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L’activitat econòmica lligada a l’extracció i co-

mercialització de recursos naturals contribueix al benestar i al desenvolupament de poblacions d’arreu del món.
Tanmateix, existeix un debat sobre la seva preponderància, les condicions en les quals s’exerceix, els seus efectes
socials, polítics i ecològics perjudicials, i sobre el model
econòmic, de consum i cosmovisió que la sustenten.
Aquest quadern recull algunes reflexions sobre l’impacte
social, polític i ecològic de l’extracció de recursos naturals. Les aportacions provenen de persones de diversos
llocs del món preocupades per aquest fenomen i que es
troben implicades en la investigació, la incidència política,
la mobilització ciutadana o l’acompanyament de col·lectius
i organitzacions que en pateixen els efectes negatius.
Les evidències científiques sobre la relació entre activitat
humana i canvi climàtic i dècades de sensibilització social
i pressió política han contribuït a l’assoliment d’un acord
internacional sobre la protecció del clima a la Conferència
de les Parts o COP 21. Les dades sobre l’impacte negatiu
de l’extracció de recursos són menys conegudes que les
de l’escalfament global i també és menor la consciència
pública i la voluntat política per a la seva regulació. Marta
Conde recorda en la seva contribució al quadern que entre l’any 1970 i el 2004, mentre la població va augmentar
un 72%, l’augment de l’extracció dels principals metalls
superava el 75%, la dels minerals era d’un 53% i la dels
materials de construcció un 106%. La Unió Europea és
la regió del món que més recursos naturals importa i la
importació de minerals procedents d’altres continents en
representa un 10% del total.
Les lluites per la justícia global han incorporat en el seu
ADN la justícia ambiental. Segons dades recents del cen-
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Prefaci

tre d’investigació ICTA de la Universitat Autònoma de
Barcelona al món hi ha 1.800 conflictes ambientals dels
quals 400 són miners (EJatlas: www.ejatlas.org).
No es tracta d’un problema llunyà. L’article de l’organització Alveolus presenta els efectes ambientals i socials negatius d’empreses extractives a la demarcació de Tarragona,
la insuficient regulació dels poders públics i l’emergència
de resistències ciutadanes.
Des de la perspectiva del continent africà, Rigoberto Minani il·lustra com l’activitat extractiva privada en un context de feblesa de les institucions públiques i d’absència
de controls pot reforçar altres formes d’injustícia com
l’evasió d’impostos i la infravaloració dels actius.
Però l’activitat extractiva sense fronteres i sense regulacions pot tenir fins i tot conseqüències negatives més greus.
Els articles de Carme Altayó, José Serrano i Miquel Angel
Prieto presenten la problemàtica dels conflict minerals,
l’exemple paradigmàtic d’una globalització econòmica
desbocada que, sobre les bases de la irresponsabilitat empresarial i la manca de regulació nacional i internacional,
facilita l’obtenció de beneficis privats malgrat el risc d’esdevenir còmplice de violacions dels drets humans i de la
perpetuació de conflictes armats.
En el marc de la nostra campanya #ConflictMinerals, Justícia i Pau, juntament amb les entitats La Bretxa i Solidaritat
Castelldefels Kasando hem pogut impulsar les investigacions que presentem en el quadern i alhora hem participat
en les accions de pressió política d’una coalició de 130 organitzacions a favor d’una llei europea per frenar el vincle
entre les cadenes d’aprovisionament del sector tecnològic
i els conflictes armats.
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En els darrers anys, i especialment a les societats occidentals, va creixent la presa de consciència sobre la necessitat de prevenir els impactes negatius del model europeu
extractor i importador. Maurizio López de la Red Eclesial Pan-Amazónica subratlla que algunes comunitats de
l’Amazònia defensen paral·lelament una manera de viure,
anomenada el bon viure, que busca un equilibri entre la
natura i les necessitats productives.
El Papa Francesc senyala a la encíclica Laudato Si’ que “la
deterioració de l’ambient i la de la societat afecten d’una
manera especial els més febles del planeta” (LS, 48) i suma
la seva veu a la d’altres persones i organitzacions per demanar que escoltem el clam de la terra “pel dany que li
provoquem a causa de l’ús irresponsable i de l’abús del
béns que Déu hi ha posat”(LS, 2). Des de Justícia i Pau
Barcelona considerem que aquest quadern pot contribuir modestament a l’escolta de la natura i de les poblacions afectades.
En aquest sentit, us encoratgem a la lectura del quadern i
us animem a sumar-vos a les iniciatives de sensibilització
i denúncia que impulsem. Si voleu aprofundir en els temes del quadern o consultar informació actualitzada ho
podeu fer a través de la web www.conflictminerals.es o
mitjançant les xerrades i tallers que organitzem.

Eudald Vendrell
President de Justícia i Pau Barcelona
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La gestió dels recursos naturals a
l’Àfrica enfront dels paradisos
fiscals, l’evasió d’impostos i la
infravaloració dels actius

Rigobert Minani Bihuzo, SJ

Director de Jesuit Africa Social Centres Network (JASCNET)
i coordinador de l’apostolat social a l’Àfrica i Madagascar

© Carme Altayó

Introducció

Dir, avui en dia, que la gestió dels recursos miners i naturals a l’Àfrica és un repte “existencial” no seria exagerat.1 El balanç dels 50 anys d’independència2
que els països africans aborden cada vegada més posa de
manifest progressos significatius i destaca grans reptes
per al futur del continent. Entre aquests reptes es troba,
encapçalant la llista, la qüestió de la bona gestió dels recursos naturals.
Recordarem que després del procés d’independència,
el “desenvolupament” va ser considerat com el principal desafiament del continent. Entre els factors que van
contribuir a retardar l’enlairament d’Àfrica es va acusar,
en el passat, la inestabilitat dels estats: un cop acabada la
colonització occidental, es trobaven damnificats per les
guerres civils i els cops d’estat, sovint com a resultat dels
efectes de la guerra freda i la divisió política entre l’est i
l’oest d’Europa.
Al final del període de la guerra freda, Àfrica es va embarcar en el procés de democratització. Entre 1989 i
1994, d’un total de 54 països africans, 38 van celebrar
eleccions competitives.3 Des de llavors, gairebé tots els
països han organitzat eleccions almenys una vegada.
Així que després de poc més de vint-i-cinc anys de la
inauguració de la pluralitat política, l’Àfrica ha fet notables progressos celebrant eleccions regulars en diversos
països de manera habitual. El canvi pacífic de lideratge
també és ara més freqüent que abans. I hi ha senyals que
cada vegada és més difícil per als líders ignorar aquesta
pràctica.
Si bé és cert que l’organització periòdica d’eleccions
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Rigobert Minani Bihuzo, Governance of minerals and Natural
resources, Mining, Oil, Forest
and Land, Nairobi, Saint
Paul, 2014.
---------------------------------------------2
Rigobert Minani, SJ, Assement
and future of the Jesuit social
apostolate in Africa, in view of
50 years of
independence: The role of
Jesuits centres of studies and
action (Report), Nairobi 2012.
---------------------------------------------3
African Union, The African
Union series, Election-related
disputes and political violence.
Strengthening the Role of
African Union in preventing,
managing and resolving conflict,
Report of the Panel of the Wise,
ed. International
Peace Institute, July, 2010.
1

i l’alternança en el poder són signes de salut de la democràcia, també hem d’acceptar que les eleccions per
si soles no són suficients. A més, Àfrica encara ha de
desfer-se de la violència relacionada amb les eleccions
i de la qüestionada reforma de la Constitució. Però, en
general, avui podríem dir que l’Àfrica s’ha compromès
en el procés de democratització i que aquest és un progrés a apreciar i a consolidar. Els avenços democràtics al
continent, especialment pel que fa a la bona gestió dels
recursos naturals, són raons de pes, perquè no hi ha res
millor que la democràcia per promoure la transparència i
la lluita contra la corrupció. Avui, en tota Àfrica, els ciutadans reclamen el dret a exigir al seu govern retre comptes sobre la gestió dels recursos naturals.4

Avui, en tota Àfrica, els ciutadans
reclamen el dret a exigir al seu govern
retre comptes sobre la gestió dels
recursos naturals

CEPAS, Bonne gouvernance
et ressources naturelles et
minières de la RDC, Kinshasa,
éd. Cepas, 2006. CEPAS, Ré
vision des contrats miniers en
RDC, Kinshasa, éd. Cepas, 2007.
CEPAS, Les institutions
financières internationales et
la pratique de la corruption en
RDC, Kinshasa, éd. Cepas, 2008.
4

Encara ara, tal com era després del procés d’independència, el principal desafiament per a l’Àfrica segueix
sent la qüestió del seu desenvolupament, de quina manera treure milions de persones de la pobresa perquè, com
sabem, la majoria dels països de l’Àfrica estan classificats
pel Banc Mundial entre els últims al món en el rànquing
de desenvolupament humà. Per invertir aquesta llista,
l’Àfrica té com a principal avantatge el seu potencial en
recursos naturals i miners.
1. Creixement econòmic i benestar de les persones
Pel que fa a la gestió dels recursos naturals, a l’Àfrica li
queda encara molt camí per recórrer. Durant més de 10
anys, mentre Occident estava en plena crisi econòmica,
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Àfrica ha mostrat un creixement mitjà de més del 5% a
causa principalment a l’explotació dels recursos naturals. El petroli, el gas i els recursos minerals d’Àfrica han
atret moltes inversions estrangeres.
Seria d’esperar que aquest augment de la riquesa provoqués també una millora en la vida dels africans. Però
paradoxalment els països rics en recursos naturals són
classificats entre els últims en el rànquing de desenvolupament humà del Banc Mundial.5 D’un total de 187 països el 2013, Gabon ocupa la posició 106; Guinea Equatorial, la 136, i la República Democràtica del Congo, la
187 tancant la llista. Nou dels dotze últims de la llista
de l’índex de desenvolupament humà són països rics
en recursos.
Aquesta situació és alarmant perquè les noves operacions de prospecció al continent anuncien nous descobriments de reserves molt més grans. Diversos països
s’uneixen a la llista de països productors de petroli, mineria o forestals.
El preu de gran part d’aquests productes és també favorable per al continent. De fet, la demanda de recursos
naturals a la Xina i altres mercats emergents està augmentant com mai el preu d’exportació i la tendència no
mostra signes de desacceleració en l’actualitat.
2. Reptes per a l’Àfrica
2.1. Impacte en els pobres
Entre aquells que avui dia pateixen l’explotació salvatge
dels recursos naturals, trobem en primer lloc els pobres.
El seu entorn és saquejat, les terres dels seus avantpassats són espoliades per les empreses i, sovint, l’Estat no
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Africa Progress Panel, Equity
in Extractives. Stewarding Africa’s natural resources for all,
Africa progress report
2013, April, 2013.
5

els indemnitza. Es veuen obligats a «reubicar-se», desplaçar-se sovint a zones poc hospitalàries on l’ecosistema està alterat i malmès. Per escapar, els joves emigren
a altres llocs o ciutats, on per raó de la seva pobresa només troben refugi en els barris pobres. L’explotació
de recursos dóna origen també, en diferents parts
d’Àfrica, a la guerra i a la violència de les quals són
principals víctimes els pobres, les dones, els joves i
els nens.
2.2. Els efectes perversos de l’explotació natural
L’auge de les explotacions minera i natural a l’Àfrica
provoca en l’actualitat una sèrie d’efectes perversos
comuns en la indústria extractiva d’Àfrica6 que cal
aturar sigui com sigui i ràpidament si es volen assolir
els reptes per al desenvolupament del continent.
En primer lloc, hi ha una bretxa perillosa entre la
riquesa generada pels recursos i el benestar de la
població. De fet, molts països no distribueixen adequadament els beneficis del creixement a través dels
diferents sectors de la societat. A més, moltes de les
empreses petrolieres i mineres a l’Àfrica no creen
llocs de treball. Aquestes tenen vincles limitats amb
les empreses locals, ja que funcionen com a enclavaments fora del marc de l’economia nacional. I com
en temps de colonització, els minerals en brut se
segueixen exportant sense aportar valor afegit a la
producció.
Africa Progress Panel, Equity
in Extractives. Stewarding Africa’s natural resources for all,
Africa progress report
2013, April, 2013.
6

Finalment, el pitjor és que els guanys generats per
moltes empreses no beneficien els ingressos del govern. Els contractes, sovint desproporcionats, concedeixen excessius avantatges fiscals a les empreses.
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2.3. Els paradisos fiscals i l’evasió d’impostos
En aquesta sèrie d’efectes perversos mereix una atenció
especial l’opinió pública. Es tracta de la qüestió dels paradisos fiscals, l’evasió d’impostos i la infravaloració dels
actius.
De fet els diferents informes sobre els recursos naturals
a l’Àfrica estan atraient una atenció especial a aquesta
qüestió.7 Aquests informes denuncien el fet que la majoria de les empreses a l’Àfrica operen en un entorn secret que beneficia algunes companyies i líders africans.
Posen de manifest que massa inversors internacionals
utilitzen empreses registrades en paradisos fiscals i centres offshore. Aquests realitzen gran part de les seves
transaccions amb les filials pròpies. I aquest procés els
permet ocultar gran part dels seus beneficis.
Pitjor que l’evasió d’impostos, les transferències de riquesa il·legals i les sofisticades pràctiques que fixen
preus injustos són pràctiques que tenen el suport dels
sistemes comercials i financers internacionals, molt més
poderosos que els estats.

Pitjor que l’evasió d’impostos, les
transferències de riquesa il·legals i les
sofisticades pràctiques que fixen preus
injustos són pràctiques que tenen el
suport dels sistemes comercials i
financers internacionals, molt més
poderosos que els estats.
Aquest ús generalitzat de societats offshore i empreses
fantasmes impedeix a les autoritats fiscals africanes calcular adequadament els beneficis i garantir la recaptació
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Ídem.

d’impostos.
«Per si mateixa, la manipulació dels preus d’intercanvis
comercials hauria costat a l’Àfrica una mitjana de 38
mil milions de dòlars l’any entre el 2008 i el 2010, una
quantitat superior al que la regió ha rebut en ajuda bilateral per part dels donants membres de l’OCDE ».8
Des del punt de vista econòmic, la conseqüència d’aquestes pràctiques és tràgica. Les empreses s’enriqueixen indecentment i algunes han arribat a ser molt més riques
que els estats. Sota aquestes condicions, el marge de
maniobra de negociació del lideratge econòmic i polític
d’Àfrica és molt limitat. Dos casos són extrets d’entre altres per explicar les nostres afirmacions:
El 2012, la petroliera Shell va obtenir uns ingressos de
467,2 mil milions de dòlars, mentre que Nigèria, on
aquesta opera, només va aconseguir 224,0 mil milions
com a producte interior brut; Angola, 104,3 mil milions, i Gabon, 17,1 mil milions.
El 2012, l’empresa minera Glencore va assolir uns ingressos de 214,4 mil milions en comparació amb Zàmbia, on opera, que va obtenir 19,2 mil milions de PNB,
i la RDC amb un pressupost anual de 7 mil milions el
2012.
2.4. Avantatges actuals en l’àmbit de la gestió dels
recursos naturals i miners

8

Ídem, p, 19.

Tot i trobar-se al final de l’agitació de la guerra freda i
a mercè d’un pelegrinatge democràtic, l’Àfrica ha fet
alguns progressos en la gestió dels recursos naturals i
miners. De fet, el marc de la gestió dels recursos naturals a l’Àfrica ha canviat totalment. Durant el període
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de dictadures, aquesta qüestió era un secret d’Estat.
«Complexes transaccions comercials entre els funcionaris públics i els inversors estrangers van ser portades en secret». Avui dia encara hi ha secrets, però la
pressió de la societat civil i d’algunes empreses està
canviant aquest fet. En diferents llocs, la Iniciativa
per a la Transparència de les Indústries Extractives
(ITIE) i la campanya «Publish What you Pay», a més
del «mécanisme africain d’évaluation par les pairs»
(MAEP),9 desvetllen un darrere l’altre els secrets dels
contractes.
Avui molts governs cedeixen davant les pressions del
Banc Mundial (BM) i el Fons Monetari Internacional
(FMI). Aquests fan públics alguns contractes miners,
forestals i de petroli. Fins i tot països autoritaris com
Guinea Equatorial o corruptes com la RDC tenen un
lloc web1O on, a partir d’ara, es poden trobar alguns
contractes signats en els últims anys. D’altra banda,
grans empreses de prestigi en aquestes àrees inclouen, d’ara endavant, les normes de transparència i de
responsabilitat social empresarial (RSE)11 en els seus
estatuts.
3. Prioritats per al continent

www.maep-ua.org.
---------------------------------------------10
www.droit-afrique.com; www.
mines-rdc.cd/fr.
---------------------------------------------11
Lire JASCNET, rapport du
séminaire sur la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE)
en Afrique, 2014, in www.
Jesamsocialapostolate. org.
---------------------------------------------12
Africa Progress Panel, Equity
in Extractives. Stewarding Africa’s natural resources for all,
Africa progress report
2013, April, 2013.
9

Davant d’aquesta situació, la gestió eficaç dels recursos naturals a l’Àfrica en l’actualitat sembla ser la prioritat per a tots, ja que la gestió responsable, justa i
eficaç dels recursos és avui capaç de treure milions
d’africans de la pobresa en els pròxims deu anys i
donen esperança a les generacions futures.12 Podria proporcionar els ingressos necessaris per a la
inversió en agricultura, seguretat alimentària, ocupació, salut i educació.
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Per aconseguir aquest objectiu Àfrica ha de millorar
la seva gestió dels recursos naturals i miners. No pot
seguir sent servent d’altres i no ser-ho dels propis
africans. Els estats han de desenvolupar la seva pròpia teoria sobre l’ús dels recursos naturals. La seva
explotació ha d’estar al servei del creixement sostenible i del desenvolupament humà. És a dir, al
servei dels africans d’avui, de demà i de generacions
futures. Els d’avui han de saber que no són els últims a
ocupar el continent. No podem fer el que volem. L’explotació dels recursos a l’Àfrica ha d’anar de la mà de
l’economia local. Ha de crear ocupació, promoure
la competència local, participar en la diversificació
de l’economia per ajudar el continent a abandonar, a
curt termini, la seva dependència dels productes extractius que per definició no són eterns. La riquesa
produïda avui en dia s’hauria de distribuir de manera
justa i contribuir a la lluita contra la pobresa. El crei-
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xement econòmic ha de ser inclusiu i en benefici del
poble. Els recursos generats haurien d’estar orientats
a inversions en salut, educació i protecció social, i
també a la infraestructura necessària per a promoure
un creixement dinàmic.
Conclusió
Com s’haurà vist, la tasca que ens espera és enorme. Però el potencial per a aquesta tasca també està
disponible. El 2025, l’Àfrica tindrà una població de
1,2 mil milions. Sensibilitzada, equipada d’habilitats
i oportunitats sobre aquestes qüestions, la població
de l’Àfrica, en gran part joves, podria convertir-se
en una força tremenda per al canvi. Si per contra la
generació actual es nega a oferir-los l’oportunitat
de revertir la corba i desenvolupar tot el seu potencial, els nens d’avui seran una generació perduda
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que ens farà pagar a tots la mala gestió pública actual.
És per això que la gestió dels recursos naturals i miners s’ha convertit avui en una prioritat, una qüestió
existencial per al futur del continent. Perdre l’oportunitat d’un creixement econòmic sense precedents,
oferta avui a Àfrica, seria per al seu actual lideratge
catastròfic, imperdonable i inexcusable.

