i la ven a grans terratinents per a la plantació 
de monocultius de palmera d’oli o bananers. De-
nuncien que persones de la cooperativa, així com 
d’altres comunitats que haurien sigut contracta-
des per aquesta, des de fa anys duen a terme una 
intimidació quasi diària amb trets constants, des-
trucció de cultius de la comunitat i atacs (els dos 
agressors que van matar José Can Xol treballaven 
per a aquesta cooperativa).



24 25

Sakopur, Sajobché i Xyaal Kobé: 
comunitats al cor del Parque  
Nacional Laguna de Lachúa
El Parque Nacional Laguna de Lachúa (al 
nord de Cobán) va ser declarat oficialment 
pel Congreso de la República de Guatemala 
en 1996 mitjançant el Decreto 110-96, que 
reformava la Ley de Áreas Protegidas (LAP) 
de 1989. No obstant això, en el Plan Maes-
tro que va elaborar l’INAB en 1999 es diu 
que l’àrea ja era considerada protegida pel 
INTA des de 1976. Aquest pla esmenta que 
el 61% de les comunitats q’eqchi’s situades 
a la zona d’influència del parc no tenen cap 
certesa jurídica sobre les seues terres, i es 
consideren una de les principals amenaces 
per a la protecció de l’àrea88. A més, explica 
que la majoria de les comunitats van arribar 
a aquestes terres durant els desplaçaments 
esdevinguts en el marc del CAI (dècada dels 
70-80). No obstant això, els tres llogarets 
que van quedar dins del parc, Sakopur, Sa-
jobché i Xyaal Kobé (integrants del CCDA – 
Las Verapaces) asseguren que habiten allí 
des de fa més temps i que tenen els regis-
tres en regla en la SAA. Quan es va declarar 
el parc nacional no se’ls va consultar, i mol-
tes persones encara tenen els documents 
que acrediten la propietat de les terres, el 
CONAP manté que totes elles van arribar a 
l’àrea posteriorment a 1989, any en què es 
va aprovar la LAP.

Enfront d’aquesta situació, fa vora 10 anys 
que es van obrir taules de diàleg amb les 
tres comunitats, però fins al moment no s’ha 
aconseguit cap acord. Les comunitats des-
confien dels acords que presenta el CONAP 
ja que, igual que ocorre a Petén, aquests no 
ofereixen cap garantia i, moltes vegades, es 

88 UICN, INAB, Plan Maestro del Parque Nacional Laguna Lachúa, 1999.
89 Virgili Recasens, Eva, La defensa del territorio y los derechos humanos en Petén: Resistir frente a megaproyectos, una actividad de alto riesgo, PBI Guatemala, 
2016
90 Ramos, J. y Toc, M., Corte suspende hidroeléctrica Pontilá en Alta Verapaz, Prensa Libre, 08.06.2017
91 Investigació, Los favores del MARN a la hidroeléctrica Pontilá, El Periódico, 29.01.2017.
92 Entrevista a Lesbia Patricia Artola.

tracta de documents que justifiquen la seua 
permanència mentre s’aconsegueix gestio-
nar el desallotjament89. A més, les persones 
de la comunitat denuncien que l’11 de març 
de 2011 comandos conjunts de l’exèrcit, CO-
NAP i INAB van traure la gent de Xyaal Kobé, 
van destruir cases i cultius i van disparar una 
persona.

El 14 d’agost de 2018, Erwin Haroldo Choc 
Sam i Martín Chub Cajbon, autoritats comu-
nitàries de Sakopur i membres de la junta di-
rectiva del CCDA, van ser capturats a l’eixida 
d’una taula de diàleg a Cobán, la qual havia 
sigut convocada per la Comisión Presiden-
cial de Diálogo i mediada per la COPREDEH. 
Fins a aquell moment mai els va ser notifica-
da l’ordre de captura. Van romandre 10 dies 
presos, després dels quals van ser sentenci-
ats a presó domiciliària i a pagar una fiança 
de Q40.000 cadascun.

Fins hui, les autoritats acusen aquestes 
tres comunitats d’estar contaminant i de-
teriorant el parc. No obstant això, des de la 
comunitat asseguren ser els qui defensen 
activament la naturalesa del lloc, perquè 
ho consideren la seua llar. De fet, gràcies a 
les denúncies que van interposar al juny de 
2017, la CC va ordenar la suspensió de la hi-
droelèctrica Rocjá Pontilá, que amenaçava 
el parc90. Un dels principals socis d’aquesta 
hidroelèctrica és Aurelio Astúrias Ekenberg, 
cosí del llavors Ministro de Gobernación 
Enrique Degenhart91. El CCDA denuncia 
que han sigut aquestes accions en defensa 
del seu entorn el que ha provocat l’emissió 
d’una gran quantitat d’ordres de captura 
contra quasi la totalitat de les tres comuni-
tats, quan en realitat la contaminació i se-
quera que afecta la Llacuna estan provoca-
des pels monocultius de palmera d’oli que 
envolten tot el parc92.

Després de les esmentades taules de diàleg, al 
juliol de 2017 la cooperativa va denunciar la co-
munitat per la mort d’una persona en 2015, i va 
acusar 16 persones per homicidi (encara que la 
víctima només va rebre un tret). A l’agost de 2017 
es van emetre ordres de captura i la PNC va arres-
tar quatre persones de la comunitat: Juan Bautista 
Riveiro, José Manuel Coc Saquil, Jorge Coc Coc i 
Marcelino Xol Cucul. Riveiro i Coc Saquil van ser 
alliberats després d’haver passat quasi un any a la 
presó (setembre de 2017 - agost de 2018), per in-
suficiència i incongruència de les proves presenta-
des pel MP i la cooperativa Chilté com a querellant 
adhesiu. No obstant això, més d’un any després, 
el 30 d’octubre de 2019, el jutge Luis Paniagua va 
sentenciar Jorge Coc Coc i Marcelino Xol Cucul a 
35 anys de presó pels delictes d’homicidi i homici-
di en grau de temptativa, després d’un procés en 
què es va dificultar la seua defensa i que segons 
UDEFEGUA “constitueix un clar exemple de crimi-
nalització” dels defensors87. A més, a Choctún Ba-
silá hi ha altres set persones amb ordre de captura 
per furt agreujat.

El CCDA – Las Verapaces també va patir la desapa-
rició d’Abelino Zacarías al desembre de 2017 (qui 
havia presentat una empara en contra de la hidro-
elèctrica Rocjá Pontilá) i Manuel Cabnal al febrer 
de 2018 (qui lluitava contra empreses palmeres a 
Chisec). Hui dia tots dos segueixen desapareguts.

En 2017, després d’una sèrie de desallotjaments 
extremadament violents patits en 2016 contra co-
munitats integrants de l’organització, es va formar 
una Red de Defensa de las Comunidades. A l’agost 
de 2017, després de dur a terme una plantada en-
front del Palacio Nacional de la Cultura a la capi-
tal, en la qual van participar més de 400 famílies 
q’eqchi’, van aconseguir que se signara un acord 
amb el aleshores vicepresident, Jafeth Ernesto Ca-
brera Franco, per a establir una taula de diàleg. En 
aquesta es va prioritzar 42 comunitats del CCDA (i 
altres dos de Petén) i es van establir fulls de ruta 
encaminats a trobar solucions a la conflictivitat 
agrària. En aquestes taules participen represen-
tants de les comunitats i es tracten problemàti-
ques com els desallotjaments, l’accés i adjudicació 
de terres i les comunitats en àrees protegides. Les 
taules són convocades per la Comisión Presidenci-
al de Diálogo i per part de l’Estat participen diver-

87 Per a més informació consulteu la pàgina web de PBI Guatemala: Criminalización de Jorge Coc y Marcelino Xol Cucul

ses institucions com la SAA, el FONTIERRA, el Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería i Alimentación 
(MAGA), el Ministerio de Gobernación (MinGob), 
la COPREDEH, el Consejo Nacional de Áreas Pro-
tegidas (CONAP), l’Instituto Nacional de Bosques 
(INAB) i la PDH.

Arran d’aquestes negociacions es va aconseguir 
que, al desembre de 2018, FONTIERRA signara la 
compra d’una finca (La Flecha Canguinic) per a 
la reubicació de 81 famílies de cinc comunitats, 
algunes de les quals han patit desallotjaments en 
el passat. El lliurament oficial dels títols de terra 
va tindre lloc el 8 de febrer de 2019. Es tracta 
d’una terra a títol comunal, entregada a l’Asocia-
ción Coquedec conformada per 81 famílies inte-
grants del CCDA.

Malgrat tot, encara hi ha més de 40 comunitats 
del CCDA – Las Verapaces en risc de desallotja-
ment, i l’organització ha registrat més de 700 or-
dres de captura cap als seus integrants. En alguns 
casos, s’arriba a parlar de comunitats senceres 
amb ordre de captura.

El 28 de novembre de 2018 l’organització va 
aconseguir evitar el desallotjament de la comu-
nitat Río Zarco (El Estor, Izabal) després d’inter-
posar una empara la qual es va tramitar el dia 
anterior. El 30 gener de 2019 va haver un intent 
de desallotjament extrajudicial a Ixloc San Pedri-
to, Salacuim (Cobán). Malgrat les dificultats vis-
cudes, Lesbia Artola apunta que l’única manera 
en què les comunitats poden tindre alguna segu-
retat sobre les seues terres és l’organització: “el 
cessament de desallotjaments violents a la nos-
tra regió, amb la construcció d’aliances i germa-
nors entre comunitats, ens va enfortir molt. Des 
del 2016 no hem patit cap desallotjament violent 
en les comunitats del CCDA”.
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El govern adoptarà o promourà les mesures següents:

II) reconéixer i garantir el dret de les comunitats de participar en l’ús, ad-
ministració i conservació dels recursos naturals existents a les seues terres;

III) obtindre l’opinió favorable de les comunitats indígenes abans de la re-
alització de qualsevol projecte d’explotació de recursos naturals que puga 
afectar la subsistència i la manera de vida de les comunitats. Les comunitats 
afectades hauran de percebre una indemnització equitativa per qualsevol 
mal que puguen patir com a resultat d’aquestes activitats; i

IV) adoptar, en cooperació amb les comunitats, les mesures necessàries per 
a protegir i preservar el medi ambient.93

93 Numeral F, 6 II-IV del AIDPI

Amb l’arribada del govern neoliberal d’Álvaro Arzú 
(1996-2000), es reprén el model extractivista, in-
terromput durant el CAI, basat en projectes de 
mineria, generació hidroelèctrica d’energia i mo-
nocultius, ara en un context de major esgotament 
dels recursos naturals.

AV és un territori molt ric en béns naturals i, per 
tant, atractiu per a la implementació d’aquest mo-
del (no consensuat), per la qual cosa s’han instal-
lat diversos projectes que han fet proliferar multi-
tud de conflictes socioambientals. Davant aquesta 
situació, són les comunitats indígenes els qui al-
cen la veu en defensa del territori, perquè aquests 
projectes només beneficien les oligarquies, els 
poders polítics i les empreses estrangeres, mentre 
que els pobles es veuen fortament afectats pels 
costos ambientals i socials que generen, els quals 
amenacen la seua supervivència i la possibilitat de 
sostindre una vida digna.

El model extractivista segueix la línia de la despu-
lla històrica patida pels pobles indígenes, exacer-
bant la seua situació de pobresa material i fenò-
mens com la migració cap als Estats Units.

A continuació s’analitzarà, des d’una perspectiva 
de gènere i DDHH, la conflictivitat generada per 
alguns dels projectes amb major impacte nega-
tiu per als pobles i el territori a AV. D’una banda, 
s’abordaran els projectes de generació hidroelèc-
trica d’energia per a l’exportació, concretament 
els complexos Oxec I i Oxec II, i la conseqüent 
resistència a aquests organitzada des de les co-
munitats q’eqchi’s de Santa María Cahabón. D’al-
tra banda, es posarà el focus en els monocultius 
de palmera d’oli que, en pocs anys, han acaparat 
grans extensions de terreny a la FTN i el Valle del 
Polochic, amb greus conseqüències per a la vida 
dels seus habitants.

94 Intervenció d’Ana Rutilia Caal Choc com a querellant en el cas Renace davant la Corte Constitucionalidad. Vista pública No 144- 2019, 23.10.2019.

