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PROGRAMA 

Dijous

24
de març

Divendres

25
de març

10:00h Arribada i registre
10:30h Taller d’acompanyament als moviments socials.   
Amb la participació de:

· Directora regional de l'oficina de Protection International    
per a Mesoamèrica

· Defensora de Drets Humans de les joventuts en El Salvador    
i membre de la Plataforma Global El Salvador

· Defensora dels drets humans, membre de la Resistencia Pacífica   
de La Puya i subdirectora del Centro de Acción Legal para los Derechos 
Humanos (CALDH)

12h Pausa
12:15 h Taula debat | Sobirania alimentària: Projectes agroalimentaris 
comunitaris i cooperatius transformadors. Amb:

· Isabel Álvarez Vispo - educadora i agroecòloga i activista.   
Coordinació Baladre i URGENCI  

· Defensora i líder de la comunitat de Santa Marta (El Salvador) i presidenta  
de l'associació Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES)

· Sergi Caballero - Mas Les Vinyes i tècnic del cercle agroalimentari   
de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

14:00 h Dinar
15:45 h Taula debat | Sobirania energètica: Impactes al territori 
de l’actual model i de la transició energètica del Nord i el Sud Global. Amb:

· Antonio Turiel - investigador científic a l'Institut de Ciències del Mar   
del CSIC

· Irene González - membre de la Xarxa per la sobirania   
energètica (Xse) i d'Enginyeria Sense Fronteres (ESF)

· Representant i defensora dels drets humans i del territori    
de la microregió d'Ixquisís, Guatemala 

· Carme Alguacil - Membre de la Plataforma Salvem la Llena    
i de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa (XCTEJ)

17:45h Tancament
18:00h Concentració #vidacontracapital organitzada per Fridays 
For Future Barcelona i la Xarxa per la Justícia Climàtica

10:00 h Arribada i registre
10:30 h Presentacions
12h Pausa
12:15 h Taula debat | Defensores de Drets Humans: reptes que afronten  
les dones defensores del territori a l’Amèrica Central. Amb:

· Directora regional de l'oficina de Protection International   
per a Mesoamèrica

· Defensora i líder de la comunitat de Santa Marta, El Salvador 
· Representant i defensora dels drets humans i del territori   

de la microregió d'Ixquisís, Guatemala 
· Defensora dels Drets Humans de les dones ixiles a Guatemala i 

membre de la Defensoría de la Mujer I’x
· Periodista d'investigació a Guatemala 

14:00 h Dinar
15:45 h Taula debat | Defensa del dret a l’aigua: impactes de la 
privatització de l’aigua i les hidroelèctriques al Sud i al Nord Global.  
Amb la participació de:

·Edurne Bagué - membre de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano 
Sostenible (UdG) i d'Aigua és Vida 

 · Defensora de Drets Humans de les joventuts en El Salvador i membre 
de la Plataforma Global El Salvador

· Defensora dels drets humans, membre de la Resistencia Pacífica de  
La Puya i subdirectora del Centro de Acción Legal para los Derechos 
Humanos (CALDH)

17:45h Pausa
18:00 h Cinefòrum - Aigua Tèrbola: el negoci d’Agbar a Mèxic 