Posant el cascavell al tigre:
regulacions i responsabilitats sobre
els minerals de conflicte

José Serrano i Miquel Àngel Prieto
La Bretxa

© Carme Altayó

La globalització econòmica ha reduït obstacles
al comerç i ha escurçat les distàncies geogràfiques en
ares de l’avenç tecnològic i l’eficiència econòmica. Malgrat que l’economia i molts aparells d’us quotidià deixarien de funcionar sense ells, les condicions d’extracció i
venda dels minerals resten ocultes en el subsòl dels llocs
llunyans dels quals s’extreuen.
L’article vol llançar llum sobre aquesta realitat des d’una
doble perspectiva: els intents de prevenir l’impacte negatiu de l’economia dels minerals en països amb inestabilitat política i el comportament de les empreses europees productores de dispositius que contenen aquests
minerals.1
La problemàtica dels #ConflictMinerals
El terme conflict minerals (minerals de conflicte) fa referència a l’extracció o comercialització de minerals o
metalls en condicions que afavoreixen el sosteniment
o fomenten l’emergència de grups armats en països en
guerra o amb violacions greus dels drets humans.
Les campanyes de denúncia i les regulacions existents
s’han centrat en 4 metalls estratègics per la seva importància en l’economia occidental i escassetat relativa: la
columbita-tantalita, la cassiterita, el wolfram i l’or.
Els tres primers són coneguts com els 3Ts (per les seves
sigles en anglès: tantalium, tin i tungsten), quan l’or és
considerat es denomina 3TGs. Aquests metalls es troben
en tots els productes electrònics així com en productes
de joieria, automoció, equips mèdics i moltes altres indústries. 2
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Un altre article en el present
quadern analitza l’activitat empresarial a les zones d’extracció
a l’est de la R.D.
Congo. Sobre aquesta qüestió,
Emmanuelle Devuyst i Josep F.
Mària han escrit el quadern de
Cristianisme i Justícia:
Les mines del Rei Leopold (2013),
accessible a www.cristianismei1

justicia.net/files/PDF/ct184.pdf.

---------------------------------------------2
Vegeu el quadre. (pag 26)

Columbita-tantalita, la
columbita s’obté el niobi i de
la tantalita el tàntal, que és
un metall molt mal·leable que
condueix bé l’electricitat i la
calor, amb una alta resistència a la corrosió. Per aquesta
raó és un component clau en
multitud de components, incloent circuits, condensadors,
lents i discs durs.

2

Quadre.

Altres investigacions han
establert vincles amb conflictes
armats a Colòmbia o Myanmar,
entre d’altres.
3

Cassiterita (òxid d’estany)
és el mineral del qual s’obté
l’estany, un metall altament
resistent a la corrosió
freqüentment utilitzat en
les soldadures dels aparells
electrònics.

Wolframita és el mineral
de tungstè, fàcil de trobar
a elèctrodes, antenes i contactes.

Or, un metall preciós, té
nombroses aplicacions
ornamentals, i es valorat entre
d’altres raons per la seva
conductivitat i alta resistència
a la corrosió, motiu pel qual
connectors i recobriments
amb or estan freqüentment presents en aparells
electrònics, incloent telèfons
mòbils, tabletes o televisors.

Nombrosos analistes han denunciat que la manca de
control sobre el comerç de minerals genera ingressos per l’economia dels actors armats enfrontats en
diferents guerres i beneficis sense contrapartida impositiva formal per les empreses que els utilitzen. A
la República Democràtica del Congo (R.D. Congo),
durant més de 15 anys, la lluita pel control dels lucratius recursos de l’est del país ha estat un important
incentiu perquè les parts implicades continuessin
enfrontant-se. 3
El cas de l’est de la R.D. Congo no és l’únic però és el
més ben documentat. El 2001 el Consell de Seguretat
de Nacions Unides (NU) va autoritzar la creació d’un Panell d’Experts (PoE) per fer una investigació. El PoE va
lliurar el seu primer informe sobre l’explotació de recursos a la R.D. Congo. L’informe descriu com ‘sistemàtica i sistèmica’ l’escala i abast de l’explotació il·legal
de recursos i adverteix que els beneficis de l’explotació
il·legal són canalitzats pels bel·ligerants per sostenir
l’esforç bèl·lic.
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Les recomanacions del PoE eren inequívoques, s’instava
el Consell de Seguretat de NU a: (i) adoptar un embargament en la importació i exportació de certes matèries primeres des de, i cap a, Ruanda, Uganda i Burundi,
acompanyat amb un règim de sancions als infractors;
(ii) engegar un embargament d’armes als grups rebels
juntament amb sancions específiques i embargament de
comptes, i (iii) estendre el règim de sancions als individus i companyies participants en l’extracció il·legal dels
recursos de la R.D. Congo.
El 2004, el Consell de Seguretat de NU va adoptar una
nova resolució per fer seguiment dels resultats de l’embargament i va crear un Grup d’Experts (GoE). El GoE
ha realitzat diversos informes que evidencien forts i
complexos vincles entre grups armats, tràfic d’armes,
explotació de minerals i contínua violència. Però, per a
la comunitat internacional, l’aspecte més problemàtic de
les conclusions del GoE és que els minerals eren regularment exportats a països com Àustria, Bèlgica, Canadà,
Xina, Hong-Kong, Índia, Malàisia, Tailàndia, Ruanda,
Sud-àfrica, Suïssa, Holanda, Rússia, Emirats Àrabs i el
Regne Unit.

La ruta dels minerals de
conflicte, des de l’extracció fins
a la venda.
Font: Imatge del reportatge
“Viatge al punt zero de la tecnologia” emès a TV3 i realitzat per
Gemma Parellada.
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La recomanació del GoE va ser clara: era responsabilitat
de tots els estats prendre les mesures adequades perquè
els exportadors i consumidors dels minerals provinents
de la R.D. Congo apliquessin en el seu àmbit d’intervenció la diligència deguda amb relació als seus proveïdors.
Les companyies haurien de prendre mesures per assegurar-se que les seves pràctiques empresarials no facilitin la perpetuació del conflicte armat. Per primer cop,
el concepte de diligència deguda (due diligence en anglès)
entrava en el llenguatge del Consell de Seguretat de Nacions Unides que encoratja els estats a prendre totes les
mesures que considerin apropiades per assegurar que
els importadors, les indústries processadores i els consumidors dels productes minerals sota la seva jurisdicció
exerciten la diligència deguda en els seus proveïdors i en
l’origen dels minerals que compren (Resolució 1857).
Les iniciatives polítiques per aturar els conflict
minerals: de les recomanacions a les obligacions
Arran dels informes de NU i de les campanyes de sensibilització o incidència de les organitzacions de la societat
civil, els polítics, els grups de la indústria implicada i altres
actors han començat a prendre mesures encaminades a tallar els vincles entre el comerç de minerals i la guerra.
El 2010, el Consell de Seguretat de NU urgeix els importadors, indústries processadores i consumidores dels minerals
congolesos a exercir la diligència deguda aplicant les recomanacions de la guia de l’OCDE (Resolució 1952). La Guia de
Recomanacions basada en els riscos per a les cadenes de subministraments responsables de minerals provinents d’àrees
de conflicte i d’alt risc va ser desenvolupada expressament per
desvincular el comerç de minerals del finançament, directe o
indirecte, de grups armats a l’est de la R.D. Congo.
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Encara que els requisits i processos específics de la diligència deguda seran diferents depenent del mineral i de la
posició de l’empresa en la cadena de subministrament, les
empreses han de revisar l’elecció dels seus proveïdor, les
decisions d’aprovisionament i els seus sistemes de gestió. 4

4

Vegeu el quadre.

Guia de la OCDE
La Guia inclou cinc passos de diligència deguda:
1. Establir sistemes forts de gestió empresarial. Les empreses han de:
a. Aprovar i comunicar clarament, tant als proveïdors com al públic, una política empresarial per a les cadenes de
subministraments de minerals procedents d’àrees afectades per conflictes i d’alt risc. Aquesta política ha d’incorporar
els estàndards enfront dels quals serà duta a terme la diligència deguda.
b. Estructurar la gestió interna per donar suport a la diligència deguda en la cadena de subministraments.
c. Establir un sistema de controls i de transparència per a la cadena de subministrament de minerals.
d. Enfortir la interacció i el compromís de l’empresa amb els proveïdors, incorporant als contractes una política per a
les cadenes de subministraments.
e. Establir a escala empresarial un mecanisme per a la recepció de queixes que pugui servir com a sistema d’alerta
per a la identificació de riscos.
2. Identificar i avaluar els riscos en la cadena de subministrament. Les empreses han de:
a. Identificar els riscos en les seves cadenes de subministraments
b. Avaluar els riscos d’impactes adversos a la llum dels estàndards de la seva política per a les cadenes de subministraments.
3. Dissenyar i implementar una estratègia per respondre als riscos identificats. Per a això les empreses haurien de presentar els
resultats de l’avaluació de riscos per a la cadena de subministraments.
4. Dur a terme una auditoria independent a càrrec de tercers per a la diligència deguda de les cadenes de subministraments en
els punts determinats de la cadena de subministrament.
5. Informar sobre la diligència deguda de la cadena de subministraments. Les empreses han d’informar públicament sobre les
seves polítiques i pràctiques de diligència deguda per a les cadenes de subministraments i poden fer-ho en expandir l’abast dels
seus informes de sostenibilitat, responsabilitat social empresarial o els seus informes anuals per incloure informacioÅL addicional
sobre la diligència deguda en les seves cadenes de subministraments de minerals.
La Guia de la OCDE es pot consultar a
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/descargar.php?id=69669
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Com funciona
el proveïment
responsable
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En 2010, el Congrés dels Estat Units d’Amèrica (EUA)
va aprovar la llei Dodd Frank Act. que inclou l’exigència
per a les companyies de provar que els seus aprovisionament de minerals 3TGs no estan contribuint al conflicte
bèl·lic a la regió africana dels Grans Llacs. La llei obliga
les empreses que cotitzen als EUA a publicar informes
detallats sobre si els anomenats minerals utilitzats en la
seva producció tenen el seu origen en la R. D. Congo o
països veïns.
La U.S. Government Acountability Office (GAO), una organització independent que treballa
per al Congrés dels EUA, assenyala que el 2014 la majoria de
companyies van ser incapaces
de determinar l’origen dels minerals de conflicte que utilitzen.
Encara que gairebé totes les
companyies van informar de
la realització d’investigacions
sobre l’origen dels minerals que
utilitzen, aquestes es van trobar
amb importants dificultats per
obtenir les dades.
La majoria de companyies
(67%) van ser incapaces de
determinar si els minerals
utilitzats provenien de la R. D.
Congo i països veïns, i cap
d’elles va poder determinar si
els minerals utilitzats finançaven o beneficiaven grups
armats en aquests països.
5

Qualsevol empresa que declarés que els minerals utilitzats en els seus productes provenen dels països afectats,
hauria d’indicar que estava prenent (o preveien fer-ho) mesures per reduir el risc que la compra d’aquells beneficiï
grups armats o altres implicats en un conflicte armat o en
casos de violacions dels drets humans.
Malgrat les dificultats d’execució,5 la llei Dodd-Frank
ha portat transparència al comerç de minerals, millores
en les condicions d’extracció de moltes mines de la R.D.
Congo (IPIS, 2015) i ha impulsat l’aprovació d’iniciatives
legislatives als països de la regió dels Grans Llacs i a Europa.
A la Unió Europea (UE) no hi ha encara cap llei vigent
que exigeix informació sobre les condiciones en què
s’han obtinguts els minerals provinents de zones en conflicte o risc d’inestabilitat i que es troben integrats en els
productes manufacturats.
Davant de la pressió d’organitzacions de la societat civil,
el 2014 la Comissió Europea va preparar una proposta
de resolució de compliment voluntari per al comerç responsable de minerals 3TG a la Unió Europea (UE). La
proposta inicial preveia per als 300 o 400 importadors
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(L’estudi es pot consultar a: http://
gao.gov/products/GAO-15-561).

També Amnistia International
i Global Witness, en l’informe
“Digging for Transparency”,
basant-se en l’anàlisi dels
informes presentats per les
empreses afectades per la
llei Dodd-Frank, denuncien que
gairebé el 80 per cent de les
empreses estudiades no controlen ni revelen adequadament
si els seus productes contenen
minerals procedents

europeus de minerals l’opció voluntària de declarar i publicar els seus esforços per aplicar la ‘diligència deguda’.
Un any més tard, el Parlament Europeu (PE) va anar més
enllà d’aquesta proposta i va votar una esmena per la qual
s’obligava a totes les empreses de la cadena de subministrament (880.000 empreses de la UE) a identificar les condicions d’extracció i compra dels minerals 3TG mitjançant
auditories per part de tercers independents. D’aquesta
manera, no només els importadors sinó qualsevol empresa que utilitzi estany, tàntal, wolframi i or per a la fabricació dels seus productes haurien de demostrar que
no estan incentivant conflictes i abusos de drets humans
en zones de conflicte. Tanmateix, després de la negociació amb els Estats Membres de la Unió Europea, l’acord
polític assolit ha diluït l’exigència del Parlament Europeu. Segons l’acord aprovat el juny de 2016, l’aplicació
de la Guia de l’OCDE es limita a unes poques centenes
d’empreses importadores que d’altra banda podran defensar el compliment de la llei si s’adhereixin a esquemes
industrials reconeguts per la UE.

després de la negociació amb els Estats
Membres de la Unió Europea, l’acord
polític assolit ha diluït l’exigència del
Parlament Europeu.
La responsabilitat empresarial?

6

Vegeu SOMO (2013).

L’any 2013 un estudi del Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO)6 va analitzar els esforços de
186 empreses europees que, segons els criteris de la Llei
Dodd-Frank, utilitzaven minerals provinents de zones de
conflicte i que als EUA haurien de demostrar l’aplicació de
la diligència deguda. Les conclusions de l’estudi van posar
de manifest que, malgrat que molts sectors empresarials
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recorren als minerals de conflicte, molt poques empreses
apliquen les recomanacions de la diligència deguda. L’estudi conclou que, entre les empreses que aborden el tema
dels minerals de conflicte, únicament unes poques s’aprovisionen de minerals lliures de conflicte procedents de la
regió dels Grans Llacs, i destaca que l’escrutini públic de
les empreses és un factor que les empeny a abordar aquest
problema de forma més ambiciosa.
Aquestes conclusions segurament es poden aplicar al
sector empresarial a Catalunya. Sense tenir en compte
sectors com els fabricants de joieria que utilitzen or, els
fabricants de productes d’il·luminació, els automotrius i
les indústries de tecnologia mèdica, les estadístiques posen de manifest que a Catalunya hi ha 231 empreses dedicades a la fabricació de ‘components electrònics i circuits impresos acoblats’, ‘ordinadors i perifèrics, equips
telecomunicacions i suports’ i ‘productes electrònics de
consum’, amb gairebé 3.000 persones assalariades.
D’altra banda, Barcelona acull des de fa anys una de
les fires de mòbils més importants del món, el Mobile
World Congress, i fomenta amb recursos públics iniciatives d’implantació tecnològica (p. ex. Smart city) i el teixit
empresarial en el sector TIC (p. ex. Fundació CTecno o la
Fundació Barcelona Mobile World Capital7).
El 2015 tres entitats catalanes van estudiar les empreses
catalanes participants al Mobile World Congress 20158
per conèixer el seu grau de coneixement de la problemàtica dels minerals de conflicte, identificar les mesures de Responsabilitat Social Corporatives (RSC), en
particular les relacionades amb l’aprovisionament responsable de minerals, i conèixer la seva percepció sobre
la problemàtica (La Bretxa, Solidaritat Castelldefels Kasando i
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La Fundació Barcelona Mobile
World Capital és una entitat
publicoprivada creada en el
marc de l’acord per a la
celebració del Congrés Mundial
de Mòbils a Barcelona des de
l’any 2006 fins al 2023.
---------------------------------------------8
La mostra d’empresa a la qual
s’adreçava l’estudi i les que van
respondre tenen característiques que corresponen
al perfil de petita i mitjana
empresa (PIME), predominant
en el sector TIC manufacturer i
en el conjunt del sector
empresarial a Catalunya: tenen
deu treballadors o menys i
facturen menys de dos milions
d’euros.
7

Justícia i Pau Barcelona, 2015, Estudi sobre la Responsabilitat
Social Corporativa de les empreses tecnològiques catalanes presents al MWC15).