3.1. Les hidroelèctriques  
Oxec I i II
Context

“ 
Sóc maia q’eqchi’, i la meua presència ací es 
deu al fet que per als pobles originaris i per 
al poble q’eqchi’ tots els elements que estan 
en la naturalesa són sagrats. És sagrat l’in-
secte, és sagrada la planta, és sagrat el turó 
guardià, és sagrat el riu i la persona també. 
En aquesta dimensió d’entendre la relació 
naturalesa-ésser humà, temps i espai, vaig 
interposar l’empara com un dret que tinc 
com a ciutadana guatemalenca en contra 
del MEM per haver violat el dret de consulta 
al poble q’eqchi’ quan es va concessionar el 
riu Cahabón per a 50 anys (…). Un riu que 
per al meu poble, els pobles maies, així com 
està establit en el text sagrat Popol Vuh, és 
sagrat. Estem ací perquè defensem un ele-
ment vital, no sols per a les persones. Sense 
aigua no hi ha vida. I el que fem no és més 
que demanar justícia ambiental per a un riu 
sagrat que realment està en el pensament i 
la memòria del poble. Els rius i els elements 
fonamentals per a la vida no es poden veu-
re com un guany davant aquest nou corrent 
neoliberal mercantilista que només gene-
ra despulla i pobresa. Perquè realment els 
indicadors de desenvolupament humà del 
meu poble són preocupants segons les da-
des oficials. És per això, senyors magistrats, 
que la meua intervenció és demanar justí-
cia, i que la seua resolució s’ajuste al dret, a 
la Constitució política de la República i a les 
normes internacionals ratificades per l’Estat 
de Guatemala, en aquest cas el conveni 169 
de la OIT, que és part de la norma nacional.  
Bantiosh, Gràcies94

El riu Cahabón creua AV des del seu naixement 
a la Sierra de las Minas fins a la seua desem-
bocadura al llac Izabal. És al voltant de les se-
ues conques on se situaven els assentaments 
q’eqchi’ més antics, i on es va desenvolupar la 

3. Conseqüències dels  
megaprojectes extractius a AV
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i de diversos enganys a la població local. En 2010 
van començar a realitzar festes i donar regals en 
les comunitats limítrofes a la finca on s’estaven co-
mençant a talar els boscos, dient que la finca per-
tanyia a un amo local que volia plantar cítrics, café 
i cardamom, la qual cosa generaria molta ocupació 
per a les comunitats102. Va ser a través de diverses 
compres per part d’“empresaris locals”, que des-
prés vendrien a l’empresa, com es va aconseguir 
realitzar la compra de tots els terrenys necessaris 
per a Oxec I i II. En 2013, amb la construcció de 
les rescloses ja avançada, algunes comunitats i lí-
ders van començar a organitzar protestes, per la 
qual cosa l’alcalde103 d’aleshores va convocar una 
reunió amb els alcaldes auxiliars, en la qual es va 
signar una acta contra la mineria. Paral·lelament i 
a porta tancada, van elaborar una acta municipal 

102 Entrevista a Rosa Sub.
103 Rubén Darío Rosales, del partit polític Kalevaal.
104 Entrevista a Rosa Sub.

en què es deia que totes les comunitats i barris 
acceptaven el projecte hidroelèctric104.

Impactes socioecològics

Les conseqüències de la construcció de tantes 
plantes hidroelèctriques en un tram de riu d’uns 
40 quilòmetres, són moltes i diverses. En primer 
lloc, la fase de construcció del complex, duta a ter-
me per l’empresa Netzone S.A., requereix la des-
forestació de grans quantitats de terrenys al vol-
tant de la conca del riu, tant per on ha de passar 
la planta hidroelèctrica, com per on se situen els 
túnels i carreteres que seran necessàries per a la 
seua construcció. Durant aquest procés, diverses 
comunitats i associacions ecologistes han denun-

vida econòmica i cultural d’aquest poble durant 
més de mil anys95.

Des de la dècada dels 90, els diversos governs 
que s’han anat succeint a Guatemala han dut a 
terme polítiques encaminades a la privatització 
i extracció dels recursos naturals. En 1996 es va 
promulgar la Ley General de Electricidad que va 
privatitzar els serveis d’aquest sector, fent una 
crida a empreses transnacionals per a invertir 
en la generació i transport d’energia. Per a in-
centivar l’explotació del gran potencial hídric 
que té Guatemala, en 2003 es va aprovar la Ley 
de Incentivos para al Desarrollo de Proyectos en 
Energías Renovables, la qual estableix tota una 
sèrie d’avantatges fiscals i incentius econòmics 
per a grans empreses hidroelèctriques, a més de 
concesionar els rius de manera gratuïta durant 
50 anys96. Hui els qui monopolitzen la comerci-
alització de l’energia elèctrica a Guatemala són 
empreses transnacionals com les espanyoles 
Iberdrola i Unión Fenosa, la britanica ACTIS, la 
colombiana Empresa Pública de Medellín i la is-
raeliana IC Power Ltd. Entre elles venen i com-
pren successivament i tenen el control de l’Em-
presa Eléctrica de Guatemala, la Distribuidora 
de Electricidad de Oriente S.A. (DEORSA) i la 
Distribuidora de Electricidad de Occidente S.A. 
(DEOCSA)97.

Des de la promulgació de la Ley de Incentivos 
s’han construït prop de 40 projectes hidroelèc-
trics a Guatemala, dels quals un terç es troben al 
departament d’AV98 (set en funcionament sobre 
el riu Cahabón99). No obstant això, i paradoxal-
ment, AV és el departament amb menys accés 
a energia elèctrica per part de la seua població, 
amb un 44,36% de cobertura energètica. Al mu-
nicipi de Cahabón, on se situen les hidroelèctri-
ques Oxec I i II, aquesta xifra baixa al 33,52%100. 
D’aquesta manera, queda demostrat que l’ob-
jectiu que es buscava amb la implementació 
d’aquestes lleis no era la millora de l’accés de la 
població local a l’energia elèctrica.

95 González Izás, M. Op. Cit.
96 Per a aprofundir en l’entramat jurídic i polític construït per a incentivar l’explotació privada hidroelèctrica es pot consultar: Rodríguez-Carmona, A. y De Luis Rome-
ro, E., Hidroeléctricas insaciables en Guatemala: Una investigación del impacto de Hidro Santa Cruz y Renace en los derechos humanos de pueblos indígenas, 2016.
97 Colectivo Ecologista Madre Selva: http://madreselva.org.gt/?page_id=129
98 Entrevista a José Chic: a AV hi ha 14 hidroelèctriques en funcionament i cinc més projectades .
99 Entrevista a Julio Rodolfo González Gutiérrez: Hidroeléctrica Chichaic (Cobán), Renace I, II, III y IV (San Pedro Carchá), Oxec I y II (Santa María Cahabón). A més, 
es troben en fase de construcció Renace V y Oxec III.
100 Ministerio de Energía y Minas (MEM), Índice de Cobertura Eléctrica 2016.
101 Entrevista a Julio Rodolfo González Gutiérrez.

“ 
Amb aquestes polítiques, l’Estat es va desen-
tendre de la gestió de la llum elèctrica com 
una necessitat social, i va recaure sobre els 
muscles de les comunitats el pagament de 
l’enllumenat públic. Es va privatitzar comple-
tament i, de fet, que hi haja molts projectes, 
com en el cas del riu Cahabón, no té l’efecte 
d’abaratir la factura de la llum, malgrat l’alt 
cost social que té. La Comisión Nacional de 
Energías és la que estableix aquests preus 
i els paràmetres sobre els quals les empre-
ses obtenen els seus guanys, però un gran 
percentatge de l’energia que es genera és 
per a la venda a l’exterior. Es va construir el 
Sistema de Interconexión Eléctrica para los 
Países de América Central (SIEPAC) i aquests 
administren en el mercat majorista les de-
mandes de llum de qualsevol país d’Amèrica 
Central. És un circuit que, precisament, va 
pagar l’Estat de Guatemala. Les empreses 
generen ací la seua producció i l’envien cap 
a un altre costat. Quan l’energia té més de-
manda, el preu augmenta. Ells sempre gua-
nyen en la mesura que generen, ja que el 
seu cabal i el seu capital és l’aigua que tenen 
embassada i que només alliberen quan la 
volen generar”101.

Les empreses Oxec I i II són propietat de l’Energy 
Resources Capital Corporation, registrada a Pana-
mà. Aquestes, juntament amb l’agència estatal 
corresponent, haurien d’haver presentat el seu 
projecte a la població de Santa María Cahabón i a 
les seues més de 195 comunitats q’eqchi’s, i l’Estat 
hauria d’haver realitzat una consulta prèvia, lliure 
i informada, d’acord amb la legislació establida en 
el Conveni 169 de la OIT.

No obstant això, no solament van començar a 
construir i produir sense haver realitzat la con-
sulta obligada, sinó que per a evitar contratemps, 
segons el que van observar les comunitats, van 
operar a través de la cooptació de la municipalitat 
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Conflictivitat entorn de Oxec I i II: 
divisió, criminalització, violació de DDHH i 
del dret a la consulta110

Per a esquivar la realització d’una consulta, que 
podria haver posat fre a la posada en marxa de 
totes dues plantes hidroelèctriques, Oxec S. A. 
va desplegar diverses estratègies que atempten 
tant contra els drets dels pobles com contra la 
legislació guatemalenca. Aquests projectes van 
ser aprovats durant el govern d’Otto Pérez Mo-
lina, amb el seu ministre d’Energia i Mines Erick 
Archila, qui en l’actualitat es troba als EUA a l’es-
pera que s’analitze una ordre d’extradició pre-
sentada per la justícia guatemalenca, per blan-
queig de diners i associació il·lícita. La compra 
de voluntats, la cooptació de la Municipalidad 
de Santa María Cahabón, així com els convenis 
que es van signar amb determinades comuni-
tats, han donat lloc a una conflictivitat que prè-
viament no existia a la regió.

110 Tota la informació que s’exposa en aquest apartat i en el següent, quan no s’especifique, està proporcionada per la Resistencia Pacífica de Cahabón a PBI en el 
context de l’acompanyament que es duu a terme des de juliol de 2017.

A Santa María Cahabón la majoria de la pobla-
ció no va tindre coneixement sobre el procés 
d’aprovació de les llicències hidroelèctriques. 
Només van participar en aquest procés el con-
sell municipal, alguns comunitaris pròxims al 
projecte que van subscriure convenis amb l’em-
presa, algunes poques persones que havien par-
ticipat en les reunions que es van desenvolupar 
durant aquest període per iniciativa del Minis-
terio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
i el MEM i personers d’Oxec. Aquests convenis 
es van signar en 2012 amb persones d’11 comu-
nitats que, Oxec i el MEM havien determinat a 
conveniència com les úniques afectades per la 
hidroelèctrica. L’empresa es va comprometre 
amb ells a entregar una sèrie de paquets de 
suport econòmic per a la construcció d’infraes-
tructura, però amb la condició que aquestes co-
munitats defensaren el seu projecte i exigint el 
veto a certes organitzacions.

Segons el portal Plaza Pública, en l’últim dels con-
venis, signat amb Sactá el 12 de novembre de 
2012, el veto s’estén a persones concretes que es 

ciat també la contaminació de l’aigua derivada de 
les excavacions i de l’alliberament de llot105.

Una vegada construït el complex, la canalització 
de quilòmetres de riu i el seu emmagatzematge 
en grans rescloses també té greus conseqüències 
per a la vida natural i humana que depenen del 
riu. D’una banda, està la destrucció de biodiversi-
tat. Julio González del Colectivo Ecologista Madre 
Selva denuncia que, amb seguretat, ja han desa-
paregut espècies aquàtiques endèmiques del riu, 
“romanents d’aquella biodiversitat que existia ja 
fa milers d’anys. Els peixos tenen una memòria 
genètica que els fa tornar al lloc d’origen a fresar, 
llavors l’impacte d’aquest mur, d’aquesta resclosa, 
ho impedeix fins que finalment aquestes espècies 
desapareixen. I desapareix així tota la riquesa ge-
nètica d’un riu que és històric, mil·lenari, escènic, 
amb característiques molt particulars, com és el 
cas del riu Cahabón”106.

Aquestes rescloses no actuen com naturalment 
ho fan els llacs, que tenen un flux constant d’ai-
gua. Les rescloses exigeixen, en primer lloc, la 
inundació de tota una àrea la fauna i la flora de la 
qual ha de morir o desplaçar-se. En segon lloc, en 
interrompre el flux del riu, els embassaments fun-
cionen com a vectors de malalties com el dengue, 
el zika o la chikungunya, que abans no existien a 
la regió de Cahabón. El riu, si flueix de manera na-
tural, funciona com un sistema hídric integral que 
prevé la proliferació d’aquesta mena de malalties. 
Aquests embassaments provoquen, a més, l’es-
tancament de tota la matèria orgànica que el riu 
transporta (arbres, plantes i animals) que, en po-
drir-se, produeixen grans quantitats de gas metà, 
un dels majors causants de l’efecte hivernacle107.

A més, els rius compleixen la funció de mantindre la 
humitat i regular el clima. A mesura que l’empresa 
s’apropia del riu, interromp el seu flux d’aigua i es 
redueix dràsticament el seu cabal, es donen varia-
cions més dràstiques sobre el clima local i això con-
tribueix a augmentar els efectes del canvi climàtic 
sobre tota la regió, que en si mateix ja és una de les 
més vulnerables a les variacions climàtiques108.

105 Prensa Comunitaria, Empresas extractoras de níquel e hidroeléctricas generan conflictividad en la comunidades indígenas de Alta Verapaz, 05.04.2013.
106 Entrevista a Julio Rodolfo González Gutiérrez.
107 Colectivo Ecologista Madre Selva: http://madreselva.org.gt/?page_id=129
108 Entrevista a Julio Rodolfo González Gutiérrez.
109 Entrevista a Rosa Sub.

