
La humanitat consumeix diariament 85 milions de barrils de 
petroli per funcionar. Malgrat la minvada de les reserves glo-
bals d´aquest recurs, la dependència augmenta dia a dia. Per 
compensar el declinament constant de reserves, les corpo-
racions petrolieres, estatals o privades, amplien la frontera 
petroliera cap a zones prístines fins ara no intervingudes.

En molts països, els contractes petroliers es superposen 
amb l´hàbitat i territori dels pobles indígenes, els quals, a 
través d´un equilibrat ús dels seus recursos, han sobrevis-
cut físicament i culturalment amb una estreta relació amb 
el medi ambient que els rodeja.

L´activitat petroliera suposa una greu amenaça per la seva 
supervivència i per això, els conflictes oberts entre pobles 
indígenes i companyies energètiques són cada cop més co-
muns i més profunds.

Però la dependència global d´aquest recurs, la compra de 
voluntats polítiques i la agressiva penetració publicitària fa 
que les corporacions energètiques actuin amb completa im-
punitat, deixant desprotegits als pobles indígenes, els quals, 
a través de petites i dèbils organitzacions i amb escassos 

vincles amb moviments socials exteriors, es defensen com 
poden veient com dia a dia, el seu territori és destruït. 

De fet, els repetits accidents, vessaments i la insoportable no-
civitat d´aquesta indústria, així com la participació criminal en 
conflictes bèlics arreu del planeta, són silenciats pels mass-
media comprats per la publicitat dels consorcis del petroli.

Per sort, des de fa uns anys arrenquen propostes de mo-
nitoreig in-situ de les activitats petroleres. Algunes expe-
riències es tradueixen en documentals que, de manera in-
dependent i molts cops autofinançada, informen i difonen 
sobre els crims ambientals i socials del petroli.

Us convidem al cicle “Pobles indígenes amenaçats pel petroli” 
per acostar-vos a aquesta realitat i animar-vos a actuar al res-
pecte amb conciència solidària.

Mostra documental 

Pobles indígenes aMenaçats Pel Petroli (1ª sessió)

¿acaso coMeMos Plata? [Perú, 2007]
de leonardo tapullima
[realització: Sachavideaistas] 
[Producció: Pratec i Waman Wasi]     27 min

tentayaPi, el Pueblo intacto [Bolivia,2005] 
de Marc gavaldà
[realització: Guarapitofilms] 
[Producció: cruz Roja Suiza-Bolivia]     16 min
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