Les conclusions posen de manifest la manca de sensibilització i coneixement entre el sector TIC a Catalunya.
La majoria de les empreses seleccionades a las quals vam
sol·licitar informació no la van donar. Entre les poques
que van emplenar l’enquesta cap va respondre positivament a la pregunta sobre si volien rebre més informació
sobre les mesures de prevenció de risc, diligència deguda i/o responsabilitat social corporativa relativa a l’extracció de recursos minerals (núm. de pregunta 41).  Aquestes
dues constatacions il·lustren la manca d’interès d’aquest
sector empresarial respecte la responsabilitat sobre la
seva cadena de subministrament. La necessària tasca de
sensibilització cap a les empreses ha de tenir en compte
aquesta actitud prevalent actualment.
Cap de les tres empreses que va emplenar l’enquesta
completament coneix l’origen de l’or o els minerals
anomenats 3TGs que usen en els processos de fabricació, ni coneix iniciatives que fomentin mesures de
diligència deguda o responsabilitat, ni té un compromís específic referent a l’ús de “minerals de conflicte”.
D’altra banda, totes les empreses catalanes participants a l’estudi van participar, gràcies a suport públic,
en el WMC 15 (algunes també en edicions anteriors). Tanmateix, dels resultats de l’estudi es pot concloure que
l’esdeveniment no ofereix als participants oportunitats
d’informació o coneixement sobre la responsabilitat social corporativa vinculada al respecte pels drets humans
en la cadena de subministrament.
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es conclou l’oportunitat d’actuacions
públiques o privades d’assessorament,
informació i suport perquè les empreses
puguin assumir responsabilitats i
compromisos amb relació als minerals
de conflicte
A partir d’aquest estudi, a les empreses catalanes i
malgrat el seu caràcter preliminar i reduït, es conclou
l’oportunitat d’actuacions públiques o privades d’assessorament, informació i suport perquè les empreses
puguin assumir responsabilitats i compromisos amb relació als minerals de conflicte. D’aquesta manera, a més
de començar a adequar-se a una normativa europea que
està en camí, estarien en condicions d’oferir informació
fiable als seus clients.
En aquest sentit les PIMES tecnològiques implicades en
la fabricació de productes electrònics podrien establir
sistemes adequats de gestió de dades (p. ex. encarregant a
una persona la preparació d’informes sobre minerals de conflicte),
formar-se i implicar-se amb els seus propis proveïdors i
treball en xarxa amb altres PIMES per adquirir informació sobre com respondre a les recomanacions i/o obligacions internacionals.
D’altra banda, la poca visibilitat d’aquesta problemàtica en les fires del sector, com el WMC15, ja ha estat
denunciada per les entitats de la Xarxa d’Entitats per la
R. D. Congo i reconeguda pel Parlament de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona. Incorporar en aquests esdeveniments espais de debat i informació sobre la problemàtica i les iniciatives de regulació dels conflict minerals
constituiria un signe de responsabilitat del sector TIC.
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Les mesures apuntades no són fàcils d’implementar per
a les PIMES a causa de la seva limitació en recursos i capacitats, i requereixen el suport dels seus clients, les administracions i les associacions de la indústria.
Conclusió
L’ús i consum de productes tecnològics, com el mòbil i
els videojocs, forma part dels nostres gestos quotidians i
satisfà expectatives per estar a l’última i ser més eficaços.
La publicitat utilitzada per a la promoció d’aquests objectes connecta amb experiències d’innovació i benestar
personal. El rerefons de la fabricació d’aquests objectes
ens resulta gairebé desconegut i, tanmateix, cada cop
disposem de més informació rigorosa sobre el vincle entre l’extracció i venda de minerals imprescindibles per a
la seva fabricació i grups armats implicats en violacions
de drets humans i en la perpetuació de conflictes.
Durant anys les empreses que ens abasteixen amb les noves tecnologies han estat cegues a les baules de la cadena
de producció que consideraven allunyades del nucli del
seu negoci. Els ciutadans no hem trobat ni exigit opcions
de consum responsable coherents amb els nostres valors
i el respecte als drets humans. Després de dos anys de
negociacions, el 15 de juny les institucions de la UE han
assolit un principi d’acord sobre la regulació dels conflict minerals a Europa.
Malgrat les seves limitacions, la mesura i tot el procés de
incidència pública sobre la llei són una crida d’atenció
als fabricants de dispositius electrònics perquè posin en
marxa sistemes de detecció del risc que les seves cadenes
d’abastiment (des dels comerciants locals de minerals, passant
per les refineries i els fabricants de components electrònics) pu-
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guin estar connectades amb violacions dels drets humans
a les zones políticament inestables en què s’extreuen els
minerals.
Les millores en la transparència de les cadenes d’abastiment global és necessària per millorar la responsabilitat
empresarial i fomentar una globalització més humana,
no al servei del benefici econòmic d’una minoria.
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Introducció

Dir, avui en dia, que la gestió dels recursos mi-

ners i naturals a l’Àfrica és un repte “existencial” no seria exagerat1. El balanç dels 50 anys d’independència2
que els països africans aborden cada vegada més posa de
manifest progressos significatius i destaca grans reptes
per al futur del continent. Entre aquests reptes es troba,
encapçalant la llista, la qüestió de la bona gestió dels recursos naturals.
Recordarem que després del procés d’independència,
el “desenvolupament” va ser considerat com el principal desafiament del continent. Entre els factors que van
contribuir a retardar l’enlairament d’Àfrica es va acusar,
en el passat, la inestabilitat dels estats: un cop acabada la
colonització occidental, es trobaven damnificats per les
guerres civils i els cops d’estat, sovint com a resultat dels
efectes de la guerra freda i la divisió política entre l’est i
l’oest d’Europa.

B
Rigobert Minani Bihuzo, Governance of minerals and Natural
resources, Mining, Oil, Forest
and Land, Nairobi, Saint
Paul, 2014.
---------------------------------------------2
Rigobert Minani, SJ, Assement
and future of the Jesuit social
apostolate in Africa, in view of
50 years of
independence: The role of
Jesuits centres of studies and
action (Report), Nairobi 2012.
---------------------------------------------3
African Union, The African
Union series, Election-related
disputes and political violence.
Strengthening the Role of
African Union in preventing,
managing and resolving conflict,
Report of the Panel of the Wise,
ed. International
Peace Institute, July, 2010.
1

Al final del període de la guerra freda, Àfrica es va embarcar en el procés de democratització. Entre 1989 i
1994, d’un total de 54 països africans, 38 van celebrar
eleccions competitives3. Des de llavors, gairebé tots els
països han organitzat eleccions almenys una vegada. Així
que després de poc més de vint-i-cinc anys de la inauguració de la pluralitat política, l’Àfrica ha fet notables progressos celebrant eleccions regulars en diversos països
de manera habitual. El canvi pacífic de lideratge també
és ara més freqüent que abans. I hi ha senyals que cada
vegada és més difícil per als líders ignorar aquesta pràctica.
Si bé és cert que l’organització periòdica d’eleccions
i l’alternança en el poder són signes de salut de la de-
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mocràcia, també hem d’acceptar que les eleccions per
si soles no són suficients. A més, Àfrica encara ha de
desfer-se de la violència relacionada amb les eleccions
i de la qüestionada reforma de la Constitució. Però, en
general, avui podríem dir que l’Àfrica s’ha compromès
en el procés de democratització i que aquest és un progrés a apreciar i a consolidar. Els avenços democràtics al
continent, especialment pel que fa a la bona gestió dels
recursos naturals, són raons de pes, perquè no hi ha res
millor que la democràcia per promoure la transparència
i la lluita contra la corrupció. Avui, en tota Àfrica, els
ciutadans reclamen el dret a exigir al seu govern retre
comptes sobre la gestió dels recursos naturals.

Els efectes de la regulació dels
minerals de conflicte en l’economia
de guerra
Avui, en tota Àfrica, els ciutadans
reclamen el dret a exigir al seu govern
retre comptes sobre la gestió dels
recursos naturals.
Encara ara, tal com era després del procés d’independència, el principal desafiament per a l’Àfrica segueix
Carme Altayó
sent la qüestió del seu desenvolupament, de quina maneConsultora
en
cooperació
internacional
ra treure milions de persones de la pobresa perquè, com
sabem, la majoria dels països de l’Àfrica estan classificats
pel Banc Mundial entre els últims al món en el rànquing
de desenvolupament humà. Per invertir aquesta llista,
l’Àfrica té com a principal avantatge el seu potencial en
recursos naturals i miners.
1. Creixement econòmic i benestar de les persones
Pel que fa a la gestió dels recursos naturals, a l’Àfrica li
queda encara molt camí per recórrer.
Durant més de 10 anys, mentre Occident estava en plena crisi econòmica, Àfrica ha mostrat un
creixement mitjà de més del 5% a causa principalment a
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4 CEPAS, Bonne gouvernance
et ressources naturelles et
minières de la RDC, Kinshasa,
éd. Cepas, 2006. CEPAS, Ré
vision des contrats miniers en
RDC, Kinshasa, éd. Cepas, 2007.
CEPAS, Les institutions
financières internationales et
la pratique de la corruption en
RDC, Kinshasa, éd. Cepas, 2008.
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La regió Est de la República Democràtica de
Congo (RDC) viu des de fa més de vint any un conflicte armat que ha provocat més de cinc milions de morts,
milers de dones violades, milers de nens soldats, la vulneració sistemàtica dels drets humans, i que milions de
persones malvisquin en situació d’extrema pobresa.
Encara que aquest conflicte té arrels complexes i profundes vinculades a la geopolítica i a l’explotació històrica de
la riquesa d’aquest país, la situació s’ha vist agreujada en
les darreres dècada per les disputes en l’accés i el control
dels recursos minerals de la zona, especialment la cassiterita, el coltan, la wolframita i l’or, dels quals s’extrauen
els anomenats 3TG (Tin, Tantalum, Tungsten, and Gold per
les seves sigles en anglès), ja referenciat a l’article anterior
d’aquest mateix quadern, que s’utilitzen en la fabricació
de telèfons mòbils, tauletes, ordinadors i altres aparells
associats a l’alta tecnologia.
La regulació imposada; qui regula què i per què
Des de l’any 2002, i coincidint amb el període de màxima explotació d’aquests minerals a la RDC, van començar a sorgir informes d’experts de Nacions Unides1 i de
diverses organitzacions internacionals on es denunciava
la vinculació entre l’extracció i la compravenda de minerals i el finançament dels grups armats que operen a la
zona.
L’any 2005, el Consell de Seguretat de les Nacions
Unides proposa millorar la traçabilitat d’aquests minerals a tota la zona dels Grans Llacs africans.2 L’any
2008 es concreten les primeres iniciatives gràcies a la
col·laboració entre la cooperació alemanya i els governs
locals. Però no és fins a març 2011 que, amb l’entrada
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L’explotació il·legal de recursos
naturals a la RDC. Informe ONU
Octubre 2002
---------------------------------------------2
Zona dels Grans Llacs Africans
fa referència a la regió al
voltant dels sistema de llacs localitzats a la part centreoriental
de l’Àfrica (Victoria, Albert Eduard, i segons autors Tanganika i
Kivu). Inclou els estats sobirans
de Ruanda, Burundi i Uganda,
igual que una part significativa
de la República Democràtica del
Congo, Tanzània i Kenya.
1

en vigor de la llei nord-americana anomenada DoddFrank3, hi ha un veritable canvi en el sector miner.
Aquesta llei, que en la seva secció 1502 s’ocupa específicament de l’ús de minerals conflictius, obliga totes
les empreses registrades en el mercat de valors d’Estats
Units (USA) que utilitzin qualsevol d’aquests quatre minerals (estany, tàntal, tungstè i or) a localitzar el seu origen quan aquest provingui de la RDC o països veïns, i
també a respectar les mesures adoptades per demostrar
el compliment dels requeriments de la diligència deguda. Aquestes empreses han de presentar un informe
d’auditoria sobre l’ús de minerals conflictius a la Comissió de Valors i Borsa (SEC - Securities and Exchange Commission) per comprovar si contribueixen o no a mantenir el
conflicte armat a la regió.

Llei Dodd Frank secció 1502.
---------------------------------------------4
Bafilemba, F., T. Mueller y S.
Lezhnev (2014): “The Impact of
Dodd-Frank and Conflict Mineral
Reforms on Eastern Congo’s
Conflict”. The Enough Project.
3

La implementació de la Dodd-Frank ha estat polèmica pels seus efectes.4 Un dels més significatius ha estat
que davant la pressió internacional i les evidències de
l’existència de vincles entre el conflicte a la RDC i l’extracció dels recursos naturals algunes empreses han decidit abandonar la RDC com a país d’aprovisionament
de minerals i han buscat aquest recursos en regions més
segures. Davant el temor de no poder complir amb els
requeriments exigits per la Dodd-Frank sobre la certificació d’origen i el no finançament de grups armats,
algunes empreses de la indústria minera no opten per
emprendre accions per a la legalització del procés, sinó
que opten per marxar. És el que s’anomena “l’embargament de facto”.
En aquest context, i amb l’objectiu de trencar la relació
denunciada entre l’explotació il·legal i el comerç il·lícit,
el finançament a grups armats i la inseguretat, i també
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per preparar el sector miner artesanal congolès per la
posada en marxa de la llei dels Estats Units, el Govern
congolès va prohibir l’explotació artesanal a les províncies de Kivu Nord, Kivu Sud i Maniema.
La prohibició governamental es va mantenir tan sols durant sis mesos (aproximadament des de setembre 2010 a març
2011); tot i així els efectes d’aquesta prohibició, juntament amb l’embargament de facto, han perdurat fins
anys més tard (de fet els preus actuals encara no han recuperat el
nivells anteriors a la Llei Dodd-Frank), causant un deteriorament en les condicions de vida dels milions de persones
que tenen como a mitjà de vida principal l’activitat minera artesanal.
Després de la resolució del Consell de Seguretat de les
NU l’any 2005 sobre la necessitat d’establir un marc
legal que permeti trencar el vincle entre recursos naturalesa i conflicte, s’ha avançat en diverses propostes,
que prenen com a referència les mesures recollides en la
Guia de Diligència Deguda de l’OCDE per Cadenes de
Subministrament Responsables de Minerals en les Àrees
de Conflicte o d’Alt Risc.
En aquesta línia s’han anat desenvolupant més d’una
dotzena d’iniciatives i mecanismes que aborden en l’actualitat aquesta temàtica d’àmbit internacional, regional,
nacional, des d’entitats públiques o com a iniciativa privada..., totes basades en les mesures de diligència deguda recollides per la OCDE.5
A la RDC, l’any 2012 el Govern congolès va desenvolupar, amb suport del German Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR),6 el projecte de
certificació nacional Certified Trading Chains (CTC),
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OECD Due Diligence Guidance
for Responsible supply Chains
of Minerals from ConflictAffected and High-Risk Areas
Second edition
---------------------------------------------6
BGR - Federal Institute of Geoscience and Natural Resources,
2012: “In Focus: BGR Support for
Mineral Certification in the
African Great Lakes Region”,
Hannover.
5

Altayó, C., Murias, C i Samperiz
A. : Investigació Conflict Minerals.
El paper de la societat civil en els
mecanismes de regulació i
transparència dels minerals de
conflicte a l’est de la República
Democràtica del Congo. Desembre
2015 Tecum consultoria.
---------------------------------------------8
MINISTERIO DE MINAS, 2011:
“Manual for the certification of
ores in the tin industry in the
DRCongo. Principles, Guidelines and
Standards” 22 Febrer 2011, Kinshasa
– Gombe, DRCongo.
---------------------------------------------9
Comissió de validació integrada
per agents de l’Estat congolès,
agents dels operadors internacionals i agents de la societat civil.
---------------------------------------------10
ITRI Ltd., juny 2014: “Status report
iTSCi Norte and Scout Kivu Fidel
Operations”.
---------------------------------------------11
SAEESCAM : Service d’Assistance
et d’Encadrement du Small Scale
Mining. Govern de la RDC.
---------------------------------------------12
CEEC : Comité d’Evaluation
Expertise et Cerification. Govern
de la RDC.
© Carme Altayó

7

Sacs amb minerals etiquetats.

que realment no va tenir efectes fins a l’entrada del Mecanisme de Certificació regional (RCM) de la International
Conference of the Great Lakes Region (ICGLR), pràcticament a mitjan 2014,7 moment en què comencen a implementar-se mecanismes de traçabilitat, com el sistema
de iTSCi (Tin Supply Chain Iniciative) de l’ITRI (International
Tin Research Institute).
Una breu descripció del procés
Aquesta iniciativa de certificació 8 s’inicia amb el
que s’anomena més precisament qualificació/validació de la mina mitjançant una auditoria, realitzada per una comissió de validació 9 per determinar si la
mina en qüestió està lliure de presència armada i/o
militar, si s’acompleixen els estàndards pel que fa a
seguretat i salut, condicions laborals, mediambientals i presència de treball infantil o femení. Les mines
que acompleixen aquestes característiques obtenen
la qualificació en un sistema per colors: verd, groc i
vermell. El procés finalitza amb la corresponent validació de les mines qualificades en verd, amb la qual
l’Estat congolès autoritza l’explotació artesanal en
la mina en qüestió.
Un cop validada la mina s’inicia la implementació
d’alguna iniciativa de traçabilitat. En el cas del Kivu
Nord, l’única en aplicació és l’esmentat sistema
iTSCi,1o que consisteix en un procés d’etiquetatge i registre del producte, de part dels agents del
SAESSCAM 11 des de la mina fins a l’exportador, i
que finalitza amb l’emissió per part dels agents del
CEEC 12 del certificat d’exportació, i que porta associat tot un sistema de taxes a distribuir entre els
diferents actors participants.
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L’abast real d’aquestes iniciatives
de certificació i traçabilitat
Quin ha estat, però, l’abast real d’aquestes iniciatives de
certificació i traçabilitat de minerals a la RDC; són realment útils i fiables a l’hora d’identificar si l’explotació
de les mines contribueix a l’economia de guerra de la
regió?
Un primer efecte, positiu en certa manera, ha estat el fet
que la comunitat internacional ha girat els ulls cap a
la RDC i denuncia la violació dels drets humans que
s’hi produeix des de fa anys amb total impunitat per als
infractors.
Si bé és cert que no es pot dir que les iniciatives que
s’estan implementant siguin la clau per a la solució del
conflicte, i que els resultats potser no són els esperats,
és un inici. El tema dels “minerals de conflicte” és actualment a primera línia de l’agenda sociopolítica del país,
i les iniciatives de regulació han contribuït positivament
a aquest fet.
En aquesta línia, el Govern congolès ha fet un esforç
per reduir la presència militar a les comunitats mineres, ubicant els efectius de les Forces Armades de la
República Democràtica del Congo, FARDC, en camps
militars, regulant les seves sortides i dotant-los de mitjans econòmics i materials per evitar la seva ingerència
en el comerç de minerals.
Al mateix temps hi ha hagut un desplaçament d’altres grups
armats i, malgrat que no s’ha constatat la seva desaparició,
la població local manifesta que hi ha una menor presència i
implicació d’aquests grups en el comerç de minerals.