Per a les comunitats indígenes que viuen al vol-
tant del riu Cahabón, les conseqüències d’aquests 
canvis són irreparables. En assecar-se les conques, 
les comunitats perden els usos tradicionals de l’ai-
gua (consum, reg, criança d’animals, pesca, neteja 
i recreació) sobre els quals s’assenta la seua sub-
sistència, fet que afecta fortament les famílies, 
agricultors i pescadors que depenen del riu per a 
dur a terme les seues activitats socials i econòmi-
ques. Especialment durant la temporada seca, la 
pèrdua de la disponibilitat d’aigua és total. D’altra 
banda, està el mal cultural a un poble la cosmovi-
sió del qual es construeix en la seua relació amb 
l’entorn natural. Des del Popol Vuh, llibre sagrat 
dels pobles maies, es troben referents sobre el 
riu Cahabón, l’espai físic que ocupa i la seua im-
portància cultural en les creences més essencials, 
com el descens dels morts a Xibalbá109. L’impacte 
sobre aquest riu sagrat i, per tant, sobre la relació 
que el poble q’eqchi’ manté amb ell, provoca un 
dels majors rebutjos a les activitats de l’empresa.
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a la consulta, el 26 de maig resol que l’empresa 
pot continuar les activitats i obliga al MEM a efec-
tuar la consulta a les comunitats en el termini d’un 
any i indica que aquesta es faça solament a les 11 
comunitats que, segons l’empresa i els ministeris, 
estarien afectades pel projecte. Aquesta sentèn-
cia va ser molt criticada, fonamentalment pels 
següents motius: vulnera el dret a consulta de la 
resta de comunitats pròximes a la conca del riu; 
contravé el dret a la consulta de pobles indígenes 
perquè vulnera el seu caràcter previ (es consulta 
les comunitats per un projecte que ja s’ha iniciat 
-Oxec II- i per un altre que ja està complet -Oxec 
I-), lliure i informat (perquè les comunitats ja han 
subscrit, amb anterioritat, convenis molt limitants 
amb l’empresa).

Arran d’aquella empara, els poders econòmics 
i polítics a favor de l’empresa van reaccionar 
agressivament contra les persones i comuni-
tats que denuncien l’incompliment dels proce-
diments legals obligatoris, la irresponsabilitat 
social i la destrucció ambiental que ha portat 
el projecte hidroelèctric a la regió de Cahabón. 
Al març de 2017 la Cámara Oficial Española de 
Comercio a Guatemala va emetre un comunicat 
en el qual rebutjava la decisió de la CC i insta-
va l’Estat guatemalenc a iniciar “accions i pro-
cessos penals” en contra dels qui es manifes-
ten contra els projectes hidroelèctrics Renace 
i Oxec112. En aquest context s’han dut a terme 
campanyes de difamació contra la Resistencia 
en el seu conjunt i contra Bernardo113, a qui se 
l’ha criminalitzat greument en moments estra-
tègics dels litigis contra l’empresa114. Per exem-
ple, al juliol de 2017 es va emetre una ordre 
d’aprehensió contra Bernardo, justament quan 
estava per resoldre’s una altra denúncia per 
danys ambientals contra l’empresa, que havia 
talat 15 hectàrees de boscos sense llicència en 
el procés de construcció de la hidroelèctrica. 
Aprofitant la seua absència, es va negociar un 
criteri d’oportunitat pel qual l’empresa continu-
aria operant, amb la inversió d’un total de qua-
tre milions de quetzals en la reconstrucció d’un 
hospital a Cobán i la reforestació de la conca del 
riu. Finalment “no van reconstruir res a Cobán i 

112 Ecologistas en Acción, El IBEX 35 en guerra contra la vida. Transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América Latina. Un análisis ecofeminista. 
Caso: El grupo ACS y la construcción del complejo hidroeléctrico Renace. Madrid, 2018.
113 Entrevista a Hugo Leonel Archila Archila, advocat defensor de Bernardo Caal del Bufet Jurídic de DDHH: “Al desembre del 2017, el dia en què ix una nova ordre 
d’aprehensió contra Bernardo, van difondre una gran quantitat de pamflets per tot Cahabón on deia “es busca” amb la foto de Bernardo”.
114 Entrevista a Hugo Leonel Archila Archila.
115 Entrevista a Julio Rodolfo González Gutiérrez.

la reforestació no la van fer a Cahabón, tal com 
apuntava el mandat de la sentència, sinó en una 
finca privada a Carchá”115.

El 27 d’agost de 2017, la Resistencia va organitzar 
una consulta massiva de bona fe entre totes les 
comunitats del municipi de Cahabón. En ella van 
participar 26.537 persones, entre les quals 26.526 
van votar en contra de l’empresa i solament 11 
van votar a favor.

Segons la informació del Colectivo Madre Selva, 
entre el 7 i el 10 de novembre del mateix any, el 
MEM va convidar a Zacapa a persones aliades del 
projecte, pertanyents a les 11 comunitats que ha-
via estipulat la sentència de la CC, i es va realitzar 
un acte de consulta. No obstant això, aquest no 
va complir amb els requisits dels pobles ni amb 
les condicions establides per la CC. La PDH, que 
actuava com a agent mediador de la consulta, 
va expressar limitacions quant a la participació, 
perquè només van arribar persones favorables a 
l’empresa i això va portar a la subscripció d’acords 
sense objecció de les comunitats. Persones 
d’aquestes 11 comunitats, que formen part de la 
Resistencia, van advertir que no tenien coneixe-
ment d’aquesta consulta i, posteriorment, es van 
assabentar de la participació de persones que ni 
tan sols sabien què estaven signant.

De fet, aquestes 11 comunitats, lluny de fer 
costat unànimement a l’empresa, són les que 
més divisió han patit en el seu interior. Per part 
dels grups afins a l’empresa s’argumenta que 
aquesta els ha permés accedir a fonts d’ocupa-
ció, detindre la migració de joves a la recerca de 
treball, construir infraestructures com a noves 
esglésies, accés a serveis de salut i subsistir eco-
nòmicament. No obstant això, comunitats com 
Sactá, Salac I i Tres Cruces han intentat dissol-
dre el conveni perquè els beneficis promesos no 
han arribat. A Salac I denuncien que unes po-
ques persones reben diners de l’empresa i allí 
no han construït res, a pesar que arriba gent de 
l’empresa a fotografiar edificis per a dir que sí 
que estan complint.

comprometen a “no entorpir el desenvolupa-
ment del projecte de la hidroelèctrica Oxec, 
deixant constància que ells no faran costat a 
organitzacions llauradores externes i internes, 
com Madre Selva, CUC, Conic, C.T.C., Federación 
Campesina, UVOC i qualsevol altra. Així mateix, 
indiquen que tampoc faran costat a persones 
individuals que intenten atacar el bon desen-
volupament del projecte, defensant de manera 
expressa la construcció i posada en marxa de la 
hidroelèctrica dins de la Finca Oxec”. A més, s’in-
clou un advertiment explícit: “Si algun membre 
de la comunitat fa costat a qualsevol de les or-
ganitzacions esmentades que s’oposen a la cons-
trucció de la hidroelèctrica, LA COMUNITAT PER-
DRÀ TOTS ELS BENEFICIS I APORTACIONS TANT 
ECONÒMIQUES COM MATERIALS ACORDATS (en 
majúscules en el document original)”111.

No obstant això, i inevitablement, amb la cons-
trucció i posada en marxa de la primera hidroe-
lèctrica, el projecte va anar coneixent-se i les co-
munitats afectades van començar a organitzar-se 
per a informar-se, saber per què no s’havia rea-
litzat la consulta obligatòria i demandar els seus 

111 Pradilla, A., El “error” de Oxec: dinero y ayuda a las comunidades a cambio de rechazar a grupos contrarios a su hidroeléctrica, Plaza Pública, 24.08.2017.

drets. D’aquesta manera en 2015 comença a 
conformar-se la Resistencia Pacífica de Cahabón, 
amb la celebració de la seua primera assemblea, 
en la qual van participar 38 comunitats q’eqchi’ 
del municipi. Aquesta resistència s’organitza de 
forma horitzontal i assembleària, per la qual cosa 
en cada comunitat es discuteixen les necessitats 
i accions per a una posterior posada en comú. 
Actualment, entorn de la resistència conflueixen 
autoritats locals i COCODES (Consejos Comuni-
tarios de Desarrollo, una figura d’enllaç entre les 
institucions municipals i les comunitats) de 195 
comunitats, els qui exigeixen la revocatòria de les 
llicències atorgades a Oxec, per haver sigut adqui-
rides sense celebrar una consulta de bona fe, tal 
com estipula el Conveni 169 de la OIT.

Al novembre de 2015 Bernardo Caal Xol, porta-
veu de la Resistència, va interposar una empara 
davant la Cort Suprema de Justícia (CSJ) en contra 
d’Oxec per falta de consulta prèvia en l’aprovació 
dels projectes Oxec I i Oxec II. Al gener de 2016, la 
CSJ atorga l’empara a les comunitats i obliga l’em-
presa a suspendre tota activitat per falta de con-
sulta. Encara que la CC reconeix la violació del dret 
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sa de la seua activitat com a membre del 
sindicat de treballadors de la seccional 
d’AV, la comissió bipartida i la Junta Mixta 
d’òrgans col·legiats. El Ministerio de Educa-
ción en tot moment va tindre coneixement 
d’aquestes activitats i, de fet, el van reas-
signar a una escola nacional perquè po-
guera dedicar-s’hi a temps complet. Tam-
bé apunten que aquest tipus de procés ha 
d’esgotar-se per la via administrativa i, en 
tot cas, emetre’s un procediment econò-
mic coactiu de devolució d’aquests diners 
si corresponguera. No obstant això, sense 
esgotar-se aquesta via, Bernardo va ser lli-
gat a un procés penal que encara està in-
conclús. “El procés va servir per a tractar-lo 
de criminalitzar en les xarxes socials, que 
no se’l creguera i tractar de desprestigiar-lo 
en els mitjans. Tot perquè l’empara va ser 
signada per Bernardo”116.

El dia 30 de gener de 2018, en finalitzar una 
audiència per aquest cas, Bernardo Caal va 
ser detingut i des de llavors es troba reclòs 
al Centro de Detención Preventiva de Hom-
bres y Mujeres de Cobán. L’ordre de captu-
ra es va donar escasses setmanes abans de 
resoldre’s la denúncia per danys ambientals 
contra Oxec, per la qual cosa Bernardo no 
va poder assistir a la negociació com a que-
rellant i representant de la Resistencia. A 
més, a causa d’aquesta absència, l’Estat va 
acceptar una multa molt baixa de part de 
l’empresa per a mitigar el dany causat per la 
construcció del projecte hidroelèctric.

Els fets pels quals ha sigut criminalitzat, jut-
jat i condemnat Bernardo van ocórrer du-
rant una manifestació a Cahabón el 15 d’oc-
tubre 2015, prop de l’empresa Oxec II, on un 
grup d’unes 100 persones van parar un Pick 
up amb treballadors de l’empresa Netzone 
en un lloc conegut com el Puentón.

Una vegada més, el BDH assenyala diverses 
irregularitats al llarg de tot aquest procés, 
perquè Bernardo no va estar en el lloc dels 

116 Entrevista a Julio Rodolfo González Gutiérrez.
117 Ibídem.
118 OHCHR, Guatemala: Expertos de la ONU preocupados por condena a líder indígena en represalia por oposición al proyecto hidroeléctrico Oxec, 
Ginebra, 19.12.2018.

fets i existeixen serioses contradiccions en-
tre les declaracions dels querellants i testi-
monis del MP. Aquests van declarar no co-
néixer Bernardo en el moment d’interposar 
la denúncia, no obstant això durant el judi-
ci van assegurar que es tractava d’una figu-
ra molt reconeguda a la regió i dos de ells 
fins i tot van assegurar haver estudiat amb 
ell. El dia 9 de novembre de 2018 va tindre 
lloc l’última audiència en la qual Bernardo 
va ser condemnat a set anys i quatre mesos 
de presó pels delictes de robatori agreujat i 
detenció il·legal. La sentència ha sigut apel-
lada pel BDH i s’ha interposat una empara 
i, encara que l’apel·lació va ser acceptada 
per la forma, els terminis establits no s’es-
tan complint i la sala que jutjarà aquesta 
empara encara no s’ha integrat. Per tot 
això la criminalització i persecució judicial 
contra Bernardo continua.

“Tot això té l’objectiu d’atemorir i, suposa-
dament, donar una situació exemplificant 
a la població. El cas de Bernardo no és una 
execució o una tortura, com se solia fer en 
els temps del CAI, però s’utilitza el dret pe-
nal per a fer callar les persones que s’atre-
veixen a objectar certes polítiques i defen-
sar els drets col·lectius. Tot això es fa amb 
l’objectiu de criminalitzar Bernardo i para-
litzar  la població, perquè aquest missatge 
sí que pot afectar les altres persones de la 
comunitat i la població en general”117.

Experts en drets humans de l’ONU han ex-
pressat la seua profunda preocupació per 
l’empresonament de Bernardo: “La con-
demna del Sr. Caal Xól a més de set anys 
de presó per càrrecs de detenció il·legal i 
robatori agreujat d’una màquina de fora-
dar, una caixa de ferramentes i fibra òptica, 
sembla desmesurada i es va basar princi-
palment en testimoniatges d’afiliats de la 
companyia Oxec. La condemna del líder 
q’eqchí’ és un aparent intent de silenciar i 
desacreditar l’exercici legítim dels drets de 
la comunitat indígena”118.

Bernardo Caal Xol és un membre molt actiu 
i reconegut de la Resistencia Pacífica de Ca-
habón. Com a portaveu, en el seu moment 
va interposar una denúncia per danys am-
bientals i una empara pel dret de consul-
ta del poble de Cahabón contra l’empresa 
Oxec. A partir d’ací Bernardo va ser lligat a 
dos processos penals. Segons els advocats 
d’aquests casos i altres experts, les formes, 
inconsistències i temps d’aquests casos de-
noten una clara intencionalitat de tancar-lo 
a la presó amb l’objectiu, entre altres, que 
servisca com a exemple a la Resistencia de 
Cahabón i a altres resistències que preten-
guen defensar els drets de les seues pobla-
cions i territoris.