47

En aquest punt és important diferenciar aquells
grups armats que la població no percep com “amenaça”, perquè estan integrats per membres de la pròpia comunitat amb els quals se senten identificats,
d’aquells que s’organitzen des de fora per seguir desestabilitzant la zona i ser la guspira d’enfrontament
intern (hi ha denúncies sobre la intrusió per part de grups
ugandesos i rwandesos que s’infiltren entre els grups locals i
estan a la base de les principals accions violentes i de violació
de DH a la regió). 13

Malauradament les iniciatives s’han implementat sense
tenir en compte aquesta i altres situacions que es donen
a causa de factors culturals, socials, econòmics i territorials que generen certes dinàmiques de poder entre
grups socials.
La introducció de determinats mecanismes desconeixent la realitat local, els rols dels diferents actors (autoritats, dones, cooperatives), les lluites de poder, les rivalitats
entre ètnies i les interferències dels agents externs al
conflicte estan provocant, en determinades regions,
distorsions socials o aprofundeixen relacions de poder
injustes, de manera que el que inicialment eren iniciatives de certificació i traçabilitat pensades per garantir la
seguretat a les regions mineres, i reduir la contribució
a l’economia de guerra, poden estar-se convertint en
un mecanisme que legitima el control i l’explotació de
la població.

Informe final grup d’experts
sobre la RDC. Nacions Unides
Consell de seguretat . Gener
2015.
13

iniciatives de certificació i traçabilitat pensades
per garantir la seguretat a les regions mineres,
i reduir la contribució a l’economia de guerra,
poden estar-se convertint en un mecanisme que
legitima el control i l’explotació de la població
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Aquest seria el cas de les cooperatives de miners creades, i en certa manera imposades, per l’Estat congolès,
amb l’objectiu de formalitzar el sector de la mineria artesanal.

© Carme Altayó

El paper i la constitució de les cooperatives, el seu pes
en tot el circuit i davant principalment de les autoritats
i dels negociants14 és diferent segons la ubicació i la població.

Treballadors de la mina de
Birambo (R. D Congo)

A la zona del Gran Nord (Beni-Lubero), considerada l’eix
del comerç regional, les cooperatives són nombroses i
ben organitzades, i funcionen en certs casos com una
“oficina de feina”; els miners són bouloneurs (treballadors), gent procedent de la ciutat (Butembo o Beni) o de
altres comunitats que es desplacen per anar a treballar a
la zona de les mines per un sou o per un percentatge de
la producció. Hi ha alguna cooperativa que fa alhora de
centre de negoci, és a dir que comercialitza el que produeixen els seus membres i els d’altres cooperatives, i
que s’encarreguen del transport de la mercaderia fins a
l’entitat de tractament, integrant-se de manera activa en
el sistema de traçabilitat.
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Negociant: terminologia
utilitzada per definir el comerciant que compra en primera
instància, a peu de mina o a
les comunitats mineres els
minerals.
14

A la resta, territoris de Masisi i Walikale, els miners
s’anomenen cresseurs (els que fan forats...) i la major part
són de la regió i han fet aquesta feina de generació en
generació. Aquí les cooperatives són menys funcionals;
els conflictes ètnics, la proximitat de la regió de la veïna Rwanda i les lluites de poder històriques pel control
d’aquestes minerals influeixen negativament en l’organització dels miners.15 Aquí les cooperatives i la
implementació del sistemes de certificació en el seu
conjunt es perceben com una oportunitat perquè senyors de la guerra, que operen en la regió des de fa
anys, legalitzin les seves activitats econòmiques vinculades a l’extracció dels minerals.
Un altre efecte derivat d’aquesta desconnexió de les iniciatives de la realitat del territori és la lentitud en el procés de qualificació/validació (certificació) de les mines.

A Masisi, la Cooperative Minière
Masisi , COOPERAMA que és
pràcticament l’única cooperativa en
actiu, està en mans dels
poderosos “senyors de la guerra”,
que segueixen controlant, ara amb
un mecanisme legitimat, l’explotació
minera artesanal.
---------------------------------------------16
SPITTAELS, Steven; MATTHYSEN, Ken; WEYNS, Yannick;
HILGERT, Filip & BULZOMI, Anna,
mayo 2014: “Analysis of the
interactive map of artisana
lmining areas in Eastern DR
Congo: May 2014 update”, IPIS,
Antwerp.
15

du

En un país amb manca total d’infraestructures, on els
mitjans de comunicació són deficients i la xarxa de carreteres pràcticament inexistent, l’accés a les zones mineres
és un repte per a les comissions de validació que a més no
compten amb el personal qualificat (geòlegs) necessari, ni
amb els mitjans econòmics per garantir la presència i la
intervenció dels agents de l’Estat en tot el procés de control i seguiment de la implementació de les iniciatives de
regulació.
Això ha provocat que només 130 mines dels milers16 que
hi ha al Kivu Nord hagin estat validades durant el període
2012-2015.
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Les conseqüències derivades de l’escàs nombre de mines validades són manifestes:
•Augment del risc d’entrada en el circuit de minerals que
provenen d’altres mines on no hi ha garanties d’acompliment dels
estàndards.
•Augment, sobretot en zones de conflicte, del risc que els que no
poden treballar a les mines passin a formar part de grups armats.
•Desplaçament dels miners cap a l’extracció d’altres minerals
com l’or, molt més difícil de regular.
•Reducció de l’activitat minera artesanal.
•Baixada del preu de compra dels minerals 3T en l’àmbit local.

Atesa la poca producció procedent de mines validades que
pugui entrar en el circuit de traçabilitat i obtenir el certificat
d’exportació, hi ha poca circulació de capital pel comerç de minerals, les cooperatives no tenen poder de negociació davant
de les empreses que marquen els preus i les condicions en el
mercat local, i això provoca un dels efectes més negatius envers
la població com és la reducció dels ingressos de les famílies
que viuen principalment de la mineria artesanal, cosa que
afecta directament els col·lectius més vulnerables, dones i
infants.
Malgrat no disposar de dades concretes, i això és ja una dada
més que rellevant, per determinar si la situació de les dones i
els infants ha canviat amb la implementació de les iniciatives
de regulació, l’apreciació de les dones i de les organitzacions
que treballen amb aquest col·lectiu és que l’aplicació de la llei i
d’aquestes iniciatives no ha provocat canvis més enllà dels referits a l’apartat anterior: la caiguda dels preus dels 3T, la manca
de capital per la comercialització de la producció, i la consegüent reducció de l’activitat minera i dels ingressos familiars.
Les dones segueixen exercint com a treballadores del sexe,
sense condicions higienicosanitàries, desplaçant-se a aquelles
zones on l’activitat minera és més present, on segons dades17
el VIH s’està convertint en una de les principals causes de mor-
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Informe de Groupe d’Appui
pour le Defense des Droits
Humains et la Paix, GADHOP 2n
semestre 2015.
17

talitat, i els casos de violacions a les dones representen el major
nombre de casos de violacions de DH.
A aquesta situació en el sector de la mineria artesanal cal afegir
la poca transparència en les relacions govern congolès-empreses per aconseguir els permisos per a l’explotació industrial i la
falta de consens amb la població local, que porten a enfrontament entre els miners artesanals i les empreses amb permisos d’explotació industrial,18 que acaben tenint el control del
sector i reduint l’activitat artesanal en perjudici de la població.
Una població que, malgrat que els processos establerts per a la
implementació dels mecanismes de regulació (comissió de qualificació/validació, comissió de seguiment, comissió de control
del frau) consideren la seva participació, no té presència i incidència significativa i són els agents de l’Estat i els socis internacionals el qui tenen el protagonisme.
A aquest fet cal afegir que la societat civil congolesa, i la del Kivu
Nord en particular, està molt dividida, cosa que debilita el seu
paper com a actor clau no només en la implementació d’aquestes iniciatives de regulació del mercat del minerals en conflicte,
sinó de qualsevol acció de desenvolupament o de incidència política en un territori molt castigats per les diferències ètniques.
Projecte industrial Bisie Tin
Project. Alphamin Resources
(antiga Minning Process
Corporation, MPC).
---------------------------------------------19
CUVELIER Jeroen,; VAN BOCKSTAEL, Steven; VLASSENROOT,
Koen& IGUMA, Claude, novembre
2014: “Analyzing the Impact of
the Dodd-Frank Act on Congolese Livelihoods”, per al DRC
Affinity Group, SSRC ConflictPrevention and Peace Forum.
18

La manca de sensibilització, informació i formació de la població civil limita la seva participació, implicació i exigència per a
l’acompliment dels procediments de traçabilitat o certificació.
La població en general desconeix les iniciatives de certificació i traçabilitat posades en marxa, més encara els motius de
la seva existència i els seus suposats beneficis. Només identifiquen l’arribada de la Llei Dodd-Frank amb “l’embargament
de facto” i l’aturada de l’activitat minera, la caiguda del preu
dels 3T i la manca de mercat.19 I tot això pel fet que la societat civil organitzada esta més preocupada per ocupar un lloc en
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l’àmbit internacional que per explicar directament a aquells als
qui representen què és el que està passant.
S’ha produït el que es pot considerar un desplaçament de la
genuïna representació comunitària: els programes de difusió i promoció de les diferents iniciatives de certificació executat
per la societat civil organitzada ha acabat conformant i reforçant
una “elit de professionals i d’experts locals” que s’atorguen la
representació de la comunitat o si més no es presenten com a
legítims coneixedors de la realitat de la comunitat, quan es pot
afirmar que la veu de les persones i comunitats que viuen de la
mineria artesanal rarament és ni coneguda ni escoltada.
Les iniciatives inclouen el retorn dels beneficis a les comunitats,
però la inoperància i els interessos de determinats sectors redueixen
els possibles efectes positius sobre el desenvolupament regional.

La ineficàcia del govern provincial i nacional per gestionar
adequadament els recursos procedents de l’explotació minera
i concretament per a l’aplicació d’aquestes iniciatives, i la complicitat de la comunitat internacionals i els interessos empresarials dificulta la seva implementació efectiva i minimitza els
seus efectes en la reducció de la contribució del sector miner a
l’economia de guerra.
Al mateix temps un discurs excessivament centrat en “la necessitat d’assegurar sistemes de certificació i traçabilitat” comporta el perill de desviar l’atenció sobre el que és més important:
les propostes per avançar i en la millora de les condicions de
vida de la població congolesa.
Conclusions
En conclusió, l’economia de la guerra no es pot explicar des de
la monocausalitat. Les motivacions que sostenen les pràctiques
criminals de grups armats no es poden reduir únicament al seu
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interès per obtenir un retorn econòmic immediat. Són variades
i requereixen d’una comprensió més profunda de les dinàmiques sociopolítiques.
A l’hora de fer incidència política per millorar els sistemes
de certificació i traçabilitat dels minerals, com a l’hora de
desenvolupar programes d’enfortiment de la participació
real de la societat civil, cal tenir molt presents les distorsions socials que la presència internacional provoca, i tenir en
compte la consulta a les poblacions locals, d’una banda, i basar-se en una anàlisi plural que integri les diverses dinàmiques
socials presents en el territori de l’est de RDC.
Cal revisar el paper dels agents de la societat civil vinculats a
organismes internacionals en el seu propi territori. Els agents
externs coneixen més i tenen més dades sobre els processos de
certificació i traçabilitat que la població local. Cal, doncs, aprofundir en la identificació d’aquelles iniciatives locals que estan
més arrelades i més properes a la població local per incentivar i
donar mitjans per desenvolupar programes de sensibilització i
d’informació sobre aquests processos i els seus efectes.
Es fonamental identificar els actors clau en l’àmbit local i
internacional i apostar per projectes que incideixin directament en la bona governabilitat per respondre a les necessitats i exigències de la població local.
Millorar les infraestructures que facilitin l’extracció i la comercialització és indispensable si es pretén implementar els processos amb
unes mínimes garanties; la remuneració adequada dels agents de
l’Estat, la millora en la gestió de les taxes i la participació real de la
societat civil en la gestió dels fons que genera la implementació de
las iniciatives analitzades són clau i improbablement assolibles sense òrgans de l’Estat que assumeixin amb responsabilitat les seves
funcions i el seu compromís envers la població congolesa.
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Introducció

Dir, avui en dia, que la gestió dels recursos mi-

ners i naturals a l’Àfrica és un repte “existencial” no seria exagerat1. El balanç dels 50 anys d’independència2
que els països africans aborden cada vegada més posa de
manifest progressos significatius i destaca grans reptes
per al futur del continent. Entre aquests reptes es troba,
encapçalant la llista, la qüestió de la bona gestió dels recursos naturals.
Recordarem que després del procés d’independència,
el “desenvolupament” va ser considerat com el principal desafiament del continent. Entre els factors que van
contribuir a retardar l’enlairament d’Àfrica es va acusar,
en el passat, la inestabilitat dels estats: un cop acabada la
colonització occidental, es trobaven damnificats per les
guerres civils i els cops d’estat, sovint com a resultat dels
efectes de la guerra freda i la divisió política entre l’est i
l’oest d’Europa.

N
Rigobert Minani Bihuzo, Governance of minerals and Natural
resources, Mining, Oil, Forest
and Land, Nairobi, Saint
Paul, 2014.
---------------------------------------------2
Rigobert Minani, SJ, Assement
and future of the Jesuit social
apostolate in Africa, in view of
50 years of
independence: The role of
Jesuits centres of studies and
action (Report), Nairobi 2012.
---------------------------------------------3
African Union, The African
Union series, Election-related
disputes and political violence.
Strengthening the Role of
African Union in preventing,
managing and resolving conflict,
Report of the Panel of the Wise,
ed. International
Peace Institute, July, 2010.
1

Al final del període de la guerra freda, Àfrica es va embarcar en el procés de democratització. Entre 1989 i
1994, d’un total de 54 països africans, 38 van celebrar
eleccions competitives3. Des de llavors, gairebé tots els
països han organitzat eleccions almenys una vegada. Així
que després de poc més de vint-i-cinc anys de la inauguració de la pluralitat política, l’Àfrica ha fet notables progressos celebrant eleccions regulars en diversos països
de manera habitual. El canvi pacífic de lideratge també
és ara més freqüent que abans. I hi ha senyals que cada
vegada és més difícil per als líders ignorar aquesta pràctica.
Si bé és cert que l’organització periòdica d’eleccions
i l’alternança en el poder són signes de salut de la de-
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mocràcia, també hem d’acceptar que les eleccions per
si soles no són suficients. A més, Àfrica encara ha de
desfer-se de la violència relacionada amb les eleccions
i de la qüestionada reforma de la Constitució. Però, en
general, avui podríem dir que l’Àfrica s’ha compromès
en el procés de democratització i que aquest és un progrés a apreciar i a consolidar. Els avenços democràtics al
continent, especialment pel que fa a la bona gestió dels
recursos naturals, són raons de pes, perquè no hi ha res
millor que la democràcia per promoure la transparència
i la lluita contra la corrupció. Avui, en tota Àfrica, els
ciutadans reclamen el dret a exigir al seu govern retre
comptes sobre la gestió dels recursos naturals.

Els impactes de la mineria
a través de l’EJatlas
Avui, en tota Àfrica, els ciutadans
reclamen el dret a exigir al seu govern
retre comptes sobre la gestió dels
recursos naturals.

Encara ara, tal com era després del procés d’independència, el principal desafiament per a l’Àfrica segueix
Marta Conde
sent la qüestió del seu desenvolupament, de quina maneInvestigadora
associada
ra treure milions de persones de la pobresa perquè, com
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
sabem, la majoria dels països de l’ÀfricaUniversitat
estan classificats
Autònoma de Barcelona (UAB)
pel Banc Mundial entre els últims al món en el rànquing
de desenvolupament humà. Per invertir aquesta llista,
l’Àfrica té com a principal avantatge el seu potencial en
recursos naturals i miners.
1. Creixement econòmic i benestar de les persones
Pel que fa a la gestió dels recursos naturals, a l’Àfrica li
queda encara molt camí per recórrer.
Durant més de 10 anys, mentre Occident estava en plena crisi econòmica, Àfrica ha mostrat un
creixement mitjà de més del 5% a causa principalment a
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4 CEPAS, Bonne gouvernance
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éd. Cepas, 2006. CEPAS, Ré
vision des contrats miniers en
RDC, Kinshasa, éd. Cepas, 2007.
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la pratique de la corruption en
RDC, Kinshasa, éd. Cepas, 2008.

El sector miner gaudeix d’un paper destacat en
l’economia global d’avui. El creixement del consum i la
producció ha augmentat les necessitats d’energia i matèries primeres fins a arribar a nivells excepcionalment
alts a tot el món. L’anàlisi realitzada per Rogich i Matos
(2008) entre 1970 i 2004 mostra que l’extracció mundial dels principals metalls va créixer per sobre del 75 per
cent, la de minerals industrials va créixer un 53 per cent,
i els materials de construcció van augmentar un 106 per
cent, mentre que la població mundial va pujar un 72 per
cent. Aquesta tendència ha continuat en augment fins al
present amb baixades en la producció, com en el 2008 i
el 2014, causades majorment per la crisi i la desacceleració xinesa (respectivament).
Les fronteres d’extracció de les matèries primeres (Moore, 2000) s’han estat expandint especialment als països
del Sud a causa dels plans d’ajust estructural i les reformes de lleis mineres portades a terme en aquests països.
Això també va anar acompanyat de l’augment de preus
dels minerals des de mitjan 1990 fins a 2012 (amb una
caiguda temporal el 2008), mercats de valors forts i taxes
d’interès domèstiques baixes en les economies centrals
(Bridge, 2004). Durant l’última dècada, a més, hem vist
com activitats comercials especulatives han provocat un
auge en inversions d’exploració minera en moltes parts
del món.
L’augment de l’extracció de la pràctica totalitat dels recursos minerals ha estat impulsat per l’augment per càpita del consum en països d’alta demanda, com a la Unió
Europea (UE) o Estats Units (Rogich i Matos, 2008). Des de
l’any 2000, les economies asiàtiques i especialment
Xina han provocat una demanda constant i creixent
de recursos naturals a tot el món (Muradian et al., 2012).
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A l’Índia l’augment de consum de materials s’ha basat
fins ara en subministraments interns i ha causat molts
conflictes d’extracció de recursos a escala nacional (Vagholikar i Dutta, 2003; Martinez -Alier et al. 2014b). Això ha anat
acompanyat d’avanços tecnològics en la indústria minera
que han fet accessibles reserves que abans no eren econòmicament viables (Mudd, 2007). Per tant, contràriament a
les creences que l’economia es desacoblarà del consum
de recursos naturals, la frontera d’extracció minera continua en expansió. A més, encara que l’economia mundial
deixés de créixer, els materials no es reciclen més que en
una petita part (Haas et al., 2015) i per tant faria falta continuar acudint a les fronteres de l’extracció.
Moltes vegades, aquestes àrees estan habitades per comunitats (indígenes i no indígenes) que sofreixen les càrregues de la contaminació i la falta d’accés a recursos
bàsics, a causa generalment de les diferències de poder
i ingressos, i de les desigualtats socials per ètnia, casta,
classe social i gènere, cosa que condueix a la formació
de conflictes socioambientals (Bury, 2007; Martínez-Alier et
al., 2003; 2014a). Des del centre de recerca de l’ICTA a
la Universitat Autònoma de Barcelona s’ha creat l’EJatlas (www.ejatlas.org), una base de dades que recull i
localitza en un mapa mundial prop de 1.800 conflictes
ambientals (juny 2016), dels quals uns 400 són conflictes
miners.

www.ejatlas.org

Seguint la temàtica d’aquesta edició especial sobre
els impactes de la mineria, es relaten a continuació diversos dels conflictes recollits en l’EJatlas. Són casos
sovint localitzats als països del Sud, situats a milers de
quilòmetres, però que estan estretament relacionats
amb el nostre patró de vida, amb empreses espanyoles
i europees.
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És àmpliament reconegut que les activitats mineres generen diversos impactes negatius que afecten sobretot
comunitats properes i treballadors. A l’EJatlas s’han dividit aquests impactes en ambientals (pèrdua de biodiversitat, aigua), impactes a la salut (malalties, accidents) i impactes
socials i culturals (com a pèrdua de maneres de vida o la militarització). Tot això crea descontentament i conflictes
dins de les comunitats i les empeny a demandar, a
queixar-se.
Depenent del context, els passius són reclamats a través
de processos judicials o l’acció directa, ja sigui en termes
de compensació monetària o a través d’un altre tipus de
llenguatges, com per exemple el dret de la naturalesa o
el dret a decidir quin tipus de desenvolupament desitgen per a la seva comunitat. A continuació descric amb
exemples quins són els principals impactes de la mineria i convido el lector (si pogués) a obrir la pàgina web de
l’EJatlas (www.ejatlas.org) per poder seguir aquests conflictes en el mapa i esbrinar més sobre ells.
Impactes ambientals

Aigües contaminades als
voltants de mines

L’aigua és una preocupació en pràcticament tots els conflictes reportats. En alguns casos, el projecte miner posa
en perill l’accés a aquest recurs ja escàs; en altres casos,
amenaça el reg de zones riques en aigua on aquest recurs
té un paper clau. Els impactes solen ser per contaminació o per l’esgotament a causa de l’ús excessiu. En el cas
de la mina de plata El Cofre, a Perú, la companyia va ser
multada per haver contaminat el riu Paratía quan prop de
3.000 m3 de relave es van vessar al riu i van afectar més
de cinc comunitats. Set anys més tard, quan la companyia va intentar ampliar el projecte les comunitats es van
oposar i van denunciar que la companyia segueix llan-
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çant aigua contaminada. Un altre cas que ha despertat
moltes protestes és el del jaciment Bajo La Alumbrera a
la província de Catamarca, a Argentina. Té un elevadíssim consum d’aigua (66.000 litres d’aigua per minut) i està
localitzat en una zona semidesèrtica. Té a més un mineroducte que transporta el concentrat del mineral 316 km
perquè sigui processat a Tucuman, havent causat diversos abocaments a la zones on pansa.
Units a l’aigua solen estar també la contaminació del
sòl i l’erosió. Les activitats de la mina Gyama en el Tibet, dirigides per corporacions xineses, han provocat diverses protestes a causa de la contaminació dels seus rius
per metalls pesats a la qual cosa s’uneix un lliscament de
terres ocorregut el 2013 que va matar 83 miners (encara
que amb prou feines se’n parlés a les notícies xineses).
L’erosió, els esfondraments, els trencaments de dics són
riscos sempre presents en les demandes de les comunitats que viuen properes a la mina. L’EJatlas recull alguns
d’aquests accidents, com el de la mina d’or d’Omai a
Aigües contaminades als voltants de les mines de Masisi

Guyana, on el 1995 el dic de cues es va trencar i va contaminar el riu Essequibo amb cianur i metalls pesats, o
el recent accident a Mariana, a les Mines Gerais, Brasil,
on el trencament del dic es va emportar el llogaret Bento
Rodriguez matant almenys 30 persones. Però això no és
solament un risc en països en vies de desenvolupament,
molts dels trencaments de dics s’han donat en el Nord:
a més del nostre ja conegut drama amb el trencament
del dic d’Azlancóllar, fa tan sol un any, un altre cas va
ocórrer a British Columbia, Canadà, amb la mina Mount
Polley. Uns 25 milions de metres cúbics de relaves van
contaminar tres llacs i part de la conca del riu Fraser, un
dels rius salmoners més importants del món. L’impacte
en la qualitat de l’aigua i en la biodiversitat aquàtica es
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desconeix, però les comunitats indígenes locals i les empreses de turisme han començat a sentir els impactes.
El drenatge àcid de mines que sol anar acompanyat de l’acumulació de metalls pesats es dóna quan les roques exposades a l’aire i la llum s’oxiden acidificant l’aigua. En les mines abandonades d’or i urani a Witwatersrand, a Sud-àfrica,
l’aigua amb drenatge àcid de mines provinent d’aquestes
està contaminant les conques aqüíferes de la zona més densament poblada del país. Aquesta aigua tòxica, corrosiva i
radioactiva està contaminant sòls i vies d’aigua locals, cosa
que pot afectar milions de vides. Gairebé totes les companyies han deixat de bombar aquestes aigües i les accions del
Govern estan resultant escasses i poc efectives.
Un altre tipus de contaminació comuna a gairebé totes
les mines és l’aèria, ja que totes passen pel procés inicial
de trencar la roca amb explosius creant grans núvols de
pols. A Montenegro, la pedrera Nalježići va ser clausurada per les pressions de les comunitats adjacents pel
soroll i la pols que causava. Lamentablement la seva reobertura va ser acceptada el 2013.
La pèrdua de fauna, flora i de biodiversitat i l’impacte en el paisatge són també conseqüències d’aquesta
activitat. A Àfrica les mines d’estany en el districte de
Gyel, a Nigèria, van desboscar i van destruir el paisatge durant diverses dècades d’explotació. A la Republica
Democràtica del Congo l’extracció de coltan està posant
en perill les poblacions de goril·les de les muntanyes
de l’Est. A Madagascar, una companyia australiana vol
obrir una mina a la zona protegida de Ranobe, que té el
nivell més alt d’endemisme i biodiversitat de Madagascar. A més dels impactes en la biodiversitat aquesta mina
consumiria l’única font d’aigua local, i pretén recol·locar
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unes tombes per poder construir la carretera d’accés. La
recol·locació de tombes és tabú en el sud de Madagascar,
però els líders locals estan sent captats per les propostes
de les companyies. En el Pará de Brasil, comunitats de
Quilombolas (afrobrasileres) estan lluitant des dels anys
setanta perquè les seves terres siguin reconegudes i intenten defensar-les de la tala i les companyies mineres.
Una d’aquestes, Mineraçao Rio do Nord, és responsable
de la desforestació massiva d’Oriximina. Amb els anys la
companyia ha anat imposant restriccions als Quilombolas per caçar, conrear o recollir productes del bosc.
Impactes sobre la salut

Mines a les muntanyes
de la R. D. Congo

Encara que el nombre d’accidents i morts en les mines
s’ha reduït molt, aquests segueixen ocorrent. A l’EJatlas
tenim el cas del jaciment subterrani de carbó de Pasta de
Conchos a l’estat de Coahuila, Mèxic. El 19 de febrer
del 2006 hi va haver una explosió a causa de les altes
concentracions de gas metà i de la falta de mesures de
seguretat que va matar 65 treballadors. No es va sancionar l’empresa Grup Mexico ni es van buscar responsabilitats, i l’accident va quedar impune. Un altre tipus
d’accident són els abocaments de productes químics,
tòxics o de relaves miners. Un d’ells va ocórrer el 2012
a Aadamovay, Madagascar, on quatre fuites d’acidogen
sulfúric a la fase de prova de la planta van causar la mort
de dos adults i dos bebès i malalties a unes 50 persones.
La companyia va explicar que les fuites eren normals i
que les 800 persones que viuen prop de la planta haurien de ser reallotjades.
Un altre cas de contaminació extrema és el de la companyia brasilera de Chumbo (Cobrac) que va explotar i va
processar plom des de 1960 fins a 1993 a les munici-
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palitats de Sant Amaro de Purificaçao i Boquira. Durant
aquestes tres dècades Cobrac va descarregar a l’atmosfera, aigua i sòls unes 500 mil tones de deixalles mineres
de plom i cadmi. Una part van ser donats per l’empresa
com a material de construcció per a cases, carrers, escoles i pous. Un estudi realitzat per la Universitat Federal
de Bahia va confirmar que la població, i especialment
nens, tenen nivells de plom i cadmi per sobre dels permesos per l’Organització Mundial de la Salut, amb greus
conseqüències en el creixement o altres malalties.
També es van donar materials contaminats per a la construcció i revenda a les mines d’urani de Gabon i Níger.
Detectar això ha estat molt difícil ja que la radioactivitat
no es veu ni fa olor ni es toca, i el seu efecte pot trigar molt
a sentir-se. Per això, si bé les mines es van obrir fa 40 anys
(i les de Níger continuen obertes), és només recentment que
s’està començant a descobrir-ne els impactes. A Gabon un
grup independent de científics vinculats a CRIIRAD, una
organització francesa, van visitar el 2006 les mines i van
poder confirmar la contaminació en rius i en unes cases
construïdes amb deixalles mineres.
A Níger, CRIIRAD va poder confirmar que als mercats
d’Arlit, població adjacent a la mina, es ven ferralla contaminada que després s’utilitza per a la construcció de
cases. A Namíbia, una altra mina d’urani porta més de 35
anys operant i també allí CRIIRAD va poder confirmar
que el riu i els voltants de la mina estan sent contaminats.
Si bé se sap que molts treballadors van morir i alguns àdhuc s’estan morint pel seu treball a la mina, provar una
relació causal entre aquestes morts i la radioactivitat és
difícil. Solament s’ha provat a través de grans estudis
epidemiològics, la qual cosa deixa les comunitats afectades sense vies per poder reclamar.
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Cases construïdes amb deixalles mineres

Els qui no tenen possibilitats de reclamar són els treballadors de la mineria artesanal (generalment il·legal). Encara que aquesta mineria sigui a petita escala, com que no
segueix normatives ambientals causa greus impactes en
l’aigua i en l’entorn. En aquest tipus d’extracció el mercuri s’utilitza per amalgamar l’or creant un aliatge que
després es fon per obtenir l’or. Els treballadors, alguns
d’ells nens, es van enverinant a poc a poc amb els vapors
de mercuri i s’han registrat morts per inhalació de vapors
de mercuri i per ingestió d’aigua amb mercuri que s’usa
per a l’amalgama de l’or. A Veneçuela, en els últims anys,
la mineria artesanal s’ha expandit fins a arribar a unes 30
mil persones només a l’estat de Bolívar. Un estudi realitzat mostra danys neurològics en els treballadors així com
diversos nens amb retard mental.
Nens treballant a mines
d’or veneçolanes

Un altre mineral que ha causat moltíssims impactes en
la salut dels treballadors i poblacions properes és l’extracció d’asbestos. A Wittenoom, situat en el desèrtic
nord-oest australià, es va extreure durant diverses dècades el letal asbestos blau on unes 20.000 persones vivien i treballaven. Els nivells d’asbestos se situaven mil vegades per sobre dels nivells permesos per aquell temps.
Com a resultat l’estat de Western Austràlia té l’índex per
càpita més alt del món de mestelioma maligne, un tipus
de càncer. A Sud-àfrica els treballs es realitzaven en unitats familiars i afectaven tant homes com dones i nens. La
demanda de compensacions per danys a la salut ha estat
una de les principals lluites dels afectats amb diversos casos, que han estat escoltats en les corts del Regne Unit,
seu de la majoria de les empreses.
L’extracció de materials per a construcció de pedreres i
la mineria metàl·lica ocupa uns 3,1 milions de treballadors tribals i dalits en el Rajasthan indi. Són molt comuns
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els riscos laborals i les malalties respiratòries cròniques,
com la silicosi. Un estudi realitzat per una agència de
salut nacional va fer estudis a 164 persones però no va
publicar els resultats. Això va portar el 2011 els treballadors afectats a protestar perquè aquests resultats fossin
públics i així accedir a tractament mèdic gratuït.
La regió de Gafsa al Sud de Tunísia produeix fosfats, el
major producte d’exportació i que més aporta a les arques de l’Estat. La pol·lució de l’aire i la contaminació
de les aigües ha ocasionat que la regió tingui unes ràtios de càncer, asma i infertilitat per sobre de la mitjana.
La població local protesta per la greu injustícia de tenir
tots aquests impactes ambientals a canvi de res, ja que
hi ha un alt índex de desocupació (sobretot juvenil) i una
clara falta d’inversions a escala local. La regió manca de
clavegueram o tractament d’aigües residuals, electricitat o serveis d’aigua potable. Una aliança entre els treballadors i joves aturats va aconseguir clausurar la mina
temporalment el 2015, però en disminuir les protestes
aquesta va tornar a obrir a l’espera de negociacions. Com
veiem, comunitats a tot el món reaccionen si la seva salut
es veu afectada, si les seves aigües són contaminades, si
les seves terres són usurpades.
Protesten perquè veuen afectades la seva manera de viure, la seva capacitat per poder decidir, la seva cultura.
Impactes socioeconòmics i culturals
Fins i tot abans del començament de les operacions moltes comunitats han de ser resituades a altres llocs per poder realitzar l’activitat minera. En el cas de Toromocho a
Perú, la població local va acceptar la proposta inicial de
reubicació, però durant el procés van començar els de-
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Protesta dels treballadors
de la mina de Rajasthan