Després de la sentència de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), que atorgava l’empara 
contra Oxec i  reconeixia la violació del dret 

a la consulta del poble q’eqchi’, el Juzgado 
Segundo de Primera Instancia Penal de Co-
bán va proferir, a l’abril de 2016, una ordre 
de captura en contra seua. L’acusació en 
aquest cas va ser haver rebut durant 20 me-
sos (entre gener de 2012 i agost de 2013) 
el seu sou com a mestre d’una Escuela Ofi-
cial Rural Mixta situada al llogaret Semoch 
sense haver-se presentat a treballar durant 
aquest període de temps. El 18 de juliol de 
2017, Bernardo es va presentar voluntària-
ment davant aquest jutjat per a resoldre la 
seua situació jurídica i li van ser atorgades 
mesures substitutives i el pagament d’una 
fiança de 25.000 quetzals per a evitar l’in-
grés a la presó.

El Bufete Jurídico de DDHH (BDH), defen-
sa tècnica de Bernardo, assenyala que la 
seua absència de les classes va ser a cau-

Bernardo Caal Xol,  
un clar cas de criminalització
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“ 
Aquest tipus de danys mai ixen a la llum 
en els estudis d’impacte social. Molta mà 
d’obra que arriba no és local, a la gent lo-
cal només se la contracta per als treballs 
menors, de guàrdia o de construcció, però 
quan es tracta de tasques més especialitza-
des arriba gent d’altres llocs, per als quals es 
creen les cantines. Hi ha una descontent so-
cial per l’obertura de cantines. El descontrol 
per l’abús alcohòlic ha provocat incidents de 
trànsit, assassinats i la població ha mostrat 
obertament el seu descontentament i ha de-
manat el seu tancament”120.

“ 
Va haver-hi un senyor que va ser l’enllaç di-
recte, perquè li agradava molt beure alcohol, 
ell va buscar les dones que tenien més ne-
cessitat. Els homes passaven les vesprades 
a les cantines, s’emborratxaven i pegaven a 
les dones. Va haver-hi molt d’abús i molta 
desintegració familiar. Aquests episodis cal 
entendre’ls com alertes primerenques de la 
desestabilització del teixit social. Jo vaig co-
mençar a reunir-me amb COCODES dels bar-
ris, amb els del segon nivell i amb l’alcalde, 
que mai em va rebre en la reunió d’alcaldes 
auxiliars i em va dir que estava boja. Com 
l’alcalde tenia enllaços amb l’empresa, no 
podia dir res en contra d’Oxec, sempre esta-
va a favor d’ells”121.

Va ser en 2017, arran d’alguns fets greus relaci-
onats amb les cantines, quan es va activar l’alar-
ma social en les comunitats. Un dels casos va ser 
el d’un camioner, amo d’una de les cantines, que 
conduïa embriac, va descarrilar i va matar diver-
sos xiquets i xiquetes. En una altra ocasió, un 
home va voler abusar d’una dona en una de les 
cantines. Davant la seua negativa, la va matar a 
matxetades i després es va llevar la vida. Després 
d’aquests episodis, i per l’esforç d’alguns grups de 
dones que van evidenciar la connexió i intencio-

120 Entrevista a Julio Rodolfo González Gutiérrez.
121 Entrevista a Rosa Sub.
122 Ibídem.
123 Entrevista a Esteban Celada Flores.

nalitat que Oxec tenia amb les cantines, la mateixa 
gent de les comunitats va arribar a protestar i les 
va destruir122. Més tard, davant la pressió de les 
comunitats, l’alcalde va promulgar una llei seca 
que prohibia la construcció de més cantines i el 
consum d’alcohol al municipi.

Com és sabut, una de les tasques assignades 
tradicionalment a les dones és la cura de les 
famílies, per la qual cosa no és d’estranyar que 
foren elles les primeres a protestar contra els 
efectes negatius que les cantines estaven pro-
vocant, tant en el teixit comunitari com en les 
economies familiars. Com a encarregades de 
l’alimentació i la neteja en les comunitats, tam-
bé són les primeres afectades per la desapari-
ció de l’aigua de la conca del riu. L’escassetat de 
la mateixa les obliga a recórrer distàncies més 
llargues, de diversos quilòmetres en alguns ca-
sos, per a assegurar la supervivència familiar. 
Així, l’apropiació d’un territori per a la seua ex-
plotació sempre du implícit la deterioració de 
les condicions de vida de les dones. No obstant 
això, aquests impactes diferenciats de gènere 
se solen invisibilitzar, ja que el treball de repro-
ducció de la vida que duen a terme les dones, i 
que és fonamental per a la supervivència de les 
comunitats, mai es valora, a causa del masclis-
me i la cultura patriarcal que impera en totes 
les esferes de la vida. Els profunds danys provo-
cats per aquestes situacions mai són contem-
plats en els estudis d’impacte ambiental i social 
dels megaprojectes.

L’apropiació dels cossos de les dones quan són 
tractades com a “objectes d’explotació” dispara la 
seua situació de vulnerabilitat i les exposa a tota 
mena d’agressions en un context d’alta conflic-
tivitat social com el que es viu a Cahabón. Com 
va quedar demostrat amb el cas Sepur Zarco, en 
aquests contextos la utilització de la violència 
sexual és molt recurrent, perquè s’utilitza com a 
arma per a acoquinar i dominar les dones i els ho-
mes que decideixen lluitar pels seus drets123. PBI 
ha registrat en el conflicte pel riu Cahabón viola-
cions, amenaces de violació, abusos i atacs cap a 
les dones defensores i cap a les dones de la família 
dels homes defensors.

A Tres Cruces, arran d’una denúncia que van inter-
posar per falsificació de signatures en el conveni, 
membres de la Resistencia han rebut constants 
amenaces i agressions amb armes de foc. A més, 
el mestre de l’escola, proempresa, des de finals de 
2018 impedeix l’accés a classe de 42 xiquets i xi-
quetes les famílies de les quals estan involucrades 
en la Resistencia.

Les situacions que es donen a l’interior de les co-
munitats, entre grups a favor i en contra de l’em-
presa, són molt tibants i greus. En els dos últims 
anys PBI ha registrat incidents com amenaces amb 
armes de foc, agressions amb pals i matxets, trets 
contra el domicili d’integrants de la Resistencia, 
amenaces de cremar les seues llars, impediment 
de pas per camins comunals, difamacions, ame-
naces de mort, aplanaments il·legals, diversos in-
tents de violació i tres episodis de violació sexual.

A més, la Municipalidad de Cahabón ha imposat 
un segon COCODE en moltes comunitats, malgrat 
l’estipulat en els marcs normatius municipals que 
preveuen que solament en situacions excepcionals 
l’alcalde pot aprovar un segon COCODE. Aquests nous 
càrrecs actuen a favor de Oxec, i són els únics als quals 
la municipalitat legitima i, en alguns casos, permet 
entrar en les negociacions i plens municipals.

119 Ecologistas en acción, Op. Cit.

Impactes de gènere

Igual que va ocórrer amb els complexos Rena-
ce119, en el procés d’“acostament” a les comu-
nitats, l’empresa Oxec ha prioritzat la interlocu-
ció amb els homes de les comunitats. Potser 
perquè, com s’ha esmentat, les dones són més 
poc propenses a vendre la terra, i perquè és 
major el percentatge d’homes propietaris de la 
terra que el de dones. A més, no es pot obvi-
ar el profund masclisme que impregna tant els 
cercles empresarials i polítics com el context 
comunitari.

Segons assenyalen diverses de les persones 
entrevistades, al mateix temps que es posava 
en marxa el funcionament de la hidroelèctrica, 
l’empresa va finançar una sèrie d’homes per-
què buscaren dones en situació de necessitat 
econòmica en les comunitats. La finalitat era 
obrir cantines molt barates on els treballadors 
pogueren anar a gastar-se els diners a les ves-
prades en “companyia” de les dones joves que 
les regentaven. Aquestes cantines no estaven 
subjectes a cap mena de normativa o regla-
ment i en elles es van explotar xiquetes de fins 
a 12 i 14 anys.
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La imposició del model palmer
Després dels Acuerdos de Paz, la tutela de les ter-
res atorgades a moltes comunitats en qualitat de 
Patrimonio Agrario Colectivo, va ser suprimit pel 
Fondo de Tierras. Anteriorment, les terres adjudi-
cades per l’INTA a comunitats llauradores i indíge-
nes sota aquesta figura legal, tenien una clàusula 
que recollia el seu caràcter col·lectiu, indivisible i 
intransferible, la qual cosa obstaculitzava la com-
pra d’aquestes per part de les empreses. Per a la 
realització d’aquesta compra era fonamental la 
seua divisió. La llei que va crear el FONTIERRA en 
1999 va suprimir aquesta disposició, amb la qual 
cosa va disparar la individualització de drets a l’in-
terior de les terres atorgades a través dels Progra-
mas de Colonización, així com la mercantilització 
de la terra. No obstant això, les maneres de dis-
tribució comunitària, segons els costums q’eqc-
hi’, no permetien la compravenda de parcel·les 
individuals ja que els drets de cada família s’es-
tenien per tota la propietat en lots d’habitatge, 
lots per al cultiu, àrea de reserva, etc. Encara així, 
algunes persones, moltes vegades d’amagat de 
la pròpia comunitat127, van vendre els seus drets 
sobre aquestes terres, acció molt qüestionable i 
que col·locava en situació de vulnerabilitat a tota 
la comunitat. Amb aquestes compres els advocats 
de les empreses van poder començar a pressionar 
per a convertir els drets en parcel·les de terra, a 
l’estil occidental. Això ha afectat enormement les 
maneres de vida tradicionals de les comunitats, ja 
que no s’ha respectat l’administració i usos que 
donen al territori i, moltes vegades, les parcel·les 
venudes estan situades en reserves, passos d’ai-
gua o llocs sagrats i de culte128.

En alguns casos van arribar al RIC advocats amb 
memorials de les comunitats en què es deia que 
aquestes sol·licitaven la cancel·lació del patrimo-
ni agrari col·lectiu que constituïa un mecanisme 
de resguard dels drets comunals de les terres, 
sense coneixement de les autoritats indígenes o 
de la mateixa comunitat sencera, com va ocór-
rer en el cas de Sechaj (Raxruhá)129. Una vegada 
aconseguida la individualització d’aquestes ter-

127 Entrevista a Laura Hurtado Paz y Paz.
128 CONGCOOP, Castro, J., Sánchez, A., Paau, S., Action Aid y Pastoral de la Tierra de San Marcos, Situación de DDHH de los pueblos indígenas en el contexto de las 
actividades de las agroindustrias de palma aceitera en Guatemala, Guatemala, 2015.
129 Ibídem.
130 Entrevista a Lourdes Gómez.
131 Ibídem.

res, la manera en què s’aconsegueix fer-les và-
lides per al cultiu de palmera d’oli, és a través 
de diverses compravendes d’aquests drets. Pri-
merament, un “coiot” de terres les identifica i les 
compra a preu molt més baix del que després les 
vendrà a les empreses (en tot el procés els preus 
poden canviar de 1.000 a 30.000 quetzals). D’ací 
passen a una sèrie de propietaris intermedis, fin-
queros i ramaders, que diuen a la població local 
que produiran llet, formatges, i donar treball en 
la comunitat, un fet que finalment no ocorre. 
Instal·len plantacions, simulen la instal·lació de 
mallades per al ramat i talen els boscos sense 
llicència en aquestes xicotetes parcel·les. En de-
finitiva, les preparen per a la palma. D’aquesta 
manera, quan l’empresa palmera compra totes 
aquestes terres ja estan deslligades de tota res-
ponsabilitat sobre el canvi d’ús i la destrucció de 
boscos i hàbitats requerits per al cultiu de la pal-
mera d’oli130. Tot això ocorre amb la cooptació de 
les autoritats i institucions locals:

“ 
El que s’aconsegueix és la desarticulació de 
l’organització comunitària. Arranquen el cap 
a la comunitat perquè els líders passen a ser 
portaveus de l’empresa i estan al seu servei. 
Alguns COCODES estan rebent un salari de 
Q3.000 mensuals per part de les empreses. 
Així no hi ha veu comunitària enfront de l’Es-
tat, les municipalitats o la institucionalitat. 
L’alcalde de Raxruhá va crear les seues prò-
pies cèl·lules, que anomenava G7 i G9, com 
a grups paramilitars d’execució extrajudici-
al. Anomena així els seus grups de vigilància 
comunitària i no amaga les seues reunions 
amb Repsa. A més, la municipalitat finança 
les companyies, els presta camions, els as-
falta les carreteres, i no per a la gent, sinó 
per al benefici d’autoritats i empreses, clar. 
I per a controlar, usen també la religió en el 
discurs”131.

3.2. Els monocultius  
de palmera d’oli
Context

Durant el CAI, l’Estat va fomentar la colonització 
de grans extensions a les terres baixes del nord 
d’AV (Cobán, Chisec, Raxruhá i Fray Bartolomé 
de las Casas), en consecució amb els interessos 
de l’oligarquia terratinent i la burgesia militar. 
Aquestes terres van ser destinades a negocis 
ramaders i plantacions. La majoria van ser re-
partides extensivament sota el model del Pa-
trimonio Agrario Colectivo, una figura jurídica 
de propietat comunal i proindivisa de les terres 
que es va crear amb la Ley de l’INTA en 1962124. 
Aquest model va començar a extingir-se amb 
la signatura dels Acuerdos de Paz, procés que 
va finalitzar en els anys posteriors quan el pla 
de l’Estat per a la FTN va canviar cap a una po-
lítica neoliberal d’expansió dels monocultius, 
en aquest cas, de palmera d’oli. Amb el pretext 
de fomentar el desenvolupament rural a la re-
gió, els successius governs han donat suport al 
desenvolupament d’aquests negocis argumen-
tant el seu “baix impacte” en el desenvolupa-

124 Hurtado Paz y Paz, L., Los Programas de Colonización y el Estado contrainsurgente en Guatemala, 2018 (no publicat).
125 Diagnósticos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en Solano, L., El mercado de los agrocombustibles: Destino de la producción 
de caña de azúcar y palma africana  de Guatemala, Action Aid, Guatemala, 2010; pàg. 58.
126 Resolució del Parlament Europeu, de 4 d’abril de 2017, sobre l’oli de palma i la deforestació de les selves tropicals  (2016/2222), 04.04.2017; Madridejos, A., El 
aceite de palma es una de las principales causas de deforestación del planeta, El Periódico, 06.04.2017.

ment local i la seua adequació als sistemes pro-
ductius locals125.

El mateix procés es va donar a les terres de la 
subregió Valle del Polochic (municipis de la Tin-
ta i Panzós), on la gran concentració de terres 
que s’havia donat en mans de terratinents du-
rant el CAI va facilitar la seua compra directa 
per part de les empreses palmeres. Així, en les 
últimes dues dècades la palmera d’oli ha irrom-
put de manera contundent a AV, de mà d’em-
preses com  Palmas de Desarrollo S.A., Indesa 
(Polochic), Palmas del Ixcán, Green Earth Fuel, 
Repsa o Industria Chiquibul (FTN).

La producció d’oli de palma ha sigut causant 
d’alguns dels majors desastres ecològics i so-
cials mundials esdevinguts en el segle XXI. En 
països on porten més temps instal·lats, com 
Malàisia i Indonèsia, aquests monocultius han 
provocat la destrucció de més d’un milió i mig 
d’hectàrees de boscos primigenis de Borneo, 
Sumatra i Papua, causant la desaparició d’es-
pècies animals i vegetals úniques, així com de 
cultures indígenes i aborígens de la regió126. La 
seua entrada en les terres baixes d’AV ja ha oca-
sionat greus transformacions en el seu paisatge 
natural i social, així com múltiples violacions de 
DDHH per la manera en què aquestes empreses 
han operat en l’obtenció de terres per al cultiu.
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requereix, com a mínim, 25.000 litres d’aigua per 
hectàrea i per dia. Com qualsevol monocultiu ex-
tensiu, té conseqüències com  “l’erosió del sòl i pèr-
dua de la fertilitat durant la preparació del terreny, 
canvi d’ús del sòl, desforestació, contaminació de 
l’aigua a causa de l’aplicació de fertilitzants i pes-
ticides i desplaçament d’altres cultius”138. A més, 
una vegada introduïda, el seu potencial invasiu 
com a espècie exòtica a Guatemala és alt. Per a les 
comunitats pròximes a les plantacions això signifi-
ca la pèrdua de nutrients i sequera de la terra per 
l’esgotament de les aigües subterrànies, per la qual 
cosa el cultiu de dacsa, arbres fruiters o hortalisses 
natives deixa de ser una opció de supervivència.

En aquest mateix informe, el CONAP explica que 
els majors impactes de la palma es produeixen en 
el posterior processament del seu fruit en plantes 
extractores, que se situen a prop de rius o rierols, 
ja que requereixen enormes quantitats d’aigua. 
Aquestes plantes tenen efectes devastadors so-
bre els cossos d’aigua al seu voltant, a causa de la 
descàrrega de “grans quantitats de residus extre-
madament contaminants pel seu alt contingut de 
matèria orgànica”. A més, provoquen “contamina-
ció de l’aire a causa del fum i emissió de partícules 
a partir dels incineradors, i mala olor pel tracta-
ment de l’efluent i l’ús de deixalles com a ferti-
litzants aplicats sobre el sòl”139. Els abocaments 
contaminen les aigües, de manera que deixen de 
ser aptes per al consum humà i animal, a més de 
convertir-les en una font d’infeccions i malalties 
per a les comunitats de voltant. Els alts nivells de 
contaminació arriben a provocar la mort de les es-
pècies aquàtiques als rius, tal com va ocórrer a la 
conca alta (Raxruhá i Fra Bartolomé) i baixa (Saya-
xché, Petén) del riu la Pasión140.

En 2019, l’àrea de Chisec va registrar la màxima 
escassetat d’aigua en la seua història, i cossos d’ai-
gua com el riu La Candelaria o el llac de Sepalau 
es van assecar per complet. Les comunitats pròxi-
mes, que basaven la seua subsistència en la dispo-
nibilitat d’aquestes aigües, hui han de gastar entre 
200 i 300 quetzals mensuals per a pagar algú que 
viatge fins a un riu, encara que aquest es trobe 
contaminat, i porte de tornada algunes botes d’ai-

138 CONAP, Riesgos de la agroindustria de palma africana  para las áreas protegidas y diversidad biológica en Guatemala, 2017. pàg. 2.
139 Ibídem. Pàg. 2.
140 CONGCOOP et. Al., Op. Cit.
141 Entrevista a Lourdes Gómez.
142 CONGCOOP et. Al., Op. Cit.

gua. Així, per a sobreviure, moltes persones es ve-
uen obligades a treballar per a la mateixa empresa 
que està generant aquests impactes. I el produc-
te del treball diari que realitzen com a jornalers 
al final del dia es tradueix en la cerca d’allò que 
l’empresa els arrabassa: comprar aigua, comprar 
llenya, comprar dacsa, etc.141.

Aquesta situació està provocant que famílies sen-
ceres estiguen migrant cap a les ciutats o cap als 
Estat Units per a buscar mitjans de vida que els 
permeten subsistir. En molts casos, són els homes 
els qui migren i deixen les seues famílies en una 
situació de vulnerabilitat absoluta.

Impactes de gènere

Una vegada més, les grans afectades pels impac-
tes d’aquests projectes extractius són les dones. 
La tònica general ha sigut deixar-les fora dels es-
pais de negociació i decisió sobre la venda de les 
terres a les empreses palmeres, malgrat ser-ne 
copropietàries per llei. En general, les dones en la 
FTN s’han mostrat poc inclinades a vendre, pre-
ocupades per comprometre el futur de les seues 
filles i fills. Aquest posicionament de la seua part 
les ha posades en l’objectiu d’amenaces, coacci-
ons, agressions i enganys per part de les empre-
ses, tal com han denunciat142.

D’altra banda, la gran contaminació de les aigües 
al voltant de les comunitats, on les dones són les 
encarregades de llavar i recol·lectar, ha provocat 
la proliferació de malalties i greus danys sobre els 
seus cossos. En comunitats del Valle del Polochic, 
les dones denuncien que els ixen grans i faves 
quan es banyen, tant a elles com a les seues filles 
i fills. Després de llavar, la roba queda més groga 
del que estava. Diuen que ara per a trobar aigua 
potable han de carregar els seus dipòsits durant 
una mitjana de 2 hores, mentre que abans aques-
ta tasca durava 15 minuts. A més, asseguren que 
a causa de les caminades i de l’aigua amb la qual 
es banyen, han augmentat enormement els avor-
taments involuntaris. Aquest cúmul de situacions 
(la contaminació, l’esforç i la gran preocupació per 

“ 
El que vam veure en Fray Bartolomé de las 
Casas va ser que la institucionalitat agrària, 
el FONTIERRAS i el RIC, van aportar tota la 
informació a les empreses. Inclús el funcio-
nari del Fondo estava després treballant en 
la palmera i van compartir la informació de 
manera que l’empresa sabia perfectament 
quines parcel·les volia comprar a les comu-
nitats. Llavors l’empresa, en una presentació 
que va realitzar en una comunitat, tenia un 
mapa que definia quines parcel·les tenien 
opció de compra, quines els interessaven i 
quines tenien prioritat”132.

Quan ja han aconseguit comprar algunes parce-
l·les de la comunitat, les empreses, a través dels 
“coiots” o dels mateixos treballadors, aconse-
gueixen que la resta de famílies venguen pressi-
onant-les a través d’amenaces (“o ens vens tu, o 
negociem amb la teua vídua”133), o tallant-los el 
dret de pas o l’accés a l’aigua que han quedat pri-
vatitzats en una altra parcel·la, ara propietat de 
l’empresa. Així, a poc a poc, les famílies es veuen 
obligades a vendre i desplaçar-se a altres llocs 
per a assegurar la seua supervivència. El mateix 
ocorre a les terres del Polochic, on moltes comu-
nitats de mossos colons es troben a l’interior de 
finques que els terratinents han venut a les em-
preses palmeres. Queden, llavors, en risc d’expul-
sió o obligades a signar cessions i prestacions a les 
empreses134. De no ser així, encara que no se’ls 
desallotge, comunitats senceres es veuen obliga-
des a eixir per veure’s envoltades de plantacions 
de palma, amb treballadors hostils i sense drets 
de pas (se’ls impossibilita l’entrada o eixida de la 
comunitat) o accés a l’aigua (quan aquesta no està 
totalment contaminada).

El clima en el qual es donen aquestes accions es 
caracteritza per una forta impunitat i per la inde-
fensió que pateixen les comunitats per part dels 
poders públics: “Dins dels processos d’organitza-
ció de les comunitats afectades hi ha hagut una 

132 Entrevista a Laura Hurtado Paz y Paz.
133 Ibídem.
134 Hurtado, L., Las plantaciones para agrocombustibles y la pérdida de tierras para la producción de alimentos en Guatemala, Action Aid, Guatemala, 2008.
135 Entrevista a Lourdes Gómez.
136 Ibídem.
137 Hurtado, L. Op. Cit. 2008.

denegació de justícia total. En la FTN s’ha consti-
tuït un espai d’articulació comunitària que es diu 
Red de Comunidades Afectadas por el Monocul-
tivo de Palma. Venen del sud de Sayaxché, de Fra 
Bartolomé, de Izabal, a compartir informació, es-
tratègies d’acció, a posar denúncies col·lectives, 
etc. Perquè si ho fan individualment són crimina-
litzats. Promouen una pressió comunitària perquè 
les comunitats es rebel·len contra el líder per de-
nunciar i qüestionar l’empresa”135.

CONGCOOP ha rebut amenaces directes per trac-
tar de denunciar la situació en què es troben les 
comunitats a Chisec i Fra Bartolomé, i han reco-
llit testimoniatges del control i la repressió que 
exerceixen les empreses palmeres i els seus treba-
lladors. En molts casos han cooptat els mestres i 
promotors de salut, així com els líders i portaveus 
comunitaris que alçaven la veu contra elles. Quan 
no ho aconsegueixen, tracten de construir delic-
tes d’usurpació agreujada i aconsegueixen l’emis-
sió d’ordres d’aprehensió contra aquests líders, els 
qui o abandonen la seua demanda o són expulsats 
de la comunitat. A més, la gent de les comunitats 
expressa que a les plantacions de palma han des-
aparegut i enterrat gent opositora136.

Els impactes socioecològics del cultiu  
i processament de la palmera d’oli

La sembra de la palmera d’oli exigeix grans quan-
titats de sòl preparades, únicament, amb aquest 
objectiu. Com el cultiu requereix abundant humi-
tat i enormes quantitats de nutrients, aquesta sol 
plantar-se on anteriorment hi havia selves o bos-
cos tropicals, que moltes vegades s’eliminen mit-
jançant la crema de tabula rasa137. Això ha portat 
a la desaparició de grans extensions de boscos al 
nord d’AV i el sud del Petén, i implica el desplaça-
ment o la pèrdua total de la biodiversitat del lloc.

Una vegada plantada, la palmera d’oli afecta a la 
disponibilitat d’aigua que existeix a la zona. En un 
informe del CONAP s’especifica que aquest cultiu 
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L’ampliació de la participació social és un baluard contra la corrupció, els 
privilegis, les distorsions del desenvolupament i l’abús del poder econò-
mic i polític en detriment de la societat. Per tant, és un instrument per a 
eradicar la polarització econòmica, social i política de la societat.

A més de constituir un factor de democratització, la participació ciutadana 
en el desenvolupament econòmic i social és indispensable per al foment 
de la productivitat i del creixement econòmic, per a una major equitat en 
la distribució de la riquesa i per a la qualificació del potencial humà. Per-
met assegurar la transparència de les polítiques públiques, la seua orien-
tació cap al bé comú i no interessos particulars, la protecció efectiva dels 
interessos dels més vulnerables, l’eficiència en la prestació dels serveis i, 
per tant, el desenvolupament integral de la persona.145

La participació activa de les dones és imprescindible per al desenvolupa-
ment econòmic i social de Guatemala i és obligació de l’Estat promoure 
l’eliminació de tota forma de discriminació contra elles.146

145 Numerals 2 y 3 de l’AASESA.
146 Numeral B, 11 de l’AASESA.

la salut familiar), està danyant irreversiblement la 
seua qualitat de vida i les seues probabilitats de 
subsistència. L’esperança de vida de les dones a la 
regió s’ha reduït a uns 45 anys143.

En els molts casos en què els homes migren a 
la recerca d’alguna oportunitat per a intentar 
mantindre la seua família, les dones queden en 
les comunitats a càrrec de fills i filles, i esdeve-
nen les úniques responsables del manteniment 
familiar. A això cal sumar que, en moltes ocasi-
ons, ja han hagut de vendre las seuas parcel·les 
de terra, la qual cosa empitjora la seua situació 
d’extrema vulnerabilitat. Diverses de les perso-
nes entrevistades comenten que aquest context 
de total desesperació reclama moltes dones a la 
prostitució com a única eixida per a la subsistèn-
cia pròpia i la de les seues famílies, perquè hi ha 
una gran demanda durant les temporades altes 
de collita quan arriben centenars de treballadors 
a les plantacions. També molts xiquets i xiquetes 
es veuen llançats a xarxes de tràfic, al no tindre 
cap alternativa per a subsistir.

Segons diverses fonts consultades, sembla que 
estan en curs investigacions sobre els impactes 
de la producció de palmera d’oli, que posen l’ac-
cent principalment en els impactes específics so-
bre les dones, la infantesa i la cultura dels pobles 
indígenes, els territoris dels quals estan sent for-
tament afectats.

La riquesa natural de Guatemala és un va-
luós actiu del país i de la humanitat, a més 
d’un valor cultural i espiritual essencial per 
als pobles indígenes. El país compta amb 
una diversitat biogenètica i forestal l’explo-
tació irracional de la qual posa en risc un en-
torn humà que facilite el desenvolupament 
sostenible, que s’ha d’entendre com un pro-
cés de canvi en la vida de l’ésser humà, per 
mitjà del creixement econòmic amb equitat 
social i mètodes de producció i patrons de 
consum que sustenten l’equilibri ecològic. 
Aquest procés implica respecte a la diversi-
tat ètnica i cultural i garantir la qualitat de 
vida de les generacions futures.144

143 Entrevista a Lourdes Gómez.
144 Numeral 1B, 40 de l’AASESA.

4. Defensar drets a AV
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les persones que representen. Des de fa temps 
han patit atropellaments per part de fiscals, jut-
ges i comissaris, i el seu major reclam és que es 
respecten els procediments i normes establits en 
l’ordenament jurídic de Guatemala.

“ 
Ja no anem a Cobán amb confiança. Tenim 
experiències de diverses actuacions i en di-
versos processos, com el cas de Bernardo, 
on els fiscals i jutges ens han ocultat infor-
mació. Així no podem treballar. I la llei és 
clara: la Constitució política de la República 
de Guatemala consagra el dret de defensa 
en l’article 12. Si en tants casos se’ns oculta 
informació als advocats defensors, és actuar 
de mala fe i és una agressió al dret humà de 
ser defensat”151.

“Treballar a Cobán és molt tibant. Jo treballe 
allí aproximadament des del 2001. Quan una 
persona va a aquests llocs necessita una pre-
paració legal i també psicològica per a suportar 
els atacs dels mateixos fiscals. Jo al MP procu-
re anar sempre acompanyat de PBI o amb algú 
de la UVOC, perquè en el passat m’han agredit 
verbalment. Igualment ocorre amb alguns jut-
ges i jutgesses que, encara que ja em coneixen, 
jo mai aspiraria a rebre un bon tracte per part 
seua. Estan a favor dels finquers i a aquesta 
gent és a qui se li posa la catifa i se la té ben 
atesa, amb total impunitat. El diagnòstic de la 
CICIG és del tot correcte”152.

“Ací signen les ordres de captura i ixen de 30 
en 30. Hi ha un poder molt fort i malvat que 
manipula a jutges, fiscals, policies, fins i tot les 
nostres autoritats municipals i departamen-
tals. Una no pot anar i esperar justícia. Si no 
tens algun familiar ací dins, no hi ha justícia. 
Per exemple, si arribem a posar una denúncia 
a vegades ens diuen que no procedeix. Són tan 
racistes que si una va amb PBI l’atenen ben 
amables, però si vas sola no”153.

“Entre els jutges de Cobán està cristal·litzant 

151 Entrevista a Hugo Archila.
152 Entrevista a Jorge Luis Morales Cifuentes.
153 Entrevista a Lesbia Patricia Artola.
154 Entrevista a María Isabel Alonzo Martínez.
155 Escobar, I., Jimmy Morales decreta Estado de Sitio en 22 municipios de 6 departamentos, Prensa Libre, 04.09.2019.

aquest discurs que els líders comunitaris són 
delinqüents, violents i terroristes, i veiem clara-
ment que tenen aqueix prejudici cap a les per-
sones defensores. Una altra cosa que em crida 
l’atenció en els casos d’assassinat és que en la 
fiscalia districtual, per exemple, s’obri un cas 
per l’assassinat de Ramón Choc [líder llaurador 
del CCDA, assassinat al juny 2018] i la mateixa 
fiscal que porta el procés està a càrrec del pro-
cés en contra dels dos defensors Marcelino Xol i 
Jorge Coc del CCDA. La mateixa fiscal que crimi-
nalitza està investigant l’altre assassinat. I veus 
clarament que del costat de la criminalització sí 
que hi ha una facilitació de la informació, una 
obertura total a escoltar. Mentre que en el cas 
d’assassinat de Ramón Choc la família a penes 
té informació sobre els processos. Tampoc hi ha 
aquesta obertura a parlar amb les organitzacions 
de DDHH. No amb el CCDA, durant tota la inves-
tigació, quan podria haver donat testimoniatges 
i aclariments que haurien pogut haver ajudat la 
fiscalia a entendre el per què de l’assassinat. Cal 
anar a recordar-los que hi ha instruccions inter-
nes en la institució que indiquen com ha d’estar 
encaminada la seua investigació quan es tracta 
de delictes comesos contra persones defensores 
de drets humans, però mai hi ha aquesta facilitat 
de diàleg per la seua part”154.

Estat de setge

El 4 de setembre de 2019 el govern de Jimmy 
Morales va decretar Estat de setge durant 30 
dies en 22 municipis, quasi la meitat dels quals 
pertanyents al departament d’AV: Tactic, Se-
nahú, Tamahú, La Tinta, Tucurú, Cahabón, Pan-
zós, Chahal i Fray Bartolomé de las Casas. Així 
es va declarar, en aquests territoris, el cessa-
ment de les llibertats de locomoció, acció, re-
unió, manifestació i el dret a portar armes, al 
mateix temps que es permetia a l’Executiu la 
realització de detencions i interrogatorios155. El 
pretext per a decretar l’Estat de setge va ser el 
combat contra el narcotràfic a la zona, després 
de l’assassinat de tres soldats a la comunitat 
de Semuy II (El Estor, Izabal). En el seu discurs, 

En els capítols anteriors, a través de l’anàlisi de 
diversos conflictes socioambientals, s’ha eviden-
ciat l’existència de diversos grups de poder que 
actuen de manera sinèrgica en la consecució de 
forts interessos econòmics a la regió d’AV. Aquests 
grups operen en l’apropiació de terres i territoris 
per a l’explotació violenta dels seus recursos na-
turals, fets que afecten fortament les persones i 
comunitats que els habiten. Amb la complicitat de 
poders institucionals i polítics cooptats, tracten de 
silenciar als qui alcen la seua veu per a denunciar 
aquestes situacions, mitjançant agressions i crimi-
nalització, en un clima de total impunitat.

En aquest últim capítol es recullen els testimoni-
atges de les persones que defensen els drets col-
lectius i el territori a AV, amb l’objectiu de donar 
a conéixer el que implica defensar drets en un 
context tan repressiu i hostil per al desenvolupa-
ment d’aquesta labor. I, per a tancar, es posa l’ac-
cent principalment en les enormes dificultats a les 
quals s’enfronten les dones defensores en un país 
en el qual tant el masclisme com el racisme tenen 
arrels molt profundes.

El sistema de justícia a AV

“Si a mi em castiguen per defensar drets del 
poble q’eqchi’ i m’empresonen per posar de-
núncies en contra dels que ens despullen i 
segresten els nostres rius i les nostres munta-
nyes, a on més podem anar-nos-en a queixar? 
Què més podem fer en contra de les discrimi-
nacions i del racisme que imperen en aquest 
sistema?”147.

Com ja es va assenyalar a l’inici d’aquest mono-
gràfic, en 2018 la CICIG va publicar un informe 
que assenyalava al sistema de justícia d’AV com 
el més corrupte del país, amb les taxes més al-
tes d’impunitat. Per a les persones que duen 
anys treballant en la defensa de drets a la regió, 
aquesta dada no va ser cap novetat.

147 Bernardo Caal Xol, en: PBI, Entrevista a Bernardo Caal Xol, defensor del río Cahabón. Butlletí num. 39, Guatemala, 2018. pàg. 8.
148 Entrevista a Esteban Emanuel Celada Flores.
149 Entrevista a Hugo Archila.
150 Entrevista a Santiago Choc Cú.

“ 
De tots els territoris en què he treballat, el 
més difícil és AV. En el seu sistema de justí-
cia hi ha moltes persones afins als militars i 
als narcotraficants. No pense que els funcio-
naris de justícia siguen insensibles, sinó que 
responen a interessos específics. Responen 
a la lògica d’assegurar la impunitat perquè 
tots els seus projectes es donen i siguen fac-
tibles: tràfic de persones, narcotràfic, prosti-
tució i moltes altres coses. En 2011 van as-
sassinar un fiscal, li van tallar el cap i el van 
deixar en un parc. Aquest fiscal estava por-
tant un cas de narcotràfic, intentant desarti-
cular una banda, i el missatge va ser clar. En 
cas d’arribar un operador que intentara fer 
el pas i lluitar, les condicions del sistema en 
general no ajudarien. Hi ha límits molt clars 
de fins a on poden arribar, i els han de res-
pectar per la seua pròpia seguretat i la de 
les persones que estan al voltant”148.

“Puc dir, amb tota aquesta experiència, que la 
CICIG no es va equivocar. Va tindre tota la raó en 
dir que el sistema de justícia a Cobán està plagat 
de casos de corrupció, d’impunitat i de voluntat 
d’anar contra els més empobrits que lluiten pels 
seus drets.”149

“És evident que el dret penal ha sigut utilitzat 
pels fiscals del MP per a neutralitzar les lluites 
dels pobles en complicitat amb les empreses. En 
termes processals, el MP construeix casos amb 
fets inexistents, testimonis falsos, acusacions 
col·lectives i una sèrie de circumstàncies que en 
un estat democràtic mai triomfarien. Amb jutges 
imparcials i objectius aquestes acusacions s’en-
sorrarien, perquè no es poden sostindre”150.

Les i els defensors que intenten fer el seu treball 
en el sistema de justícia a Cobán, denuncien un 
clima d’intimidació i discriminació que els difi-
culta aquesta labor. Es tracta de bufets jurídics i 
organitzacions de DDHH que veuen frustrats els 
seus intents d’actuar per la via legal en un entorn 
institucional que els nega els seus drets i els de 
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Dona, indígena i defensora
Ja en capítols anteriors s’ha assenyalat com les do-
nes de les comunitats han viscut amb gran preocu-
pació la venda de terres, així com l’entrada i acci-
ons d’empreses estrangeres que exploten els seus 
entorns i desarticulen el teixit social. No obstant 
això, quan decideixen participar en les resistències 
i alçar la veu, troben múltiples obstacles. Els pri-
mers estan en l’entorn familiar i comunitari, per-
què els espais públics tradicionalment han sigut 
considerats “espais d’homes”. Això moltes vegades 
les desanima i fins i tot les exposa a ser infravalora-
des i difamades en la seua pròpia comunitat.

“ 
Encara hi ha comunitats on causa bastant 
molèstia escoltar una dona que alça la veu. 
El fet que una dona estiga al capdavant 
d’una comunitat o una organització, de ser 
la que lidera i es fa visible, no és fàcil d’ac-
ceptar. Hi ha molts insults cap a les dones 
que lluiten, dins de les mateixes comunitats. 
Molta xafarderia, molta calúmnia, molta 
difamació… a una dona la discriminen fins 
les pròpies organitzacions. La discriminen i 
la insulten, l’agredeixen físicament i psicolò-
gica. Costa molt, cal demostrar de totes les 
formes i maneres la capacitat d’una mateixa 
per a tindre el lideratge i el respecte”166.

“Principalment el que succeeix amb les dones en 
les comunitats és que en prendre un paper impor-
tant o de veu de denúncia, se les estigmatitza, no 
sols per ser defensores, sinó per ser dones. Perquè 
les dones han d’estar amb els seus fills o de seguida 
ixen rumors que hi ha alguna relació sentimental 
amb algú que també és líder, etc. Llavors al voltant 
d’elles apareixen totes aquestes agressions que 
no tenen a veure amb la seua defensa de la terra, 
sinó amb jutjar-les com a dones perquè no tenen 
paper en l’àmbit públic, perquè es queden en el 
privat. També hem vist que, encara que en molts 
llocs les dones prenguen part del consell d’autori-
tats indígenes, la presa de decisions sempre queda 
finalment en mans dels homes. Això passa tant en 
comunitats com en organitzacions.”167.

166 Entrevista a Lesbia Patricia Artola.
167 Entrevista a María Isabel Alonzo Martínez.
168 Entrevista a Sandra Calel.
169 Ibídem.

“ 
El que es fa és criticar-les d’una forma molt 
sexual, perquè quan ix una dona en la comu-
nitat sempre pregunten què estarà fent pel 
carrer. Diuen que és una dona que no atén la 
seua família i els seus fills, que no respecta 
el seu marit. Tant homes com dones, i també 
critiquen el marit per deixar-la eixir. La situ-
ació de les dones en les comunitats és com-
plicada. La seua participació ha sigut molt 
lenta perquè normalment els homes són els 
qui tenen els diners, i les seues dones els han 
de demanar permís per a pagar els passat-
ges si volen eixir, per exemple. Encara que 
ha costat molt, incorporar les dones com a 
propietàries i copropietàries de les terres les 
ha ajudades molt a participar dels beneficis 
econòmics també. Però costa que isquen 
d’aquest rol, perquè elles mateixes moltes 
vegades pensen que no tenen el valor i l’ex-
periència que tenen els homes”168.

A això se suma la múltiple càrrega de treball que 
porten les dones sobre els seus muscles, perquè 
continuen sent les responsables de tot el relacio-
nat amb la reproducció de la vida, és a dir, la cura 
de la família i la llar, per la qual cosa traure temps 
per a la defensa de drets és tota una heroïcitat 
que també passa factura als seus cossos, perquè 
no els queda cap espai per al descans. 

“Que els homes ajuden amb aquests treballs no 
s’ha vist encara. Quan eixim les dones sempre 
hem de buscar qui cuide als fills, i mai serà el 
marit. Ells es mantenen prop dels seus sembrats.  
Quan una dona es casa ja és un problema per a 
eixir, es diu que s’amarra. I no hi ha hagut canvi 
en aquest sentit. Moltes dones continuen tenint 
por d’eixir, no tenen temps i pensen que seria 
com abandonar els seus fills”169.

“Ací la responsabilitat dels fills recau sobre les 
dones, i aquesta repressió en contra de les co-
munitats indígenes i camperoles és també un 
gran pes per a elles. Per exemple, en el cas dels 
companys criminalitzats que ara estan en la pre-

Morales va arremetre en contra de les organit-
zacions de DDHH, sense concretar les fonts en 
les quals basava aquesta acusació: “L’Estat de 
Guatemala repudia els fets de les persones que 
s’escuden en banderes de la pseudodefensa dels 
drets humans. Hem constatat que moltes perso-
nes en aquesta regió han estat vinculades a acci-
ons del narcotràfic”156.

No obstant això, José Chic denúncia que el do-
cument que decretava l’Estat de setge no justifi-
cava, ni tan sols esmentava, que la seua raó fóra 
la lluita contra el narcotràfic o la mort dels tres 
soldats157. De fet, en altres documents que de-
senvolupaven les accions a prendre durant l’Es-
tat de setge, sí que es va donar a les autoritats 
directrius més concretes, com la “recuperació de 
finques nacionals envaïdes”158.

“El desplegament de l’exèrcit observat va ser 
més per a resguardar les entrades i vies de mo-
bilització per a les activitats de les empreses. En 
les comunitats es va sentir molt la presència en 
termes de control de la població i en protecció 
de l’activitat econòmica”159.

“És un decret que d’entrada té un munt d’errades 
i és una violació a les garanties fonamentals per 
no especificar per què s’estan vulnerant aques-
tes garanties. Casualment es va declarar als mu-
nicipis que envolten la serra de las Minas, que 
és un territori amb molts interessos de palmera 
d’oli (Naturaceites) i mineria vinculada a CGN, 
presents a Cahabón, Senahú, Panzós i El Estor. 
També permet a l’Estat fer compres sense licitar, 
sense passar per tot el procés establit en la Ley 
de Contrataciones del Estado, un fet que benefi-
ciarà la devolució de favors polítics”160.

“No veig res de bo a l’Estat de setge. Només de 
veure els militars la gent s’intimida, i aquest és 
l’objectiu que tenen. Això ho estan fent per a 
obrir via al narcotràfic, no per a parar-lo, i estan 

156 Ibídem.
157 Entrevista a José Chic.
158 Plan de Operaciones Núm. 47-2019 de la PNC, Operaciones Policiales, Estado de Sitio, 3ª Fase, Numeral 5e.
159 Entrevista a Laura Hurtado Paz y Paz.
160 Entrevista a María Isabel Alonzo Martínez.
161 Entrevista a Lesbia Patricia Artola.
162 Entrevista a Rosa Sub.
163 Agencia Ecuménica de Comunicación, Denuncian violento desalojo estatal a comunidad maya q’eqchi’ en Verapaz, 11.10.2019.
164 Ibídem.
165 Juárez, E., Se acaba estado de Sitio en 22 municipios sin claridad en capturas, La Hora, 04.11.2019.

fent el que se’ls ve en gana. Venen a reprimir, van 
detindre els companys que alcen la veu, com si 
els hagueren tapat la boca perquè no facen res. 
És com nugar les mans a les persones que estan 
en resistència”161.

“Ara no podem fer reunions ni protestes, fins que 
pare això. I tant de bo que pare perquè el presi-
dent està fent el que vol al seu antull. Nosaltres 
no som drogoaddictes ni traficants. Treballem 
per a nosaltres en els nostres cultius. Caldria 
preguntar per què ens persegueixen si realment 
el narcotràfic està en el govern i a les finques pri-
vades”162.

Després d’una ampliació per altres 30 dies, es va 
declarar la fi de l’Esat de setge el 4 de novembre. 
El Comité de Unidad Campesina (CUC) va denun-
ciar que el 9 d’octubre es va aprofitar la mobi-
lització de forces de l’Estat per a perpetrar un 
desallotjament forçós a 18 famílies q’eqchi’ en la 
comunitat de San José el Tesoro (Cobán). Durant 
el desallotjament, executat conjuntament amb 
treballadors afins al terratinent Ponce Leal, es 
van matar els animals i es van robar béns de les 
famílies, com plaques solars i utensilis domès-
tics163. Encara que està terminantment prohibida 
la utilització de l’Estat de setge per a dur a ter-
me aquest tipus d’accions (no relacionades amb 
la seguretat nacional), aquests fets tècnicament 
van tindre lloc en el termini en què es tramitava 
la renovació d’aquest. No obstant això l’Estat de-
fensa que tot es va fer legalment, però organitza-
cions socials condemnen la utilització d’un con-
text d’intimidació i militarització a la regió per a 
actuar amb violència i impunitat164.

En aquest període l’Estat va realitzar múltiples 
consignacions de béns, així com 985 detenci-
ons, cap de les quals va estar lligada a grups 
narcotraficants o relacionada amb la mort dels 
tres soldats que es va argumentar com a motiu 
per a decretar l’Estat de setge165.
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destacats en la coordinació i representació de 
les veus llauradores i indígenes, com a part 
imprescindible en la defensa dels seus drets. 
Tenen clar que és essencial continuar lluitant 
perquè les dones s’atrevisquen a formar part 
d’aquests processos de defensa i resistència, i 
perquè puguen visibilitzar les seues problemà-
tiques i punts de vista. Tenen la convicció que és 
possible trencar la rigidesa que imprimeixen els 
rols tradicionals de gènere, perquè tant dones 
com homes puguen participar en l’àmbit públic 
i en el privat.

“Cal reconéixer la consciència de les dones, el 
valor i el respecte que tenen cap a la nostra Mare 
Terra. Ara que s’ha vist la participació d’homes 
i dones en les comunitats, s’ha notat un gran 
canvi. A mi m’ha costat estar ací al capdavant 
de tots els companys, però el respecte se sent 
quan confien que proposes solucions per a ells, 
i és molt satisfactori veure que ens tenen tanta 
confiança. Malgrat la intimidació, el perill i les 
amenaces que hi ha, que fan por, saps que si ca-
iem hi ha molts que cauen darrere, i que moltes 
d’aquestes situacions que vivim quedarien en 
l’abandó sense nosaltres. El compromís d’haver 
aconseguit estar ací liderant, haver aconseguit 
tot aquest respecte és l’orgull d’una dona”173.

173 Ibídem.
174 Entrevista a Sandra Calel.
175 Entrevista a Olivia Sierra Max.

“ 
Un clar exemple es la meva persona: en 
la meua comunitat estem també lluitant 
per un tros de terra en temes de regu-
larització. I quan em van triar, la meitat 
dels homes no estava d’acord que jo re-
presentara la comunitat. Em van deixar 
molt sola durant un any, i deien que jo no 
podia fer res, no acudien a les reunions o 
venien i alçaven la veu. Passat el temps, 
avançant amb el treball, al final em van 
reelegir i ara estem veient de quina for-
ma podem resoldre els problemes que 
tenim. Ha costat molt i continua costant, 
perquè només alguns homes han canviat 
la seua manera de pensar. Ara estem tre-
ballant en la formació de les i els joves, 
perquè estem veient que ací pot haver-hi 
canvis. Parlem sobre gènere i igualtat, de 
quina forma han de donar espai a la do-
nes des del pensament ancestral nostre, 
perquè abans treballàvem junts. El que 
diem sempre en l’organització és que cal 
continuar enfortint-nos i continuar veient 
de quina forma nosaltres, les dones, po-
dem unir-nos i cuidar-nos. Perquè moltes 
vegades fem mil coses menys cuidar-nos a 
nosaltres mateixes”174.

“A la fi, sí que estan participant moltes dones. Ja 
som escoltades i podem opinar i marxar per les 
nostres veus de dona. La directiva ara som qua-
si tot dones, i les famílies ens han donat molta 
confiança perquè puguem representar-les. Jo 
diria a les dones que aquest és el camí”175.

“Quan ja s’estava acabant el conflicte, quan 
es va començar a reglamentar el conveni 169 i 
també després dels Acuerdos de Paz, les dones 
comencem una organització amb l’objectiu de 
lluitar per les terres. Els soldats ens buscaven 
per això, però després ens va animar veure a 
altres dones que també s’havien estat organit-
zant, quan van tornar després de la guerra. Elles 
ja venien amb les idees clares, ja tenien comité 
de dones. Després, a Cahabón, vam tindre un 
grup de dones que començàvem a teixir i a par-
lar també de drets i de com les dones podem 

só, les seues dones són les que es fan càrrec de la 
casa i la família a soles. Nosaltres mateixes tenim 
una càrrega molt gran, perquè a part de defensar 
els nostres territoris defensem a la família tam-
bé. Que un home es fera càrrec dels fills i isquera 
ella seria un guany. Hi ha molt de masclisme en-
cara. Una és mamà, defensora, xofera, fins i tot, 
doctora i psicòloga. Una dona fa tots els papers. 
Si una dona vol demostrar que té capacitat ha de 
demostrar molt i no és gens fàcil”170.

Malgrat tots aquests obstacles, algunes dones 
han aconseguit ocupar lideratges i espais visibles 
en les resistències. En aquests casos les agressi-
ons externes, per part de terratinents i empre-
ses, prenen un caire diferent, perquè s’incorpora 
el factor de gènere. Per a intentar acoquinar-les 
i fer-les callar, les ataquen mitjançant campa-
nyes de difamació i estigmatització sobre el seu 
rol tradicional de cuidadores i responsables del 
benestar familiar. També les amenacen amb pos-
sibles agressions sexuals. Són atacs psicològics i 
de caràcter sexual que amenacen la seua integri-
tat i la de les seues famílies. A més, els agressors 
veuen l’àmbit familiar com un flanc vulnerable a 
través del qual poden danyar també als homes 
defensors, arremetent contra les dones de les se-
ues famílies, sovint a través de la violència sexu-
al. Igualment l’usen contra les dones defensores, 
a través d’amenaces de danyar a les seues filles 
i fills.

“Per a elles anar a la mobilització implica riscos 
més grans. És bastant diferenciat en comparació 
amb els líders homes. Tenen l’estigma des de dins 
de la comunitat, però també amb l’actor local al 
qual estan enfrontant o interpel·lant. Les ame-
naces sobre els fills són un recurs de terror molt 
fort que utilitzen per a desmobilitzar-les a elles. 
Les amenaces de vigilància, que les coneixen, i 
amenaces sobretot de violació també. Més que 
atemptar contra el seu poder o posició, atemp-
ten contra la seua esfera privada. I el mecanisme 
més fàcil per a generar por sempre serà amena-
çar-les amb agressions de tipus sexual171.”

170 Entrevista a Lesbia Patricia Artola.
171 Entrevista a María Isabel Alonzo Martínez.
172 Entrevista a Lesbia Patricia Artola.

“ 
A un home el persegueixen, el criminalitzen 
o l’agredeixen fins al punt de colpejar-lo. 
Però, a vegades, fan més mal les paraules i 
els insults que un colp a la cara. I això l’ene-
mic ho sap molt bé. A les dones, a més, ens 
vigilen i ens amenacen de maneres molt 
lletges, amb imatges de l’escola a on van 
els fills, dient que els passarà alguna cosa. 
O amb amenaces d’assassinat o violació. 
Jo he viscut i he vist com intimiden els com-
panys, i és molt diferent de com ens intimi-
den a les dones. Pensen que som molt febles 
i que qualsevol cosa ens espantarà. No som 
febles, però tenim sentiments i ens fan molt 
de mal aquestes agressions verbals”172.

La defensa dels DDHH i del territori que duen 
a terme les dones està plena d’obstacles, difi-
cultats i greus riscos que atempten contra la 
seua integritat física, psicològica i emocional. 
Però malgrat això, i amb grans esforços i sacri-
ficis, segueixen mobilitzades, donen la cara i 
compten amb la confiança dels seus companys 
i companyes a l’hora de solucionar problemes 
i espentar les lluites. En el cas d’organitzacions 
com AVECHAV, CCDA o UVOC, ocupen càrrecs 
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Glossari de sigles
AAdP Acuerdos de Paz
AASESA Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria Ad
PFD Acuerdo de Paz Firme y Duradero
AIDPI Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas 
AV Alta Verapaz
AVECHAV Asociación de Vecinos de Chicoyogüito de Alta Verapaz
BDH Bufete Jurídico de Derechos Humanos
CACIF Comité Coordinador de Asociaciones Agricolas, Comerciales, Industriales y Financieras
CAI Conflicto Armado Interno
CC Corte de Constitucionalidad
CCDA Comité Campesino del Altiplano - Las Verapaces
CEH Comisión para el Esclarecimiento Histórico
CICIG Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo
CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas
COPREDEH Comisión Presidencial Coordinadora de la Politica del Ejecutivo en Materia de Derechos 

Humanos
CREOMPAZ Centro Regional de Operaciones para el Mantenimiento de La Paz 
CSJ Corte Suprema de Justicia
CUC Comité de Unidad Campesina
DDHH Drets Humans
ECAS Empresas Campesinas Asociativas
EdS Estat de setge 
FONTIERRAS Fondo de Tierras
FTN Franja Transversal del Norte
ILC International Land Coalition
INAB Instituto Nacional de Bosques
INE Instituto nacional de Estadística
INTA Instituto Nacional de Transformación Agraria
LAP Ley de Áreas Protegidas
MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MEM Ministerio de Energía y Minas
MinGob Ministerio de Gobernación
MP Ministerio Público
OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
OIT Organització Internacional del Treball
ONU Organització de Nacions Unides
PAC Patrullas de Autodefensa Civil
PDH Procuraduría de Derechos Humanos
PNC Policía Nacional Civil
PBI Brigadas Internacionales de Paz (por sus siglas en inglés)
RIC Registro de Información Catastral
SAA Secretaría de Asuntos Agrarios
UDEFEGUA Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
UNE Unidad Nacional de la Esperanza
UVOC Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas

incidir i manifestar-nos. Però a les dones ací els 
ha costat la participació en tot. A vegades quan 
estem soles és quan ho diem tot, i jo vull que 
isquem i no tinguem por, que lluitem i diguem 
el que pensem, el que no volem per als nostres 
pobles. Ara ja han començat a assistir moltes 
dones a les assemblees i manifestacions. I els 
mateixos homes van depositant més confiança, 
això implica que volen dones lídersses”176.

176 Entrevista a Rosa Sub.



52 53

Juárez, E., Se acaba estado de Sitio en 22 municipios sin clari-
dad en capturas, La Hora, 04.11.2019.

Kapuscinski, R., Cristo con un fusil al hombro. ANAGRAMA, 
Barcelona, 2010. pàg. 125. 

López Barrientos, M., Las comunidades Q’eqchi’ y las áreas 
protegidas en Livingston, Izabal. Insumos para un análisis de 
correlación de fuerzas. Asociación para el Avance de las Cien-
cias Sociales en Guatemala AVANCSO, Guatemala, 2009

Madridejos, A., El aceite de palma es una de las principales 
causas de deforestación del planeta, El Periódico, 06.04.2017.

Martinez Peláez, S., La Patria del Criollo. EEM, Guatemala, 
1994, pàg.143.

Ministerio de Energía y Minas, Índice de Cobertura Eléctrica 
2016.

Miranda López, I., Mejora de la Gobernanza de la Tierra en 
Guatemala, Febrer de 2015.

OACNUDH, Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las ac-
tividades de la Oficina del Alto Comisionado en Guatemala 
2018, 2019.

OACNUDH, Los desalojos en el Valle del Polochic Una mirada 
a la problemática agraria y a la defensa de los derechos hu-
manos de las comunidades q’eqchi’s, Guatemala, 2013.

OHCHR, Guatemala: UN Experts Concerned About Conviction 
of Indigenous Leader in Retaliation for Opposition to Oxec 
Hydroelectric Project, Ginebra, 19.12.2018

PBI, Entrevista a Bernardo Caal Xol, defensor del río Cahabón.
Butlletí núm. 39, PBI Guatemala, 2018. pàg. 8.

PBI, Escalada de criminalización y órdenes de captura contra 
defensores en Alta Verapaz. Butlletí núm. 41, PBI Guatemala, 
2019.

PDH y OACNUDH, Situación de las personas defensoras de 
derechos humanos en Guatemala: Entre el compromiso y la 
adversidad, Guatemala, 21.05.2019.

Plan de Operaciones Núm. 47-2019 de la PNC, Operaciones 
Policiales, Estado de Sitio, 3ª Fase, Numeral 5e.

PNUD, El derecho a la vida: las mujeres y el acceso a la tierra, 
16.02.2017

Pradilla, A., El “error” de Oxec: dinero y ayuda a las comuni-
dades a cambio de rechazar a grupos contrarios a su hidroe-
léctrica, Plaza Pública, 24.08.2017.

Prensa Comunitaria, Empresas extractoras de níquel e hidro-
eléctricas generan conflictividad en la comunidades indíge-
nas de Alta Verapaz, 05.04.2013.

Ramos, J. y Toc, M., Corte suspende hidroeléctrica Pontilá en 
Alta Verapaz, Prensa Libre, 08.06.2017

Resolución del Parlamento Europeo sobre l’oli de palma i la 
deforestació de les selves tropicals (2016/2222), 04.04.2017:

Rodríguez-Carmona, A y De Luis Romero, E., Hidroeléctricas 
insaciables en Guatemala: Una investigación del impacto de 
Hidro Santa Cruz y Renace en los derechos humanos de pue-
blos indígenas, 2016.

RRPP Guatemala, International Land Coalition América La-
tina y el Caribe firma carta de entendimiento con la SAA, 
20.05.2017.

Sanford, V., La masacre de Panzós: etnicidad, tierra y violen-
cia en Guatemala. F&G Editores, Guatemala, 2009.

Solano, L., El mercado de los agrocombustibles: Destino de la 
producción de caña de azúcar y palma africana de Guatema-
la. Action Aid, Guatemala, 2010; pàg. 58.

Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y De-
litos contra el Ambiente, Guatemala, Sentencia C-01076- 
2012-00021 Of. 2º, 26.02.2016.

UDEFEGUA, Informe anual 2018: Situación de Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos en Guatemala. Guatema-
la, 2019.

UDEFEGUA, Informe sobre la Criminalización en Guatemala: 
análisis de situación 2012–2017, novembre 2017.

UICN, INAB, Plan Maestro del Parque Nacional Laguna Lachúa, 
1999.

Vásquez Monterroso, D., La investigación sirve: los q’eqchi’, 
El Estor y la larga historia comunitaria maya, Plaza Pública, 
02.10.2019.

Virgili Recasens, E., La defensa del territorio y los derechos 
humanos en Petén: Resistir frente a megaproyectos, una acti-
vidad de alto riesgo, PBI Guatemala, 2016.

Wilson, R. Resurgimiento Maya en Guatemala: experiencias 
q’eqchí’es. CIRMA, Antigua Guatemala, 1999. 

Bibliografia  
i altres fonts consultades
Agencia Ecuménica de Comunicación, Denuncian violen-
to desalojo estatal a comunidad maya q’eqchi’ en Verapaz, 
11.10.2019.

Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, Estudio históri-
co sobre la propiedad agraria y situación socio-económica de 
la comunidad Sepur Zarco y comunidades vecinas. Guatema-
la, 2013.

Batres, Rodrigo, Ocupaciones de fincas: La expresión de la 
histórica concentración de la tierra en Guatemala. Revista 
Enfoque núm. 17. Guatemala, 2011.

CALDH, Caso Zona Militar #21 – CREOMPAZ, 26.04.2018.

Castillo Huertas, A., Las mujeres y la tierra en Guatemala: 
entre el colonialismo y el mercado neoliberal, Servi Prensa. 
Guatemala, 2015.

Colectivo Ecologista Madre Selva:  
http://madreselva.org. gt/?page_id=129

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG), Una mirada a la justicia y el Estado en Guatemala. 
Guatemala, 2018.

Comisión  para  el  Esclarecimiento  Histórico (CEH), Guate-
mala, memoria del silencio. UNOPS, Guatemala, 1999.

Comunicat de la Plataforma por la defensa de la Tierra y el 
Territorio de Guatemala, 05.09.2019.

Comunicat del CCDA en el Primer Congreso Nacional Agrario, 
Guatemala, 20.10.2019.

CONAP, Riesgos de la agroindustria de palma africana para 
las áreas protegidas y diversidad biológica en Guatemala. 
Guatemala, 2017. pàg. 2.

CONGCOOP, Castro, J., Sánchez, A., Paau, S., Action Aid y Pas-
toral de la Tierra de San Marcos, Situación de DDHH de los 
pueblos indígenas en el contexto de las actividades de las 
agroindustrias de palma aceitera en Guatemala. Guatemala, 
2015.

CorteIDH, Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, 
04.09.2012.

Diego Vásquez Monterroso, La investigación sirve: los q’eqc-
hi’, El Estor y la larga historia comunitaria maya. Plaza Públi-
ca, 02.10.2019.

Ecologistas en Acción, El IBEX 35 en guerra contra la vida. Trans-
nacionales españolas y conflictos socioecológicos en América 
Latina. Un análisis ecofeminista. Caso: El grupo ACSy la construc-
ción del complejo hidroeléctrico Renace. Madrid, 2018.

Escobar, I., Buscan en Zona 16 a Edgar Ovalle, prófugo por 
caso Creompaz, Prensa Libre, Guatemala, 07.12.2018.

Escobar, I., Jimmy Morales decreta Estado de Sitio en 22 mu-
nicipios de 6 departamentos, Prensa Libre, 04.09.2019.

Flores, L., Cuestionan los escasos avances en materia rural, La 
Hora, 19.01.2009.

FONTIERRAS, https://fontierras.gob.gt/

Palencia, T., Cero punto Cero. Estado de los derechos de los 
pueblos indígenas en Guatemala a 20 años de la firma de la 
Paz, Guatemala, febrer 2017.

González Chávez, M. P., La impunidad y la Justicia Transici-
onal en la historia reciente de Guatemala: hacia un Estado 
democrático de derecho. UNAM, Mèxico, 2017.

González-Izás, M., Modernización capitalista, racismo y vio-
lencia. Guatemala (1750-1930). CDM, Mèxico, 2014.

Hurtado Paz y Paz, L., Dinámicas agrarias y reproducción 
campesina en la globalización: el caso de Alta Verapaz 1970- 
2007, F&G Editores, Guatemala, 2008.

Hurtado Paz y Paz, L., La histórica disputa de las tierras 
del Valle del Polochic: estudio sobre la propiedad agraria. 
Pròleg de Gustavo Palma Murga. Serviprensa, Guatemala, 
2014.

Hurtado Paz y Paz, L., Las plantaciones para agrocombusti-
bles y la pérdida de tierras para la producción de alimentos 
en Guatemala, Action Aid, Guatemala, 2008.

Hurtado Paz y Paz, L., Los Programas de Colonización y el Es-
tado contrainsurgente en Guatemala, 2018 (no publicat).

Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Módulo sobre los 
Mecanismos de Simplificación y de Salida al Procedimiento 
Común, Guatemala (document en línia)

Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo de población y 
vivienda 2018.

Instituto Nacional de Estadística (INE), República de Guate-
mala: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014.

Intervenció d’Ana Rutilia Caal Choc como querellant en el 
cas Renace davant la Corte Constitucionalidad. Vista pública 
Núm. 144-2019, 23.10.2019.

Investigació, Los favores del MARN a la hidroeléctrica Pontilá, 
El Periódico, 29.01.2017.



54

Entrevistes realitzades
Carlos Morales, coordinador de la UVOC, 17.10.2019, Tactic.

Esteban Emanuel Celada Flores, en el moment de l’entrevista 
advocat del Centro para la Acción Legal en DDHH (CALDH), 
04.10.2019, Ciudad de Guatemala.

Hugo Leonel Archila Archila, del Bufete Jurídico de DDHH, 
Ciudad de Guatemala, 07.10.2019.

Jorge Luis Morales Cifuentes, assessor jurídic de la UVOC, 
10.10.2019 Ciudad de Guatemala.

José Chic, coordinació nacional del CCDA, 09.10.2019, Cuidad 
de Guatemala.

Julio Rodolfo González Gutiérrez, del Colectivo Ecologista 
Madre Selva, 07.10.2019, Ciudad de Guatemala.

Laura Hurtado Paz y Paz, directora de país de Action Aid Gua-
temala, 26.10.2019, Ciudad de Guatemala.

Lesbia Patricia Artola, coordinadora del CCDA Las Verapaces, 
14.10.2019, Cobán.

Lourdes Gómez, auxiliar d’investigació de l’Instituto de Estu-
dios agrarios y rurales (IDEAR), 15.10.2019, Cobán.

María Isabel Alonzo Martínez, assistent legal de UDEFEGUA, 
11.10.2019, Ciudad de Guatemala.

Olivia Sierra Max, presidenta d’AVECHAV, 15.10.2019, Cobán.

Rosa Sub, membre de la Resistencia Pacífica de Cahabón, 
18.10.2019, Santa María Cahabón.

Sandra Calel, coordinadora de la comissió de dones de la 
UVOC, 17.10.2019, Tactic.

Santiago Choc Cú, del Bufete Jurídico de DDHH, Ciudad de 
Guatemala, 07.10.2019.





Les lluites socials a Alta Verapaz

D
e

fe
n

se
m

 l
a

 v
id

a
: 

le
s 

ll
u

it
e

s 
so

c
ia

ls
 a

 A
lt

a
 V

e
ra

p
a

z