Treballadora a la mina de
Marange. Zimbabwe

sacords i es van iniciar les protestes. Aquestes van argumentar que no estaven d’acord amb l’assentament triat,
una zona inundable sota la presa de relaves, les cases pilot eren petites, les indemnitzacions insuficients i a més
les primeres ocupacions creades es van donar a treballadors procedents d’altres províncies o fins i tot de Xile.
En empitjorar ràpidament les relacions entre l’empresa
i la comunitat, les tàctiques de l’empresa van canviar i es
van tornar més violentes. L’ús de la violència en el sector
miner ha anat en augment durant l’última dècada i això ha
anat acompanyat de morts d’activistes ambientals. El cas
de l’empresa Hudbay Minerals a Guatemala és un d’ells.
El 2009, en una reunió amb membres de l’ètnia Maya
Q’eqchi’ a El Estor, el professor Adolfo Ich Chaman va
ser brutalment assassinat per l’empresa de seguretat de
la mina. La seva dona, amb el suport d’ONG internacionals i advocats, va denunciar l’empresa a les corts
canadenques. Dos anys més tard un grup de dones va
presentar una altra denúncia de violacions en grup.
Aquestes denúncies van ser finalment acceptades per
les corts canadenques el 2013, obrint la possibilitat al
reclam de responsabilitats legals a aquestes empreses
al seu país d’origen. El cas de Marange a Zimbabwe és
aterridor. Després del descobriment de diamants a la
zona el 2006, més de 40.000 persones van emigrar per
treballar en l’extracció informal de diamants. El 2008
el Govern va posar un violent final a aquesta activitat
massacrant i violant diverses comunitats i pobles; més
de 200 treballadors van morir. El principal objectiu del
Govern, en aliança amb interessos xinesos, era donar
pas a empreses mineres, per la qual cosa també el 2010
van desallotjar de les seves terres 4.000 famílies agropastoralistes destruint les seves cases. Amb els petits
terrenys que els van donar a canvi no poden mantenir
les seves famílies.
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L’ús de la violència en el sector miner
ha anat en augment durant l’última
dècada i això ha anat acompanyat de
morts d’activistes ambientals
La pèrdua de maneres de vida és un impacte molt
comú. La contaminació causada per la mineria
moltes vegades afecta greument la producció alimentària de les comunitats locals. El cas de la municipalitat de Santa Creu a Filipines és bon exemple.
La pol·lució causada per l’òxid de níquel de quatre mines de níquel està causant greus pèrdues de producció d’arròs, peix i dels seus famosos mangos. Encara
que les companyies van ser suspeses cautelarment el
2014, ara han reprès operacions. Un altre cas és el de
la mina d’or de Chirano a Ghana, on els grangers porten lluitant des de 2004 per una justa compensació
per la venda de les seves terres a l’empresa minera.
Igual que a Cajamarca, on se situa la minera Yanacocha, els desallotjats i les comunitats adjacents que no
tenen accés a un treball en la mina no poden accedir
a les mateixes infraestructures i activitats culturals i
socials que els treballadors, creant una illa de riquesa
enmig de misèria i pobresa. Casos com aquests arriben a oïda d’altres comunitats (a través d’aliances) abans
que comenci un projecte a les seves terres, la qual
cosa els porta a reclamar el seu dret a decidir.
El dret a decidir si un projecte s’obre o no és un dret
reclamat per comunitats a tot el món i està recollit a
l’Article 169 de l’Organització Internacional del Treball.
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Minera Yanacocha. Cajamarca

El dret a decidir si un projecte s’obre o
no és un dret reclamat per comunitats a
tot el món i està recollit a l’Article 169 de
l’Organització Internacional del Treball

Comunitat de Dongria Kondh

La comunitat indígena Shuar, localitzada a la Serralada del Còndor, a Equador, porta reclamant des de 1999 aquest dret. Encara
que s’han suscitat conflictes entre diferents ètnies el 2006, la Federació Interprovincial de centres Shuar va declarar la seva oposició a la mineria. Una altra comunitat que reflecteix molt bé la lluita
per preservar la seva cultura són els Dongria Kondh, que habiten
a les muntanyes Niyamgiri, en el districte d’Orissa a l’Índia. La
seva lluita per preservar aquestes muntanyes sagrades en els cims
de les quals habita el seu déu va començar el 2003 quan l’empresa anglesa Vedanta Resources va construir una refineria d’alumini amb la intenció de processar i extreure la bauxita d’aquestes
muntanyes. Amb suport d’ONG nacionals i internacionals, el
cas va aconseguir arribar a la Cort Suprema de l’Índia. El 2013
aquesta va atorgar la decisió final a les comunitats locals, les quals
van rebutjar el projecte en un referèndum.

70

RESISTÈNCIES

Conclusions
Atesa l’apetència de l’economia i la població mundial
per penetrar o incorporar noves regions o productes en
el sistema de mercat, l’augment d’aquesta pressió segueix expandint les “fronteres de les matèries primeres”
a través de diverses tendències: l’obertura (i reobertura)
de mines a la perifèria europea a la recerca de la seguretat energètica i material; l’intent d’assegurar l’accés i
control a minerals estratègics, com les terres rares i el
coltan; l’ampliació de l’extracció a territoris com són les
dunes de platges per a l’ilmenita del titani; l’obertura
de projectes en regions del món evitades anteriorment,
com Mongòlia, Kirguizistan i Mauritània, i l’inici d’operacions d’extracció d’aigües profundes, amb l’empresa
Nautilus Minerals a Papua Nova Guinea i les exploracions realitzades en el fons marí del Pacifico.
Els únics que en aquest moment estan creant una resistència a aquest avanç de la frontera d’extracció són
les comunitats locals. Com hem vist, quan els drets bàsics d’alguns grups són compromesos provocant canvis
irreversibles en els ecosistemes que ocasionen la pèrdua
de maneres de vida, cultura i fins i tot vides, les comunitats reaccionen utilitzant múltiples estratègies i creant
aliances tant a escala regional com nacional i internacional. L’EJatlas mostra que en molts conflictes (prop d’un
20 per cent) les comunitats aconsegueixen parar almenys
temporalment els projectes miners. Aquests grups es denominen, molts sense saber-ho, organitzacions de justícia ambiental i formen part d’un moviment global per la
justícia ambiental (Martinez-Alier et al., 2016). Encara que
les lluites siguin locals, les demandes estan vinculades a les cadenes de producció global i a les desigualtats globals. Els grups poden ser petites organitzacions
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i aliances, com la del grup ambiental Ozon i la població
de Gornji Grabalj a Montenegro, fins a moviments internacionals, com els Atingidos pela Val (afectats per la companyia minera Val, de Brasil, que opera en molts llocs) o el moviment internacional Foil Vedanta. A través de les xarxes i
aliances, les demandes, els discursos i les estratègies de
resistència viatgen, s’intercanvien i creixen. Un exemple
d’intercanvi de discursos és el que va ocórrer en el conflicte de Pasqua Llepi, a la frontera entre Xile i Argentina, on activistes internacionals van defensar les maneres
de vida locals mentre que les comunitats en resistència
parlaven de canvi climàtic, la protecció de les glaceres i
altres demandes globals, com democràcia, participació
i accés a la informació (Urkidi, 2010). I és que, per poder
evitar o reparar les injustícies en aquests conflictes, fa
falta el previ reconeixement i la participació de portaveus
dels moviments socials locals. Una de les estratègies que
més s’han estès a través d’aquestes xarxes i aliances són
les consultes populars (ja sigui sota el conveni 169 de l’OIT o
fora d’ell) mitjançant els quals les comunitats locals rebutgen els projectes miners tal com es proposa a Ibagué, a
Tolima, Colòmbia, contra Anglo Gold Ashanti (Walter i
Urkidi, 2015). I és que més enllà de la protesta aquestes
comunitats, aquestes organitzacions de justícia ambiental volen ser reconegudes com a actors clau en la presa de
decisions i volen poder participar en les decisions sobre
el seu futur i el de les seves terres.

L’EJatlas mostra que en molts conflictes
(prop d’un 20 per cent) les comunitats
aconsegueixen parar almenys
temporalment els projectes miners
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mocràcia, també hem d’acceptar que les eleccions per
si soles no són suficients. A més, Àfrica encara ha de
desfer-se de la violència relacionada amb les eleccions
i de la qüestionada reforma de la Constitució. Però, en
general, avui podríem dir que l’Àfrica s’ha compromès
en el procés de democratització i que aquest és un progrés a apreciar i a consolidar. Els avenços democràtics al
continent, especialment pel que fa a la bona gestió dels
recursos naturals, són raons de pes, perquè no hi ha res
millor que la democràcia per promoure la transparència
i la lluita contra la corrupció. Avui, en tota Àfrica, els
ciutadans reclamen el dret a exigir al seu govern retre
comptes sobre la gestió dels recursos naturals.

Panamazònia:
conflictes i resistències

Avui, en tota Àfrica, els ciutadans
reclamen el dret a exigir al seu govern
retre comptes sobre la gestió dels
recursos naturals.
Encara ara, tal com era després del procés d’independència, el principal desafiament per a l’Àfrica segueix
sent la qüestió del seu desenvolupament, deEntrevista
quina mane- a Mauricio López
Secretari
executiu
de la Red
ra treure milions de persones de la pobresa perquè,
comEclesial Pan-Amazónica,
per Núria Rius i Sandra Rodríguez
sabem, la majoria dels països de l’Àfrica estan classificats
pel Banc Mundial entre els últims al món en el rànquing
de desenvolupament humà. Per invertir aquesta llista,
l’Àfrica té com a principal avantatge el seu potencial en
recursos naturals i miners.
1. Creixement econòmic i benestar de les persones
Pel que fa a la gestió dels recursos naturals, a l’Àfrica li
queda encara molt camí per recórrer.
Durant més de 10 anys, mentre Occident estava en plena crisi econòmica, Àfrica ha mostrat un
creixement mitjà de més del 5% a causa principalment a
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4 CEPAS, Bonne gouvernance
et ressources naturelles et
minières de la RDC, Kinshasa,
éd. Cepas, 2006. CEPAS, Ré
vision des contrats miniers en
RDC, Kinshasa, éd. Cepas, 2007.
CEPAS, Les institutions
financières internationales et
la pratique de la corruption en
RDC, Kinshasa, éd. Cepas, 2008.

“El canvi per a la Panamazònia comença amb el canvi en un model de
vida molt més auster als països més contaminants i consumidors i posant patrons ètics en el consum”
Mauricio López és membre de La Red Eclesial Pan-Amazónica, una iniciativa
que articula esforços diversos de l’Església catòlica al territori panamazònic,
per associar-se amb actors que estan allà i que viuen allà, i amb altres organitzacions afins. És sobretot una plataforma i no una institució, en la qual es busca la
interacció d’actuacions sobre el territori, la potenciació de capacitats i recursos
però sobretot la resposta conjunta a desafiaments comuns.
Quant a l’explotació i expropiació de RN i terres, quins són els principals punts
de conflicte en aquest moment en la Panamazònia en els quals REPAM treballa?
El problema més significatius que enfrontem és la manca de reconeixement
dels territoris ancestrals, siguin demarcats o no, és a dir, reconeguts o no jurídicament, i això com a conseqüència de les estratègies de la majoria dels països
de la regió.
Un altre problema és l’existència d’una matriu productiva basada en l’expansió de la frontera agrícola, l’expansió de la frontera ramadera i fonamentalment
un model primari exportador des de l’extracció i l’abstracció de recursos naturals.
Una altra cosa que també estem veient és que hi ha una incapacitat d’acollir i
comprendre els drets col·lectius de comunitats, sobretot pobles indígenes,
que estan clarament estipulats en acords internacionals, com també estan establerts en les constitucions dels països que integren la Panamazònia i on la
reivindicació d’aquests drets està generant, incapacitat que produeix una criminalització de la protesta i un nou model de discriminació i racisme pel que
fa a aquesta perspectiva del dret al ple gaudi dels territoris d’aquests pobles
indígenes.
Ens preocupen també pobles ancestrals que assumeixen una perspectiva d’aïllament voluntari, i que des de la nostra comprensió com a societat occidental
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ens es molt difícil entendre quines són les seves perspectives i dinàmiques pròpies. L’expansió agrícola, minera i ramadera, a la que feia referència anteriorment, està generant la seva discriminació permanent sobre els seus territoris, el
que fa que estiguin considerats vulnerables.
En altre aspecte important és el discurs des de la perspectiva d’energies netes que també té darrere una intencionalitat que desconeix quines són les
sensibilitats particulars de la identitat panamazònica. Si bé es parla de projectes d’hidroelèctriques o de substitució de consum d’hidrocarburs per l’ús
de biocombustibles, la qual ja te un impacte específic sobre aquest territori: la
inundació de territoris indígenes, el cultiu intensiu de palma o d’altres productes agrícoles per al biocombustible… el que genera és un impacte profund en la
biodiversitat i en casos específics en els territoris indígenes, s’està convertint
en una justificació, sota les premisses de prioritat estratègica, de l’ús d’aquests
territoris per a la producció d’energies netes, impactant i fent marxa enrere,
desconeixent drets adquirits per aquests territoris.
Des de REPAM es tenen tots els conflictes identificats? Identifiqueu els problemes a partir de punts o estratègies en concret o són les comunitats de les zones
les que contacten amb vosaltres perquè feu alguna intervenció?
La REPAM identifica aquests conflictes a partir de la presència estesa, legitimada, propera i encarnada en aquests territoris, així que si bé hi ha dificultats
d’una major comunicació o de la documentació adequada de casos a partir
d’una perspectiva molt més tècnica, l’Església és presència, insisteixo, i aquest
fet li permet tenir un coneixement directe de la realitat. En aquest sentit estem iniciant un procés de mapatge des de la presència àmplia de l’Església en
aquests territoris, amb la qual cosa tenim un major coneixement del que està
succeint. Però, fonamentalment, depenem de les institucions en cadascun dels
països implicats que tenen ja una llarga trajectòria en matèria de drets humans
i conflictes socioambientals i d’acompanyament social, pastoral i polític. Cito
alguns casos per saber com és que tenim accés a la informació:
•El Consell Indigenista Missioner, la Pastoral indígena de l’Església
Catòlica a Brasil (amb prop de 45 anys de treball directe d’acompanyament de les
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poblacions indígenes en les seves lluites, reivindicacions de drets i defensa integral
dels seus territoris).

•El CAAP, que porta uns 40 anys treballant des d’una perspectiva d’investigació però també d’acompanyament i defensa integral del territori.
•En el cas d’Equador, la Red Amazónica de Ecuador, amb prop de cinc
anys de treball dins de la Pastoral Social.
•A Colòmbia també la Pastoral Social Caritas de Colòmbia i la presència
de les jurisdiccions eclesiàstiques, com la Rectoria del Sud, organitzades
per acompanyar els territoris.
•En el cas de Veneçuela, els vicariats, amb centres especialitzats de
drets humans;
•A Guyana, la missió jesuïta de George Town, i
•A Bolívia també xarxes específiques articulades a la REPAM boliviana
des de la Pastoral Social Caritas en aquest país.

La REPAM, en ser una plataforma eclesial amb presència encarnada al
territori, el que fa és posar a la disposició de tota la nostra xarxa un model
de formació integral en promoció, defensa i exigència de drets humans a
la Panamazònia, perquè les institucions que treballen directament al territori i que romanen al territori, acompanyin a més amb una perspectiva a
llarg termini els líders indígenes i camperols. Ells són els que presenten
algunes de les situacions que des del seu acompanyament consideren que
són les més urgents o les que necessiten un procés d’enfortiment de capacitats per a la defensa integral. Diguem que la REPAM té accés directe
a tota aquesta informació a través de les xarxes eclesials ja presents al territori. El model d’intervenció es defineix estrictament des del territori.
La REPAM solament figura i apareix com una plataforma que enforteix i
acompanya.
Certament, en aquesta escola de promoció i defensa dels drets humans,
s’han triat tretze casos específics, tretze territoris, en cinc països de la
Panamazònia: Brasil, Colòmbia, Perú, Bolívia i Equador, onze dels quals
responen sobretot a territoris habitats per pobles indígenes i dos d’ells
territoris en què consideraríem la presencia camperola.
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Podria dir-nos en aquests tretze casos, quins punts o problemes en comú es troben entre ells? I, dels efectes identificats en comú, quins creu que repercuteixen
més en les comunitats afectades?
Els problemes en comú que es troben en tots ells són: primer, un desconeixement dels drets col·lectius corresponents a aquests territoris. Hi ha una forta
limitació, en una adequada aplicació del conveni 169 de la OIT, pel que fa a la
consulta prèvia, lliure i informada. Considerem que en aquest punt hi ha un
dels grans buits que està present en aquests tretze casos. També hi ha una sèrie
de manipulacions i mecanismes utilitzats per autoritats dels respectius països
per evadir la responsabilitat d’aplicar un mecanisme adequat en les llengües
particulars dels pobles que hi habiten.
Un altre problema en comú és el tema del desconeixement del dret de les comunitats als territoris ancestrals. Considerem que ara hi ha una forta pressió
per fer marxa enrere en el reconeixement d’aquests territoris.
I el tercer és el model extractivista, aliè als territoris, que s’està implantant i
que situa a la Panamazònia com una zona per ser explotada com a territori buit
i que, d’alguna manera, el progrés dels països se sustenta en la seva capacitat
d’accedir a aquests territoris de difícil accés.
Hi ha doncs tres trets fonamentals que considerem comuns en aquests tretze
casos amb les seves particularitats, però que representen el desafiament que
la REPAM està acompanyant. Qualsevol d’aquests tres elements repercuteix
directament en les comunitats afectades, aquí no hi ha cap diferència, és a dir,
els impactes són directes en les pròpies comunitats i la violació dels drets col·
lectius i humans també està present d’igual manera en totes les comunitats.
Les comunitats afectades per aquests conflictes tenen diferents formes d’actuar davant aquestes problemàtiques segons els seus orígens, processos històrics, zona en la qual viuen, etc.?
La nostra perspectiva com a Red Eclesial Pan-Amazónica és una perspectiva
fonamentalment territorial i en aquest sentit considerem que el territori reflec-
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teix la identitat i els trets històrics del procés de consolidació d’una dinàmica
de teixits socials, i llavors sí que és cert que tenim fortes diferències. Alguns
casos ja han tingut una estructura més clara, amb lideratges clars i una bona
organització amb definició de causes específiques, més enllà de la denúncia i
de la proposta d’un model alternatiu de desenvolupament. Alguns, fins i tot,
han incidit en àmbits nacionals i un cop esgotats els canals nacionals per a la
demanda del respecte dels seus drets, han tingut experiència davant instàncies
internacionals, concretament hi ha hagut tres casos que han tingut ja una inclusió en àmbits internacionals, sobretot en el sistema interamericà.
Podríem dir que potser uns altres cinc casos, amb menys accessos en espais
internacionals, tenen ja una estratègia ben establerta de defensa integral del
territori, perspectiva de defensa jurídica dels drets i una organització suficientment estructurada que ja està engegada i que permet un enfortiment de les
capacitats locals.
I potser la resta, uns cinc més, que amb prou feines estan treballant en un àmbit
de defensa integral del territori, que estan necessitant d’accés a eines bàsiques
com a anàlisis de la realitat, comprensió i documentació, són processos de més
llarg abast fins i tot en la definició d’una estratègia jurídica per treballar amb
ells.
En els vostres informes parleu d’estratègies per fer front a la mercantilització
i el negoci amb la terra i els RN, fet que xoca amb la forma de viure i entendre el
món de les comunitats indígenes. A quines estratègies us referiu en concret?
En molts casos aquestes comunitats plantegen uns plans de vida específics a
mitjà i llarg termini.
Tota la seva cosmovisió és diferent amb relació al el medi ambient i una
dinàmica de mitjans de vida que el que busca és un major i millor balanç en
el tema d’ús dels recursos, fins i tot la perspectiva de maneres de producció,
l’accés i maneig de recursos financers, l’acumulació d’aquests recursos, que
d’alguna manera sí que qüestionen el model de desenvolupament vigent. Entenem que respon també a contextos molt particulars, veiem que les generacions
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més joves estan també amb un procés de concepcions diferents, la qual cosa
anomenaríem també colonització dels seus imaginaris, i que tenen una perspectiva d’un model de consum molt més proper a les societats occidentals.
Però en la cosmovisió indígena i les seves tradicions en els mites, en les maneres de produir i festivitats està també molt estipulat un model del que algunes
d’aquestes comunitats estan anomenant “de bon viure”, diferenciat del que són
les propostes d’aquest model extractiu i exportador primari que d’alguna manera està tenint un impacte tremend en la manera de viure i en la perspectiva de
futur d’algunes d’aquestes comunitats.
Llavors, les estratègies que ells tenen són la cura, respecte i recuperació de
la llengua, mantenir les pràctiques culturals, mantenir un model organitzatiu
propi, establir mecanismes de presa de decisions de càrrecs, fins i tot de reconeixement d’estatut dins de les pròpies comunitats a la llum dels usos i costums
propis d’aquestes comunitats.
Diguem que això és quelcom que busca recuperar el model tradicional des de la
seva identitat cultural per a la seva forma d’organització. No s’idealitza aquesta
perspectiva sinó que es busquen alternatives a través del turisme comunitari,
mogut a partir del perfil, identitat i valors de la pròpia comunitat; també de producció de productes agrícoles: primer, que siguin propis de la zona i regió;
segon, que tinguin una relació amb la biodiversitat del medi ambient i en la
relació amb aquest; i altres pràctiques que poden anar en la línia de la identitat
cultural, la producció artesanal i unes altres.
Com es treballa amb els grups més vulnerables per fer front a aquestes situacions irregulars i als efectes de la colonització, explotació i expropiació de les
seves terres i recursos?
Fonamentalment la REPAM el que està treballant és desenvolupar plataformes de diàleg, de construcció de propostes alternatives quant a la mirada de desenvolupament, intercanviant experiències amb altres comunitats i
generant alhora iniciatives que puguin ser viables. Però, fonamentalment, en
aquest moment el que estem treballant és que es respectin i defensin els drets
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consagrats en les constitucions pròpies de cadascun dels països.
Hi ha una veritable relació o comunicació entre institucions i grups indígenes?
En aquest sentit, fins a quin punt és important el paper de REPAM o Caritas perquè aquestes comunitats indígenes se sentin representades en les institucions i
en la presa de decisions?
L’Església té una capacitat impressionant, i potser sigui la institució amb major
presència i legitimitat al territori. No obstant això, alhora compta amb moltes
limitacions en la capacitat de comprensió d’una realitat tan complexa com la
que es viu a la Panamazònia, però té una vida feta enmig de les comunitats. Llavors, insisteixo, la comunicació fonamental de la REPAM està basada en la seva
capil·laritat, en la seva presència encarnada al territori, així que la seva presència directa és més gran que qualsevol altra xarxa, organització o institució. Els
grups indígenes assenyalen una sèrie de limitacions per les quals l’Església ha
demanat perdó, i ha de seguir demanant perdó per totes les ocasions en què
va contribuir a aquests efectes nefasts sobre la vida de les cultures indígenes,
la qual cosa el papa Francesc ha anomenat els pecats i crims en el marc de la
colonització, sigui la primera colonització o les posteriors i les que es continua
donant. No obstant això, també demana i demanem que es reconegui en molts
casos que aquesta és una presència legítima, forta i valorada en el marc de la
territorialitat d’aquests espais , i que d’alguna manera garanteix una relació directa, fluïda i permanent.
La REPAM el que fa és encarrilar els canals de comunicació, generar
espais de diàleg, com s’està fent amb els pobles indígenes a partir de les
conques prioritàries de tota la Panamazònia, i en funció d’això oferir serveis
rellevants, pertinents i espais de formació per ajudar en aquest procés. El
paper de la REPAM i altres instàncies de l’Església és d’ajudar a contribuir
en aquests diàlegs significatius, d’arribar a processos, fins i tot definicions, i
d’altra banda connectar amb altres canals, siguin europeus o d’Estats Units,
o en aquest cas amb instàncies amb el sistema interamericà dels drets humans
i el sistema universal.
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Especialment, fins a quin punt és fonamental la relació entre els líders de la
regió o comunitat local amb l’Agent de la Pastoral Social de Caritas?
La REPAM no existeix si no és a través de la relació directa dels diferents agents
d’Església que acompanyen la vida quotidiana i la destinació d’aquestes comunitats. Sense aquesta relació la REPAM és una xarxa més que no té aquesta connexió directa amb aquest territori.
Per això s’ha demanat tenir des de l’escola de drets humans un líder de les comunitats indígenes o camperoles amb un Agent Pastoral amb el qual ja treballin
per garantir aquesta relació enfortidora que doni resposta davant les situacions
de vulneració dels drets humans.
Què creu que fa falta perquè les comunitats indígenes i les poblacions originàries es vegin realment identificades en els processos de resolució dels conflictes
i en les decisions que impliquen l’ús o no de les seves terres?
Des de fa temps hi ha moltes comunitats que ja treballen en aquesta línia, els
resultats de la qual, ja sigui per models de desenvolupament o la pressió dels
governs, igual no han estat els desitjats. Però algunes comunitats indígenes
ja s’han implicat en aquest tema de fer resistència i incidència.
El cas de Belo Muntanya, la consigna de la qual era “va perquè va”, està inundant en les seves fases de construcció, afectant grans territoris i demarcacions
ancestrals. Els pobles indígenes i l’Església han fet un treball molt determinant
per defensar aquest territori.
El mateix està succeint amb el poble Munduruku, en el cas d’Equador: a la regió del sud de Samora hi ha una resposta forta. Així, jo crec que el que cal es
preguntar sobre la geopolítica i la postura en vers els models abstractius i com
es construeix també quant a una definició jurídica dins dels principis i els valors
de la Constitució. És a dir, quan els recursos naturals es consideren un recurs
estratègic de potestat, de maneig i de gaudi de tot el país, de prioritat per al maneig del govern central, és molt difícil una defensa que produeixi els resultats
esperats per a una defensa integral.
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Jo crec que, àdhuc amb moltes dificultats, són les comunitats indígenes, els pobles
originaris els que han fet una resistència significativa per a la defensa dels seus territoris. Així i tot la situació està empitjorant. Hi ha hagut agreujants en la definició de
marcs dins dels nostres models constitucionals, però el compliment és limitat.
Com valora el paper de la dona en aquests processos de reivindicació dels recursos
naturals?
El paper de la dona és fonamental, perquè la dona té una dinàmica de suport de l’estructura d’identitat del territori, de projecció per a la continuïtat i la sostenibilitat
d’una identitat cultural específica. D’aquesta manera, el seu paper és fonamental
des del resguard dels valors identitaris fonamentals, i també des d’una relació a més
molt més directa amb la cura de la terra.
El tema de la pràctica agrícola moltes vegades recau en les dones, mentre que els
homes estan molt més en els temes de cacera. Aquí hi ha una sensibilitat particular sobre la cura, la relació harmònica i la sostenibilitat d’aquests recursos naturals entre la dona i la terra. Encara que, certament, en matèria de drets humans
s’ha de tenir una perspectiva especialment focalitzada.
Quant a territorialitat es busca una defensa
integral del territori per a tota la comunitat
que aquí habita, i el paper de la dona és creixent i va prenent forma. En aquesta escola de
creació i defensa dels drets humans es va intentar que hi hagués una paritat entre homes
i dones. Sabem que això no garanteix equitat
però sí paritat numèrica, que és un primer
pas. Vam estar a prop de fer-ho, va ser un
60% homes i un 40% dones, però es va anar
un pas endavant. I dins de les reflexions de
la nostra escola es va fer un èmfasi especial
en la perspectiva de com ha de ser la cura i la
promoció de drets humans amb un enfocament de gènere.
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Podem afirmar que hi ha buits legals que no permeten una suficient protecció
dels recursos humans i ambientals de la població de la zona? Aquests buits legals es donen dins dels països o també tenen rellevància les potències exteriors
i els tractats internacionals?
Depèn de la legislació de cada país. Ens trobem davant un gran nombre d’estats nació i aquesta pregunta va a dependre de cadascun dels països i llocs de
la Panamazònia. No obstant això, en general hi ha un avanç significatiu en el
que és la reflexió constitucional sobre el tema de la cura del medi ambient, protecció de recursos naturals, etc., encara que sempre subordinats als interessos
del model de desenvolupament extractiu, amb una incapacitat i greu limitació
d’entendre les restriccions i definicions pel que fa a identitat cultural, cosmovisió indígena, encara que estiguin estipulats nominalment. Així, sentim que
hi ha un buit en la comprensió genuïna de les definicions específiques i de
les implicacions en la vida quotidiana de les persones i per tant aquests trets
de principis filosòfics o valors constitucionals queden com relegats enfront de
l’interès i la prioritat d’un model de desenvolupament primari exportador i bàsicament occidentalitzat.
Hi ha constitucions que fins i tot ara titulen “drets per a la naturalesa”, com és
el cas equatorià i bolivià, però en la pràctica no hi ha legislacions específiques
que regulin i determinin com s’engeguen aquests àmbits. Per tant queden com
una bonica intenció que no té cap tipus de concreció en la realitat.
En aquest sentit, teniu la sensació que molts o pocs conflictes no arriben a una
resolució definitiva per possibles barreres burocràtiques? Existeixen obstacles
institucionals en concret que no permeten una veritable resolució del conflicte?
El problema no és eminentment “barreres burocràtiques”. Els principis filosòfics i valors constitucionals establerts en la majoria de les constitucions en
matèria de drets humans, col·lectius i fins i tot de cura de la naturalesa estan en
evolució i estan progressant i millorant i trobant un millor diàleg amb el que són
les dinàmiques de discussió ètica o deontològiques sobre el tema de constitucionalitat i de legislació, i en això jo crec que hi ha avanços.
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El tema no és un problema de burocràcia, sinó que sempre es protegeix la paraula última a la prioritat sobre la potestat del govern central quant a l’ús dels
recursos estratègics que són d’interès nacional i llavors tot el que tenen a veure
amb la comprensió de la cosmovisió indígena, de la seva autodeterminació, de
les seves definicions a partir d’una perspectiva més cultural i identitària sempre
queda en segon lloc, i pitjor encara els drets de la naturalesa.
Jo crec que és un tema de prioritat, de voluntat política i d’inexistència de legislacions que siguin realment operatives i que ajudin a balancejar el gran grau
d’iniquitat.
I és un problema geopolític també perquè són massa els interessos que s’estan movent a escala global i cal dir-ho amb totes les seves lletres: això no és un
problema del govern de torn ni de la seva ideologia. Tenim governs catalogats
a si mateixos d’esquerra o de dreta, o de suposada esquerra o dreta, i en tots els
casos aquí hi ha un problema més gran que és el de la geopolítica i el sistema
món. Som països primariportadors dependents d’una sèrie de relacions desiguals en el comerç internacional, on pesa aquest model ara canalitzat a través
de la globalització i on uns són els que aprofiten tota aquesta dinàmica comercial i uns altres segueixen fent una mera explotació dels seus recursos sense
aconseguir canviar les estructures. Així que el problema té a veure amb tot un
model de consum del sistema món: el canvi per a la Panamazònia comença amb
el canvi en el consum amb un model de vida molt més auster als països més contaminants i consumidors, i a més posant patrons ètics en el tema del comerç, de
l’origen de l’ètica i de la producció. A més, també pressionant aquests governs
que són dependents perquè compleixin amb els estàndards mínims ja establerts
en les constitucions d’aquests països i en els acords subscrits. Però la situació
seria completament diferent si es complís. Aquest primer pas, que ens sembla
lluny de poder-se complir, generaria un canvi radical en les possibilitats de futur d’aquest territori.
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NOTA FINAL

Mauricio López
Secretari executiu de la Red
Eclesial Pan-Amazónica

La clau per a la comprensió de la
Panamazònia en aquest cas és la
comprensió com a territorialitat integral des de les diferents dimensions que la componen. És necessari
entendre-ho també des de la geopolítica per veure com s’estan donant
aquests trets d’intercanvi, control
i dominació que després impacten
amb els territoris. Sobretot corporacions sobre aquests territoris, i crec
que aquí podem entendre perquè és
tan difícil que les categories, discursos i reivindicacions dels pobles
indígenes puguin ser realment respectats, perquè aquí hi ha un desbalanç total dels interessos aliens
que pressiona i per això s’expliquen aquest tipus d’articulacions
regionals com l’IRSA i tot el tema de blocs regionals
que s’enforteixen per establir-se en un model d’intercanvi comercial que no respon de fons al tema de les
minories, al tema de la cura dels recursos naturals, el
respecte dels recursos humans, i bàsicament el que fa
és alimentar un model que no té un futur. Un sistema
que, com diu el papa Francesc: “No dóna més i produeix mort i exclusió, una dinàmica del descart”.
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mocràcia, també hem d’acceptar que les eleccions per
si soles no són suficients. A més, Àfrica encara ha de
desfer-se de la violència relacionada amb les eleccions
i de la qüestionada reforma de la Constitució. Però, en
general, avui podríem dir que l’Àfrica s’ha compromès
en el procés de democratització i que aquest és un progrés a apreciar i a consolidar. Els avenços democràtics al
continent, especialment pel que fa a la bona gestió dels
recursos naturals, són raons de pes, perquè no hi ha res
millor que la democràcia per promoure la transparència
i la lluita contra la corrupció. Avui, en tota Àfrica, els
ciutadans reclamen el dret a exigir al seu govern retre
comptes sobre la gestió dels recursos naturals.

La indústria extractiva
a Tarragona

Avui, en tota Àfrica, els ciutadans
reclamen el dret a exigir al seu govern
retre comptes sobre la gestió dels
recursos naturals.
Encara ara, tal com era després del procés d’independència, el principal desafiament per a l’Àfrica segueix
sent la qüestió del seu desenvolupament, de quina maneAssociació
ra treure milions de persones de la pobresa perquè,
com ALVEOLUS Bonretorn
sabem, la majoria dels països de l’Àfrica estan classificats
pel Banc Mundial entre els últims al món en el rànquing
de desenvolupament humà. Per invertir aquesta llista,
l’Àfrica té com a principal avantatge el seu potencial en
recursos naturals i miners.
1. Creixement econòmic i benestar de les persones
Pel que fa a la gestió dels recursos naturals, a l’Àfrica li
queda encara molt camí per recórrer.
Durant més de 10 anys, mentre Occident estava en plena crisi econòmica, Àfrica ha mostrat un
creixement mitjà de més del 5% a causa principalment a
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4 CEPAS, Bonne gouvernance
et ressources naturelles et
minières de la RDC, Kinshasa,
éd. Cepas, 2006. CEPAS, Ré
vision des contrats miniers en
RDC, Kinshasa, éd. Cepas, 2007.
CEPAS, Les institutions
financières internationales et
la pratique de la corruption en
RDC, Kinshasa, éd. Cepas, 2008.

Tarragona és la província d’Espanya en la qual
s’han instaurat les grans indústries pesants de la comunitat autònoma de Catalunya. Està situada en l’extrem
sud-oest de Catalunya amb una extensió de 6.260 km²,
dels quals uns 200 km lineals són costa al costat de la
qual es troben els territoris més planers tocant alguna
franja de la zona de l’interior de la província i separats
per importants alienacions muntanyoses que discorren
de nord-est a sud-oest (la Serralada Prelitoral), i que conclouen per la part més meridional en la gran plana deltaica
del riu Ebre i la gran protuberància en forma de punta de
sageta del seu delta.
Era un territori dedicat exclusivament a activitats del
sector primari de l’agricultura amb els conreus típics del
mediterrani de secà; la fruita seca (avellaners i ametllers),
l’olivera, la vinya, el garrofer, els cereals (blat, civada, ordi
i arròs), els cítrics (mandariners i tarongers) i, evidentment,
hortalisses. Amb l’aviram, el porcí i ramats de bestiar oví
i cabrú en un paper de menor importància.
És a la dècada dels anys 60 quan s’inicia la implantació
de grans empreses multinacionals de gran impacte ambiental i amb una forta agressió a l’entorn. Fórmula que
es gestionada des de les administracions centrals per
tal d’aconseguir frenar la disminució de la població de
la província, però sense promoure altres condicionants
favorables al progrés social, a una distribució més equitativa de les rendes i a una utilització racional de tots els
recursos naturals. Empreses que instal·len les seves indústries en les zones del territori més adients per a les
seves activitats i necessitats mediambientals.
Aquestes mesures han provocat moviments migratoris
relacionats amb el canvi de residència de la població en
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recerca d’habitatges amb més confortabilitat (nuclis urbans ben consolidats), a la recerca de treball i millor qualitat de vida que al mateix temps ha propiciat l’arribada
d’immigrants amb menor nivell adquisitiu, provocant les
diferències de renda entre parts del territori i la segregació entre classes socials, tot plegat motivat per les baixes
prestacions de contractació d’aquestes empreses, amb
capital foraster, que generen llocs de treball temporals
o precaris.
Tot i aquestes fluctuacions d’habitants en el territori, la
població de la província de Tarragona manté un índex de
creixement al igual que en tot el planeta que comporta
un augment en la demanda d’habitatges i les infraestructures que li són necessàries. Això ha generat una activitat en l’extracció dels recursos naturals minerals d’àrids,
matèria primera per al desenvolupament de la construcció de carreteres, vies de ferrocarril, esculleres, habitatges... quantificant en 11.000 kg/hab/any la quantitat
d’àrids que pot consumir o requerir una persona en una
societat civilitzada, cosa que situa aquest material com el
recurs mineral més utilitzat per l’ésser humà per sota del
consum d’aigua.
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La indústria extractiva a la província de Tarragona
ha estat i és un problema comú en totes aquelles implantacions d’empreses agressives amb el medi i generadora de confrontacions entre la ciutadania, els
ens públics i els ens privats pel fet de ser una activitat
poc compatible amb els teixits residencials.
Aquesta activitat, dispersa per tota la província amb un centenar d’explotacions en funcionament (baix Penedès, Conca de
Barberà, alt Camp, baix Camp, Tarragonès, Terres de l’Ebre i el
Montsià), és gestionada pel Gremi Provincial d’Àrids de Tar-

ragona, que extreu materials sòlids inerts útils per a la fabricació de productes artificials, com calç, ciments, formigons,
morters, aglomerats asfàltics i productes d’àrids naturals per
a esculleres i classificats per grandàries en la construcció de
carreteres i balast per a les vies de ferrocarril.
Aquí exposarem els casos de quatre municipis afectats
per les explotacions d’empreses extractives enfrontats a
situacions diferents, però amb les mateixes problemàtiques administratives i ambientals. Són els casos dels municipis de l’Argentera, l’Albiol, Riudecols i Ulldecona.
L’Argentera, afectada per la implantació d’una nova activitat extractiva; l’Albiol, amb l’afectació per la continuïtat d’una activitat extractiva en el municipi veí; Riudecols, amb una total afectació per part de sis (6) activitats
extractives en actiu o en tramitació, i Ulldecona, amb els
nous emplaçaments d’activitats extractives.
L’Argentera és un poble situat a la zona central de ponent de la comarca del Baix Camp amb una extensió municipal de 1.012 ha i una població de 153 habitants amb
problemes de despoblament i d’atur, vorejat per la serra
del mateix nom, amb llocs emblemàtics per als seus habitants i per a tota la regió, com són el Coll Rodó, l’Ender-
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rocada, el Morral Blanc o el Motxilló, entre altres.
L’administració va considerar adient solucionar els problemes del municipi (despoblació i atur) implantant-hi una
activitat extractiva. L’Ajuntament, liderat per l’alcalde Sr. Lluís M. Castellví, va autoritzar, el setembre de
l’any 2008, iniciar els tràmits per a la construcció d’una
pedrera al peu del Coll Rodó a càrrec de l’empresa MJ
GRÚAS.
El poble (que sempre queda al marge de tota decisió consistorial) se n’assabenta per una notícia publicada al diari
El Punt, el setembre de 2009, amb el títol de ‘La pedrera
que es vol instal·lar a l’Argentera vol ser “modèlica mediambientalment”’. Arran d’aquesta notícia i després
d’una reunió amb l’Ajuntament, que nega que s’hagi
donat cap permís, és la gent del poble qui s’organitza i
constitueix l’associació DEFENTERRA per defensar els
seus interessos en la gestió del territori.
Són els associats i els seus simpatitzants els qui, amb molt
d’esforç, atès que totes aquestes qüestions són tractades
per part de l’Administració de forma molt opaca, esbrinen
tot el procés sobre el projecte de l’activitat extractiva LEMAR al terme municipal de l’Argentera i de la construcció
d’un camí d’accés per al desenvolupament d’aquesta activitat dins dels termes de l’Argentera i Colldejou.
DEFENTERRA, Junts per l’Argentera, ICV i GEPEC
presenten diverses al·legacions i davant l’inexplicable
avanç del projecte, DEFENTERRA es veu obligada a
presentar un Recurs Contenciós Administratiu davant el
TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) en el qual
compareixen la Generalitat i l’Ajuntament de l’Argentera
i defensen l’autorització ambiental dels projectes.
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Actualment, i després de moltes mobilitzacions i mocions presentades a molts ajuntaments de la zona en contra del projecte, apareix a principi de 2016 la notícia a
la premsa on es fa públic que el projecte de la pedrera
de l’Argentera s’atura per la caducitat de la llicència que
s’emet sota la Llei de mines. L’estiu del 2016, l’associació DEFENTERRA espera que la sentència judicial del
seu recurs dicti la resolució del procés.
L’Albiol, situat dins del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, actualment PEIN i Xarxa Natura 2000,
a cavall entre les comarques del Baix i l’Alt Camp, terme amb una població de 459 habitants i una extensió de
2.034 ha, amb vistes a tot el Camp de Tarragona, distribueix la seva població en tres nuclis ben diferenciats: el
poble, els masos i una urbanització anomenada Masies
Catalanes.

Novament han de ser els ciutadans els qui es mobilitzen
per tal d’aturar la praxis dels ens públics en els procedi-
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© Alveolus

El municipi de l’Albiol rep l’any 1998, per part de l’empresa
Uniland Cementera, SA, una sol·licitud de permís d’investigació minera de 25 quadrícules mineres, que els consistoris de l’Albiol, la Selva del Camp i Alcover, amb la pressió
i suport dels veïns, aconsegueixen aturar. Novament, l’any
2007 l’empresa Canteras La Ponderosa, SA presenta la sol·
licitud de concessió directa de 21 quadrícules mineres i un
projecte d’ampliació de la pedrera d’Alcover, dins el terme
de l’Albiol. Com en el cas de l’Argentera, els veïns del municipi s’assabenten de les sol·licituds de forma fortuïta, i davant del silenci i la falta de posicionament de les administracions implicades (Ajuntament i Generalitat) creen l’associació
Alveolus com a eina per a la defensa i millora del territori i el
patrimoni de l’Albiol i entorn.

L’AlbioL

ments d’autoritzacions d’activitats que afecten els territoris en què viuen i desenvolupen les seves professions.
Alveolus i els seus associats, contraris al model de desenvolupament que se’ls vol implantar (sense cap mena de
transparència) han presentat al·legacions al projecte d’explotació, a l’avantprojecte del POUM d’Alcover (que dóna
permís a l’ampliació d’extraccions), reclamacions al director
general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial per la
denegació de la concessió directa de les 21 quadrícules
(fet que es produí el gener de l’any 2012), denúncies a Fiscalia per explotacions en terreny sense llicència, per la no
protecció de béns d’interès arquitectònic, per la no protecció d’espècies protegides (actualment en curs), i Recurs
Contenciós Administratiu per a l’aprovació definitiva del
POUM d’Alcover (actualment pendent de resolució). Actuacions i processos tancats i desestimats amb costos assumits
pels socis i simpatitzants de l’associació Alveolus i davant
la impassibilitat de les administracions públiques.
© Delterpa

El terme de Riudecols està situat en terreny muntanyós al peu
de Puigcerver, de Puigmarí (eliminat per l’acció de l’activitat extractiva), prop del límit del Camp de

Tarragona amb el Priorat, i del
puig de Vilavella, i ocupa les altes valls de les rieres de les Voltes i les Irles. Té una població de
1.289 habitants i una extensió
de 1.946 ha, amb l’agricultura
com a base econòmica del territori i, també, implanta l’activitat
de recursos minerals com a solució per aturar la davallada demogràfica.
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Riudecols ha convertit la seva activitat industrial principal en l’extracció d’àrids amb sis (6) pedreres en actiu
o en tràmit d’autorització, cosa que representa 203 ha,
que és l’11,62% del total del seu terme municipal.
Delterpa neix davant la permissibilitat del consistori de
Riudecols, que atorga certificats de compatibilitat urbanística a empreses extractives, menyspreant si són sòls
no urbanitzables, sòls amb valor ecològic i paisatgístic,
de protecció especial, de desenvolupament urbanístic
sostenible pel territori, de garantia de la qualitat de vida
dels seus ciutadans i, fins i tot, les normes subsidiàries.
Aquesta associació, formada per veïns de Riudecols, ha
dedicat esforços a obligar l’Ajuntament a redactar un
POUM que regularitzi i limiti les activitats extractives als
emplaçaments ja existents que tenien permisos definitius i vigents, que es reconegui la riera de les Voltes com
a via ecològica de protecció especial, que defensi el medi
ambient, que preservi el paisatge com a valor social i actiu econòmic del territori, que protegeixi les persones i
els seus habitatges... que defineixi un desenvolupament
urbanístic sostenible racional del territori i del medi ambient, que conjumini les necessitats de creixement amb
la conservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals a fi de garantir
la qualitat de vida de les generacions presents i futures.
Delterpa també ha interposat contenciosos administratius contra les resolucions de les autoritzacions ambientals de la pedrera Annabelen (resolució favorable), de la
pedrera Balatà (resolució favorable), de l’empresa Jordi’s
(resolució favorable) i de la pedrera Victòria (resolució favorable) -actualment pendents de les impugnacions del Gremi d’Àrids i de les empreses Consietesa, SL, la Ponde-
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rosa, SA, i Jordi’s Capricornio Proyectos e Inversiones,
SL. Ha fet denúncies a Fiscalia i al Departament de Medi
Ambient per l’abocament de runes en superfícies d’extracció sense autorització, i ha comparegut per demanda
de l’empresa Capricornio Proyectos e inversiones, SL,
compromesa Delterpa a defensar els interessos del poble de Riudecols.
Ulldecona, municipi de la comarca del Montsià, situat a
la banda oriental del riu de la Sénia, divisió territorial entre
Catalunya i el País Valencià, a la falda de la serra del Godall
i amb vistes a la serra del Montsià, amb una extensió del terme de 12.688 ha i una població amb una certa dinàmica de
creixement de 7.372 habitants, conserva bàsicament els
típics conreus tradicionals de secà. És coneguda internacionalment per l’exportació de la seva “pedra d’Ulldecona”
(amb quatre jaciments) i les oliveres mil·lenàries, que són
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algunes de les fonts de riquesa de la zona.

Salvem lo Montsià

Cap a l’any 2005, veïns del territori van iniciar una tasca
de conscienciació per preservar la riquesa arbòria de les
oliveres mil·lenàries, creant un discurs favorable per a la
seva conservació tant entre la població local com entre
els responsables polítics.
És arran de l’agrupació de diversos col·lectius per unir
esforços que, el novembre del 2015, reactiven la plataforma Salvem lo Montsià, oberta a tothom, per donar a
conèixer, sensibilitzar i trobar solucions a les nombroses i greus agressions mediambientals que pateix la comarca del Montsià i, alhora, conservar i millorar el patrimoni històric, rural i natural, davant, com sempre, de la
impassibilitat dels ens públics a la proliferació de noves
activitats extractives i d’altres greuges per a l’entorn.
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Hi ha a Ulldecona activitats extractives de roca calcària a la serra del Godall i d’argiles a la serra del
Montsià (de nova obertura i amb projecte d’ampliació), a
Masdenverge dues extraccions de graves i arenes, a
Alcanar una antiga i gran explotació que abasteix la
cimentera en el mateix municipi i a Amposta dos extraccions d’àrids.

© Alveolus

Actualment i, entre més coses, l’objectiu de la plataforma
és aturar urgentment les extraccions d’argiles que es duen
a terme a la falda de la serra del Montsià, pròximes a l’assentament protohistòric de La Ferradura/Els Castellets, i
l’espoli de terres fèrtils, i també obligar que s’executin les
restauracions de les finques ja explotades i exigir controls
ambientals de les extraccions i les plantes associades. Porten a terme una campanya de recollida de signatures realitzada per establiments de diversos pobles i telemàticament.
I es treballa desinteressadament en activitats socials, actes
de mobilització i de divulgació per mostrar el malestar que
comporta per a l’entorn i per a l‘economia local (en els últims

98

RESISTÈNCIES

anys el personal contractat per les extractives s’ha reduït un 50% i proporcionalment els ingressos als ens públics), i que la dinàmica ad-

ministrativa de vendre’s el territori és perdre aquest entorn
emblemàtic que és patrimoni de tots i totes.

D’aquest breu article de les empreses d’extracció d’àrids a
Tarragona podem extreure que el modus operandi d’aquestes empreses és una pràctica habitual, generalitzada i repetitiva en totes les parts del món. Una rutina globalitzada.
Aquestes empreses operen eludint les seves responsabilitats quant a la tramitació legal i necessària per portar a
terme la implantació de l’activitat en el territori, amb el
vistiplau de les administracions i ens públics implicats,
sempre que no sorgeixin moviments socials que exigeixin l’acompliment de les legislacions vigents.
És de remarcar que la mobilització social obliga, tant a les
empreses com a l’administració pública, a redirigir els procediments per a la licitació d’obres que en una gran majoria
de casos serà en benefici de les empreses licitades. El ciutadà es troba indefens i impotent quan per endavant sap que li
seran denegats els seus requeriments, i no es veu representat per aquella administració que hauria de vetllar pels interessos dels ciutadans, ans el contrari, observa atònit com
els seus representats es desviuen per satisfer les grans empreses (moltes d’elles multinacionals) amb l’excusa de sempre de
generar llocs de treball (aquests cada cop més precaris).
L’únic procediment en què es poden emparar els moviments socials agrupats en associacions per exigir
l’acompliment de les normatives al seu efecte són els
processos judicials. cosa que comporta unes despeses
molt elevades i molta dedicació i esforç a causa de tots els
requeriments necessaris que calen per dur-los a terme.
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Justícia i Pau és una entitat cristiana que
actua a Catalunya des de l’any 1968 i que
té per finalitat la promoció i defensa dels
drets humans de les persones i els pobles,
la justícia social, la pau i el desarmament, la
solidaritat i la protecció del medi ambient.
Amb aquestes finalitats, Justícia i Pau
es dedica a la sensibilització i informació
de la ciutadania i a la incidència política
sobre els poders públics, partits polítics,
institucions socials i empreses privades,
mitjançant activitats diverses, com campanyes públiques, informes, edició de
publicacions, organització de congressos,
conferències, seminaris, jornades, intervencions als mitjans de comunicació, etc.

PER ASSOLIR AQUEST OBJECTIU,
LA CAMPANYA TREBALLA EN DIFERENTS LÍNIES.
La incidència política davant el govern espanyol i les
institucions europees i altres autoritats a favor d’una llei
que obligui a les empreses a aprovisionar-se de minerals
de forma responsable.
Sensibilització i mobilització de la ciutadania a favor del
consum responsable i del respecte als drets humans.
Investigació a les zones d’extracció dels #ConﬂictMinerals
i informació sobre les problemàtiques generades de
l’extracció d’aquests minerals des del terreny.

Campanya #ConflictMinerals

#ConflictMinerals és una campanya de
Justícia i Pau per donar a conèixer la relació
que hi ha entre els productes tecnològics i
els conflictes armats i violacions de drets
humans als països on s’extreuen els minerals necessaris per a la seva fabricació.
Volem impedir que els grups armats de zones
en guerra es financiïn amb el comerç de
minerals utilitzats per a la nostra tecnologia i
aconseguir trencar el vincle entre els nostres
aparells i els “minerals de conflicte”.
Donar veu i informar sobre les connexions
entre el model de consum imperant i la
perpetuació de la vulneració dels drets humans en l’extracció dels #ConflictMinerals
és clau per a fer-ho.
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QUÈ POTS FER TU?
Suma’t a la campanya!

A www.conﬂictminerals.es podràs trobar propostes i
accions per tal d’aconseguir que les nostres
reivindicacions tinguin la incidència necessària per
evitar que els minerals utilitzats per fabricar els
nostres aparells tecnològics provinguin de la
vulneració de drets humans i conﬂictes.

Amb el suport de:

