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RESUM 

Malgrat l’omnipresència d’internet i l’elevat flux d’informació que rebem a diari, encara hi ha 
realitats que ens queden molt llunyanes. La distància, en aquest cas, no es mesura només en 
quilòmetres, té més a veure amb les desigualtats socials i les asimetries de poder en els països 
empobrits. Les organitzacions que treballen per denunciar aquest desequilibri cerquen noves 
vies i instruments per fer visibles les injustícies que pateixen les i els empobrits. En aquest 
sentit, l’any 2009 la xarxa mundial d’activistes, Our World is Not For Sale (OWINFS) va 
encarregar a l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), la creació d’un mapa de 
conflictes ambientals que permetés a diferents organitzacions reportar els seus propis casos. 
Arran d’aquesta petició es creà un grup d’estudiants de 1r i 2n any de l’assignatura d’Ecologia 
Política del Màster de Sostenibilitat de la UPC, que va dur a terme una primera etapa del 
projecte amb molt bona acceptació als fòrums on va ser presentat. Aquest Projecte Final de 
Màster és doncs, hereu d’aquesta primera etapa i vol dotar-la d’una major consistència teòrica i 
tècnica. 

El Mapatge Col·laboratiu de Conflictes Socioambientals (MCA), títol que descriu de manera 
àmplia el propòsit del projecte, té com a objectiu principal desenvolupar una eina que permeti, 
de manera senzilla i col·laborativa, representar i publicar informació en base cartogràfica de 
conflictes socioambientals, a fi i efecte de fer-los visibles i despertar la consciència de l’opinió 
pública, enfortint i apoderant els /les afectades i les organitzacions que els/les hi donen suport. 

El present projecte té tres parts diferenciades però vinculades a través del seu discurs, anant des 
de la construcció inicial d’un marc teòric, passant per l’observació i recollida de dades d’un 
extens treball de camp, fins el desenvolupament de l’eina de mapatge col·laboratiu. 

En primer lloc, el projecte conté una recerca d’antecedents que estableix el marc teòric del 
desenvolupament del PFM. Aquest marc situa en l’àmbit de l’ecologia política l’estudi i/o 
representació dels conflictes socioambientals, entenent-los com conflictes ecològic-distributius, 
és a dir, conflictes que comporten una desigual distribució de l’accès als recursos naturals i als 
serveis ambientals de la natura. A més, el marc teòric, situa el MCA, per la seva forma, en 
l’àmbit de la neocartografia o cartografia 2.0, per l’esperit horitzontal i col·laboratiu; i pel seu 
contingut, en la cartografia crítica, per la intenció de fer representacions heterogènies i 
ciutadanes.   

La construcció del marc teòric facilita una segona etapa d’observació sobre terreny amb una 
estada de 7 setmanes a Mèxic i Guatemala on es van poder visitar conflictes socioambientals 
provocats per l’avenç de la frontera dels agrocombustibles, per l’extracció de estany, petroli i or, 
per vessaments incontrolats d’aigües negres, per la indústria del camaró i per la construcció 
d’infraestructures viàries. De tots els casos se’n va recollir informació bàsica per a poder-los 
mapar, però un d’ells, el Corredor Tecnológico de Guatemala (CTG), va ser escollit com estudi 
de cas per ser un conjunt de megaprojectes encara per construir i amb un elevat potencial 
d’impacte. Se n’ha fet una anàlisi en profunditat de les asimetries i de la relació del Corredor  
amb l’escalfament global, advertint de que el seu major efecte és el canvi d’usos del sòl i en 
conseqüència, de la vida de les persones que hi viuen. 

Amb les dades de l’observació i de  l’estudi de cas s’ha escollit el programa Google Fusion 
Tables (GFT) i s’ha mapat la primera part del MCA i el treball de camp de Mèxic i Guatemala. 
El cas d’estudi del CTG ha servit per comprovar si l’eina podia anar més enllà de la 
representació d’informació bàsica en un punt. GFT ens ha permès mapar àrees geogràfiques, fer 
mapes d’intensitat i afegir anàlisi estadístic bàsic.   

Per completar el present Projecte Final de Màster, els mapes s’han publicat en un espai 2.0 que 
vol ser la plataforma d’interacció entre els i les col·laboradores del projecte MCA.  
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RESUMEN 
 

A pesar de la omnipresencia de internet y el elevado flujo de información que recibimos a 
diario, aún hay realidades que nos quedan muy lejanas. La distancia, en este caso, no se mide 
solamente en kilómetros, tiene que ver  más con las desigualdades sociales i las asimetrías de 
poder en los países empobrecidos. Las organizaciones que trabajan para denunciar estos 
desequilibrios buscan nuevas vías y instrumentos para hacer visibles las injusticias que padecen 
las y los empobrecidos. En este sentido, el año 2009, la red mundial de activistas Our World is 
Not For Sale (OWINFS)  encargó  a el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), la 
creación de un mapa de conflictos ambientales que permitiera a diferentes organizaciones 
reportar sus propios casos. A raíz de esta petición se creó un grupo de estudiantes de 1º y 2º año 
de la asignatura de Ecología Política del Máster de Sostenibilidad de la UPC, que llevó a cabo 
una primera etapa del proyecto con muy buena aceptación en los foros donde fue presentado. 
Este Proyecto Final de Máster es heredero de la primera etapa y quiere dotarla de una mayor 
consistencia teórica y técnica. 
 
El Mapeo Col·laborativo de Conflictos Socioambientales (MCA), título que describe el 
propósito del proyecto, tiene como  objetivo principal desarrollar una herramienta que permita, 
de manera sencilla y colaborativa, representar y publicar información en base cartográfica de 
conflictos socioambientales, para visibilizarlos y despertar la conciencia de la opinión pública, 
fortaleciendo y empoderando los/las afectadas y las organizaciones  que les dan apoyo. 
 
El presente proyecto tiene tres partes diferenciadas pero vinculadas a través de su discurso, 
partiendo desde la construcción inicial de un marco teórico, pasando por la observación y 
recogida de datos de un extenso trabajo de campo, hasta el desarrollo de la herramienta de 
mapeo colaborativo. 
 
En primer lugar, el proyecto contiene una búsqueda de antecedentes i establece el marco teórico 
para el desarrollo del PFM. Este marco sitúa en el ámbito de la ecología política el estudio y/o 
representación de los conflictos socioambientales, entendiéndolos como  conflictos ecológico 
distributivos, es decir, conflictos que comportan una desigual distribución del acceso a los 
recursos naturales y a los servicios ambientales de la naturaleza. Además, el marco teórico, situa 
al MCA, por su forma, en el ámbito de la neocartografia o cartografía 2.0, por el espíritu 
horizontal y colaborativo; y por su contenido, en la cartografia crítica, por la intención de hacer 
representaciones heterogéneas y ciudadanas. 
 
La construcción del marco teórico facilita una segunda etapa de observación sobre terreno con 
una estancia de 7 semanas en México y Guatemala donde se pudo visitar conflictos 
socioambientales provocados por el avance de la frontera de los agrocombustibles, por la 
extracción de estaño, petróleo y oro, por el vertido incontrolado de aguas negras , por la 
industria del camarón y por la construcción de infraestructuras viarias. De todos los casos se 
recopiló información básica para poderlos mapear y uno de ellos, el Corredor Tecnológico de 
Guatemala (CTG), fue escogido como caso de estudio por ser un conjunto de  megaproyectos 
aún por construir y con un elevado potencial de impacto. Se ha realizado un análisis en 
profundidad de las asimetrías y de la relación del Corredor con el calentamiento global, 
advirtiendo de que su mayor efecto es el cambio de usos del suelo y en consecuencia, de la vida 
de las personas que ahí viven. 
 
Con los datos de la observación y del caso de estudio se ha elegido el programa Google Fusion 
Tables (GFT) y se ha mapeado la primera parte del MCA y el trabajo de campo de México y 
Guatemala. El caso de estudio del CTG ha servido para comprobar si la herramienta podía ir 
más allá de la representación de información básica en un punto. GFT nos ha permitido mapear 
áreas geográficas, hacer mapas de intensidad y añadir análisis estadístico básico. 
 
Para completar el presente Proyecto Final de Máster los mapas se han publicado en un espacio 
2.0 que quiere ser la plataforma de interacción entre los colaboradores/as del proyecto MCA. 
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ABSTRACT 

 
In spite of the internet omnipresence and the important flow of information we have to deal with 
everyday, there are still some distant realities. Distance in that case is not only measured by 
kilometres, yet it is related to social disparity and the power asymmetry in impoverished 
countries. The organisations that work to report this imbalance are looking for new ways to 
make this injustices visible that impoverished people suffer.   
 
Therefore, In 2009 the global network of activists, Our World is Not For Sale (OWINFS) asked 
the Debt Watch Globalisation  (Observatori del Deute en la Globalització-ODG) to design an 
environmental conflicts map to allow the different organisations to report the conflicts they  
work with. Departing from this demand a working group was created, it involved first and 
second year students of the Political Ecology Subject (Sustainability Masters Degree from 
UPC). The group carried out the first stage of the project which was positively regarded in the 
forums it was presented. This Masters Thesis has inherited the objectives of the first stage of the 
mentioned project and aims at providing an improved theoretical and technical consistency. 
 
The collaborative mapping of social-environmental conflicts (MCA) widely describes  the goal 
of the project which main aim is to develop a tool that facilitates the representation and 
publishing of information on a map to make the conflicts visible in an effortless and 
collaborative way in order to make public opinion aware of them. 
 
First of all, the project contains a research on previous circumstances that establishes a 
theoretical framework for PFM development and places (the study and/or) the representation of 
ecological-distributive conflicts in the political ecology sphere; namely, the conflicts that entail 
an unequal distribution of the access to natural resources and environmental services. In 
addition, the MCA may be placed amongst the so-called neo-cartography or cartography 2.0 
because of its horizontal and collaborative spirit and for its critical cartography contents aiming 
at heterogenic, tactic and democratic representations.  
 
The construction of a theoretical framework facilitates the second stage which consisted on field 
observation with a stay of seven weeks in Mexico and Guatemala where several socio-
environmental conflicts were studied in depth; the causes to these conflicts were diverse the 
threat of the agro-fuel  frontier, oil and gold extraction,  blackwater spills, the shrimp industry 
and construction of infrastructures. We gathered basic information from all these conflicts in 
order to map them. Yet, one of them was chosen as a case of study due to its great potential 
impact: The project of a Technological corridor, yet to be built in Guatemala (CTG). It is a huge 
project which as been exhaustively analysed in relation to the asymmetry it will cause and the 
probable effect it will have on global warming; but specially what has been analysed has been 
the effect it will have on soil tenancy realities and therefore on the lives of local inhabitants. 
 
Departing from the data collected by observation and the study case, the program Goggle 
Fusion Tables has been chosen to map the first part of the MCA, which is field research done in 
Mexico and Guatemala using it as a case of study; the case of the CTG has been used to check if 
it was possible to use the tool (Google Fusion Tables) to go beyond graphic representation of a 
single point and bring it a step forward to represent entire geographic areas, and also cover 
degrees of intensity as well as analyse the use of basic statistic figures. 
 
 To complete the present Masters Degree Project the maps have been published on a Web 2.0 
environment that intends to be the platform of interaction among the MCA collaborators. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Motivacions. Per què aquest Projecte Final de Màster? 

Un Projecte Final de Màster és, en d’altres coses, una forta inversió de temps i esforç i, per tant , 
la cerca de la temàtica esdevé una decisió important i compromesa. En els dos anys de Màster 
hem pogut compartir un gran ventall de temàtiques i àmbits de coneixement relacionats amb la 
Sostenibilitat, en majúscula i entesa en un senti ampli, i és necessari que el PFM assumeixi el 
repte de completar, que no tancar, aquesta etapa formativa.  

El MCA, l’acrònim del Mapatge en Col·laboració de Conflictes Socioambientals, com a 
Projecte Final de Màster, és una aposta a tres nivells:  un nucli teoricopolític, un blindatge 
grupal i vivencial que li dona consistència i un embolcall tecnològic que presenta els resultats de 
manera atractiva. En la construcció del nucli del projecte apareix la intensa col·laboració amb 
l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) arran de la participació en l’assignatura 
d’Ecologia Política del Màster de Sostenibilitat. La consistència ve donada perquè la necessitat 
es detecta des d’una xarxa (veure 0) i per la convicció de que el MCA no podia ser un treball 
estrictament de “laboratori”. Per aquest motiu una part important del present projecte és el 
treball de camp a Mèxic i Guatemala, on les afectacions dels conflictes tenen noms i cognoms. I 
l’embolcall és la construcció de l’eina de mapatge col·laboratiu que torna a ser una aposta a tres 
nivells: una presentació atractiva de les dades que pot arribar a tothom/tota dona, un espai 
d’interacció entre organitzacions i actors involucrats en els conflictes i una representació del 
conflicte socioambiental en un territori, que permet entendre les seves relacions i la seva 
complexitat. 

El MCA compren principalment, la construcció d’una eina col·laborativa de mapatge que 
permeti la interacció de diferents actors que investiguen, denuncien i/o pateixen les 
conseqüències dels conflictes socioambientals, amb la intenció final de que la informació es 
pugui presentar on line en una base cartogràfica, i sigui visitable per qualsevol persona. El 
mapatge no és un projecte neutre, és un projecte que pretén donar visibilitat als conflictes que 
queden en l’oblit, intencionat o no, i donar suport a les lluites dels empobrits per la defensa dels 
seus drets econòmics, socials, culturals, ambientals i polítics. 

Així doncs, el Mapatge en Col·laboració de Conflictes Socioambientals és un projecte amb parts 
ben diferenciades però vinculades a través d’un discurs que fa de fil conductor i redactades amb 
l’energia de l’experiència i la vivència. El MCA és un projecte fet  amb la tranquil·litat de no ser 
només d’interès, necessitat i projecció personal, i amb la satisfacció de poder recollir totes les 
inquietuds, coneixements i habilitats acumulats abans i durant el Màster de Sostenibilitat.  
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1.2. Un projecte dinàmic, un treball de grup i una necessitat de xarxa. 

El MCA no neix per aquest PFM i l’objectiu és que tampoc hi mori. El MCA neix de la 
necessitat d’una xarxa, Our World is Not For Sale1 - OWINFS, que encarrega l’any 2009 a 
l’Observatori del Deute en la Globalització2 la recerca d’una eina de mapatge on es pugui 
publicar informació sobre conflictes ambientals. Sota aquesta crida realitzada per OWINFS i 
recollida per l’ODG es crea un grup d’estudiants del 1r i 2n any del Màster de Sostenibilitat, 
que havien cursat l’assignatura d’Ecologia lítica, amb el nom de grup MCA (Mapatge de 
Conflictes Ambientals), acrònim que encara caracteritza el present projecte.  

En una primera etapa, el treball del grup es va centrar en trobar una eina gratuïta, d’ús senzill i 
de fàcil apropiació, que permetés mapar els conflictes ambientals generats per les empreses 
transnacionals (ETN) espanyoles a Amèrica Llatina i el Carib. Inicialment, en l’etapa de recerca 
dels conflictes, es va dissenyar una base de dades amb openoffice base per recopilar les dades 
dels conflictes i el mapatge es va realitzar amb Google Maps i Google Earth3.  

Els resultats van ser molt satisfactoris, sobretot per l’atractiu visual del mapatge.  

                                                 
1 OWINFS és una xarxa mundial d’organitzacions, activistes i moviments socials abocats a combatre els 

acords de comerç i inversió que promouen la globalització orientada per les transnacionals i 
beneficien a les empreses més poderoses del món a costa dels pobles i el medi ambient. 

2 L’Observatori del Deute en la Globalització forma part de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la 
Universitat Politècnica de Catalunya i treballa en l’estudi dels processos generadors de deute dins la 
Globalització. 

3 L’any 2004 Google va adquirir Keyhole Inc, empresa creadora de Google Maps i Google Earth. Ambdós 
permeten visualitzar informació georeferenciada, Google Maps en 2D i Google Earth en 3D, i han 
contribuït a canviar el panorama de la cartografia gràcies a la divulgació de dades de tot tipus. 

Figura 1 . Captura de pantalla de l’arxiu kmz de la primera etapa del MCA 
 

 
 

Elaboració pròpia 
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Cada conflicte generat per una ETN espanyola era caracteritzat per uns camps bàsics com ara: 
títol del conflicte, resum, tipus, empreses implicades, publicacions que suporten la recerca, etc... 
i un camp que explicitava l’estat de l’estudi (inicial, completat) que incitaven a la participació i 
a l’aportació de dades. Les representacions de la informació georeferenciada són amb Google 
Maps i Google Earth i les icones de georeferenciació són els logotips de les empreses, que una 
vegada seleccionats, ofereixen les dades bàsiques del conflicte. 

El MCA va ser presentat a diferents fòrums:  

 Enlazando Alternativas4, maig 2010, Madrid.  

 Environmental Conflicts and Justice5, juliol 2010, Barcelona.  

 Reptes de futur dels moviments ecologistes6, juliol 2010, Alella. 

Com ja comentàvem, la primera etapa del MCA va tenir molt bona acollida i d’aquí el 
plantejament d’endegar una segona etapa d’empenta individual i en format de Projecte Final de 
Màster que, recollint la filosofia de la primera etapa, pogués resoldre mancances com la 
desconnexió entre la bbdd i l’eina de mapatge, la dificultat tècnica per permetre una 
col·laboració a tots els nivells i la publicació de la informació georeferenciada on line. 

 
  

                                                 
4 Enlazando Alternativas és una xarxa Biregional Europa-Amèrica Llatina i el Carib que es va conformar 
l’any 2004 i que es la conseqüència de la conscienciació de que les polítiques neoliberals de la Unió 
Europea (UE) i la seva agenda comercial es troben liderades pel poder de les corporacions transnacionals 
i que la UE té com a objectiu assegurar l’accés de les seves economies als mercats llatinoamericans i del 
Carib de manera no restringida. 
5 Congrés organitzat per l’Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals (ICTA) de la UAB amb el suport 

del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
6 Curs d’estiu de la Universitat de Barcelona 
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1.3. Justificació del PFM 

Part de la justificació del Mapatge Col·laboratiu és contestada pel fet de ser una necessitat 
detectada per una xarxa. De tota manera cal justificar particularment el per què d’aquest 
projecte i per resoldre-ho, es formulen les següents preguntes i respostes: 

 

  

•Mapegem perquè la utilització d'una base cartogràfica per representar informació té un
elevat impacte visual i perquè entenem que és la millor manera de representar la
complexitat d'un conflicte socioambiental perquè aquest esdevé en un territori on
convergeixen ecosistemes naturals, amb dimensions socials, culturals, econòmiques i
polítiques.

Per què mapegem?

•Mapegem pels afectats i afectades, per les víctimes i per les organitzacions socials,
ambientals i ecologistes, facilitant-lis l’accès a la informació tècnica necessària per la
defensa i exercici dels seus drets.

Per a qui mapegem? 

•En general, mapegem els conflictes socioambientals amb una informació bàsica. En
particular, intentarem que es puguin mostrar indicadors, publicar fotografies, representar
àrees d’afectació i tot allò que pugui millorar l’enteniment del conflicte socioambiental

Què es mapeja? 

•El resultat hauria de servir per fer visible el conflicte, per difondre’l, per donar-lo a 
conèixer i per enfortir les xarxes de comunitats i organitzacions involucrades en els 
conflictes socioambientals.

Per a què sirveix el resultat? 

•Ajuda a resoldre el problema de l’oblid. Ajuda a acostar els afectats a les persones
sensibles a aquest tipus de problemàtiques. Té una component d’apoderament pels
afectats i afectades i ajuda, precisament, a entrendre la complexitat de la resolució final
del conflicte per la multiplicitat de factors, actors i interessos que solen convergir-hi.

Ajuda a resoldre el problema? 

•Es difon a través de la Xarxa i, inicialment, es difon a xarxes d’afinitat però gràcies a les
xarxes socials, es pot difondre ràpidament a qualsevol tipus de persona. També es pot
utilitzar en seminaris, tallers, congressos, etc...

Com i on es difon aquest coneixement? 

•Georeferenciem el lloc del conflicte i hi situem un punt amb una informació bàsica per
entendre que està passant i qui ho està provocant. Els mapes mostren les relacions
asimetriques i la injusta distribució ecològica de serveis i passius ambientals.

Què fem i què mostrem amb els mapes?
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2. OBJECTIUS DEL PFM 

 

L’objectiu general del MCA és desenvolupar una eina que permeti, per una banda, representar i 
publicar informació en base cartogràfica de conflictes socioambientals per fer-los visibles i 
despertar la consciència pública, enfortint i apoderant els afectats i afectades, organitzacions 
socials que els/les hi donen suport; i d’altra banda, que permeti treballar conjuntament i de 
manera col·laborativa, la informació dels conflictes socioambientals. 

Els objectius específics del mapatge  col·laboratiu de conflictes socioambientals: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificar l'objecte d'estudi i/o de mapeig: el conflicte socioambiental

1.1. Analitzar diferents visions i definicions de conflicte socioambiental

1.2. Explorar tipologies que poden caracteritzar un conflicte socioambiental

2. Cercar en la disciplina de la cartografia els antecedents que puguin definir l'àmbit en que 
situem el present projecte

2.1. Revisar mapejos col·lectius, cooperatius, col·laboratius i 2.0

2.2. Revisar antecedents de l’utilizació de mapes amb visions contrahegemòniques

3. Visita i observació de conflictes socioambientals per recollir dades i entendre les necessitats 
dels actors implicats i la complexitat del conflicte

3.1. Visitar un nombre rellevant de zones amb conflictes ambientals de diverses tipologies 

3.2. Determinar un dels conflictes com a estudi de cas per fer un treball més profund

4. Trobar el software i desenvolupar l'eina de mapatge col·laboratiu

4.1 Explorar les opcions de software que puguin representar informació en base cartogràfica 
de forma senzilla, intuïtiva, publicable i visualment atractiva

4.2 Mapar l'etapa 1 del MCA, el treball de camp i mapar l'estudi de cas utilitzant el màxim de 
recursos del software de mapeig

4.3. Publicar el treball de camp en un espai que pugui ser de referència per la futura xarxa de 
col·laboradors/es
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3. ANTECEDENTS I MARC TEÒRIC. 

 

El MCA és una intersecció entre la cartogràfica i l’estudi dels conflictes socioambientals. Per 
aquest motiu cal fer referència a ambdós àmbits. Inicialment es tractarà l’objecte d’estudi i 
representació, els conflictes socioambientals, i més endavant en aquest capítol, les 
representacions cartogràfiques. 

3.1. Conflictes Ambientals 

3.1.1. Conflicte Ambiental, Socioambiental i ecológico-distributiu? 

La paraula conflicte ve del llatí conflictus, que significa combat, lluita o baralla. Conflicte es 
defineix com “situació donada per una discordança entre les tendències i els interessos o les 
imposicions externes”; i conflicte social és el “desequilibri temporal en la cohesió d’un sistema 
social, causat per elements o forces dissidents, que poden ésser interns o externs a ell i que 
pretenen de restablir un nou equilibri, fonamentat en unes bases noves”7.  

Tradicionalment, els conflictes socials es representaven amb les vagues obreres, alçaments 
camperols, revoltes d’estudiants, etc... però, sobretot en el segle XX, cal afegir els conflictes en 
defensa del Medi Ambient, dels drets de les dones i dels drets humans (Gudynas & Santandreu, 
1999). És a dir, l’objecte d’estudi dels conflictes social s’ha anat ampliant.  

Diversos autors diferencien els conflictes ambientals dels conflictes socioambientals. Orellana 
els diferencia respecte al caràcter endogen o exogen del actors que hi participen o denuncien: 

 

Figura 2.Conflicte ambiental i conflicte socioambiental 

 

Font: elaboració pròpia a partir (Orellana, 1998) 

Aquest divisió entre conflicte ambiental i socioambiental ha estat discutida perquè es considera 
que no pot haver conflicte ambiental sense distinció social (Fontaine, 2004)  
 

Segons Ortiz  els conflictes socioambientals son conflictes socials que es refereixen a la 
temàtica ambiental respecte a les condicions de l’ambient o a la qualitat de vida dels humans, en 
les que existeix un deteriorament dels recursos naturals i un augment del impacte en les 
persones. En aquest sentit, moltes de les activitats humanes que impliquen l’accés, ús i control 
del medi natural, confronten necessitats i interessos individuals i grupals, que poden generar 

                                                 
7 Definicions de l’Enciclopèdia Catalana. 

CONFLICTE AMBIENTAL

• Actors exògens, com activistes ecologistes o ambientalistes, denuncien 
el dany als recursos naturals

CONFLICTE SOCIOAMBIENTAL

• Les comunitats afectades estan involucrades al conflicte



    PFM                                                       Alfons Pérez López 

   MCA                       Mapatge Col·laboratiu de Conflictes Socioambientals                                

 
 

16

conflictes socioambientals, no només locals, sinó que alguns poden arribar a estendre’s a nivell 
regional o global, com per exemple el canvi climàtic. (Ortiz, 1999) 

Segons Sabatini el caràcter conflictiu de l’ambient és més gran que en altres àrees de la gestió 
pública a causa de la complexitat de les externalitats8, atribució de les causes, medició de les 
conseqüències, distribució dels costos i beneficis provinents dels serveis ambientals9. Per aquest 
autor, la injustícia sol iniciar els conflictes, però el sentit de justícia o justícia distributiva  no és 
únic ni universal sinó variable segons la cultura, l’espai i el temps (Sabatini, 1998). 

Un exemple del canvi de percepció en el temps el podem trobar en l’himne municipal de 
Yawata, primera ciutat japonesa productora d’acer de mitjans segle XX:  
 
Els cels s’omplen de núvols de fum, les nostres acereries no tenen igual:Yawata, oh Yawata, la 
nostra gran ciutat! (Tsuru, 1989) 
 

Resulta interessant veure també les diferents aproximacions a la qüestió ambiental, amb les 
seves conseqüències interpretatives dissímils (Walter, 2009). En la següent figura podem veure 
les principals característiques de tres aproximacions a la qüestió ambiental: el post-
materialisme, l’ecologia política i l’economia ecològica, i la relació entre comunitat i ambient. 
(Orellana, 1998) 

Figura 3.Aproximacions a la qüestió ambiental 

 

Font: elaboració pròpia a partir de (Walter, 2009) 

 

                                                 
8 Externalitats són els efectes físics que generen canvis en l’entorn i els ecosistemes (Sabatini, 1998:8) 
9 Els serveis ambientals són els recursos i processos que són subministrats pels ecosistemes als humans. 

•Procedeix de la ciència política o la sociologia política dels
països desenvolupats que analitzen el surgiment dels conflictes
ambientals com el resultat d'un canvi en els valors de la societat.

•El conflicte ambiental ve donat pel canvi de valors de la
societat del Nord i creixent competència i de l'escassetat de
recursos naturals al Sud

Post-materialisme 

•No nega les demandes postmaterialistes però rebutja que els
pobres són massa pobres per ser ecologistes. L'ecologisme
popular o dels pobres intenta conserva l'accés de les comunitats
als recursos naturals i als serveis ambientals de la natura.
• El conflicte ambiental conceptualitzats com ecològic-
distributius, es generen per un desequilibri en la distribució
ecològica

Ecologia Política i 
Economia 
Ecològica

•Existeix una relació entre comunitat i medi ambient, una relació 
socio-ambiental, forjada en la història i aquest vincle tendeix a 
convertir-se en tradició o un fet normalitzat.

•El conflicte ambiental  es produeix quan es tensiona aquesta 
relació entre la comunitat i el seu hàbitat

Relació entre 
comunitat i 
ambient

El conflicte ambiental ve donat pel canvi de valors de la societat 
del Nord i creixent competència i de l'escassetat de recursos 
naturals al Sud. 

El conflicte ambiental conceptualitzats com ecològic-distributius, 
es generen per un desequilibri en la distribució ecològica. 

El conflicte ambiental  es produeix quan es tensiona aquesta 
relació entre la comunitat i el seu hábitat. 
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El present projecte pren, com a aproximació a la qüestió ambiental, l’ecologia política i seguint 
la crítica de Fontaine a Orellana, no contempla una separació entre conflictes ambientals i 
socioambientals, per això, en qualsevol moment s’utilitza ambdues versions (ambiental i 
socioambiental) per referir-se a conflictes ecològic distributius generats per un desequilibri en la 
distribució ecològica.  
 
Caldrà doncs aclarir que: 
 

 L’ecologia política és un creixent i fèrtil camp d’investigació que estudia els conflictes 
ecològics distributius (Martínez Alier, 2004) des de les relacions de poder i els processos de 
significació, valorització i apropiació de la natura que no es resolen ni per la via de la 
valoració econòmica de la natura ni per l’assignació de normes ecològiques a l’economia 
(Leff, 2003). 
 

 La distribució ecològica  es refereix a les asimetries o desigualtats socials, espacials, 
temporals en el us que fan els humans dels recursos naturals (biodiversitat inclosa) i les 
càrregues de contaminació (Martínez-Alier, 1997).  

 

 Els determinants de la distribució ecològica són en alguns casos naturals (clima, 
topografia, patró de pluges, jaciments minerals, qualitat del sòl i d’altres) però també són 
clarament socials, culturals, econòmica, polítics i tecnològics (Martínez Alier, 2004). 
 

Per últim,  destacar que un conflicte socioambiental al·ludeix a una dinàmica d'oposició, 
controvèrsia, disputa o protesta d'actors (Santandreu, A. & Gudynas, E., 1998). Per tant, estarem 
parlant de processos que tenen un desenvolupament temporal en l‘àmbit públic i que poden ser 
analitzats en termes de cicles o sèries de cicles, amb un inici, un desenvolupament i un 
tancament, que pot ser parcial o total (Lobera Serrano, 2010) 

3.1.2. Tipologia de conflictes socioambientals 

Els conflictes ecològicodistributius poden tenir diferents classificacions depenent de la intenció. 
Per exemple, Gudynas i Santander proposen una classificació segons el tipus de confrontació 
entre actors i segons el paper que prenen, a fi i efecte de facilitar la resolució del conflicte, i una 
classificació per entendre en quin moment del procés es troba el conflicte (Gudynas & 
Santandreu, 1999). 

 

  

1 

2 

3 
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Figura 4.Conflictes socioambientals segons la confrontació entre els actors i segons el seu paper 

 

 
 
Elaboració pròpia a partir de (Gudynas & Santandreu, 1999) 

 

 

 

Segons la 
confrotació 

entre els 
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Moment en 
el procés 

És un acte voluntari pel qual l’actor manifesta la seva oposició en el 
terreny públic en contra de la realització o l’anunci d’una activitat amb 
impacte ambiental negatiu,  i manifesta ,s’organitza i resol posar en joc 

la seva capacitat d’acció.  
Inici 

Desenvolupament 

Finalització 

Recurrent: 
la intermitència és regular

Fugaç:
no aconsegueix mantenir‐se en el temps

Dil∙latat:
tendeix a mantenir‐se en el temps per falta de normativa jurídica ambiental precisa, interessos econòmics en 

joc, debilitat de l’actor regulador, energia dels grups ciutadans, etc... 

Intermitent:
succeeix en intervals separats, també canvia d’intensitat i no és possible establir un calendari regulador 

Endèmic:
 acostuma a ser de llarga durada però amb una dinàmica particular, cíclica i de llarg termini. 

Solució:
 quan la causa del conflicte és eradicada

Ressolució: 
quan acaba el conflicte per acord entre els 

actors però sense eliminar les causes 

Per esvaïment: 
quan un dels actors deixa d’actuar en l’espai 
públic però sense que s’elimini la causa 

Negociada amb o sense la participació d’un ens regulador 

Negociada acordada amb un ens regulador 

Negociada acordada amb un mediador 

Per alteració del projecte: s’introdueixen canvis al tema o al projecte que 
eliminen l’impacte

Per l’establiment de terminis 

Per via administrativa, judicial 

Forzada 

Intervención de la fuerza estatal 

Afectats 

Grups organitzats

Organismes de l’Estat 

Figura 5. Conflictes socioambientals segons el
moment del procés . 

Elaboració pròpia a partir de (Gudynas & Santandreu, 1999) 
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Joan Martínez-Alier, en canvi, proposa classificar el conflicte ecològicodistributiu segons el 
punt de la commodity chain 10on succeeix (Martínez Alier, 2004): 
 

Figura 6.Conflictes Ambientals a la Commodity Chain 

 

 
 
Elaboració propia a partir de (Martínez Alier, 2004) 
 
L’extracció de petroli, per exemple, provoca conflictes per l’aigua de formació que s’aboca en 
el medi i pels gasos que es cremen localment. En el transport tant els oleoductes com els 
vaixells petroliers tenen risc d’accident i de provocar vessaments. També poden haver conflictes 
en les refineries, i finalment la seva combustió pot produir contaminació local i, sens dubte, 
augmenta les emissions de diòxid de carboni en l’atmosfera. 
 

  

                                                 
10 Es el procés de transformació de matèries primeres per transformar-les en béns i serveis per acabar 

distribuint-los als consumidors 

Extracció de materials i 
energia:

* Mineria de metalls, 
petroliera i de cantera

* Degradació o erosió de 
terres

* Plantacions

* Biopirateria

* Camaroneres

* Aigua

* Sobrepesca

Construcció 
d'infraestructures de 

Transport

* Vessaments petroli

* Accidents oleoductes i 
gasoductes

* Hidrovies

* Ampliació port i 
aeroports

* Autopistes i vies fèrries

Generació i tractament de 
residus

* Contaminació

* Seguretat dels 
consumidors i ciutadans 
amb el risc de noves 
tecnologies

* Exportació de residuos 
tòxics

* Contaminació 
transfronterera

* Sumiders de carboni

Conflictes a la “Commodity Chain” 
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3.2. Les representacions cartogràfiques 

3.2.1. La cartografia i la cartografia crítica 

 

La cartografia, entesa de manera àmplia, com la disciplina que s’ocupa de representar l’entorn 
físic, convencionalment, mitjançant mapes, fotografies aèries, imatges de satèl·lit, models 
tridimensionals, etc..., (Rodríguez, Abad, Alonso, & Sánchez, 2008) ha estat al llarg de la 
història una activitat exercida per professionals que tenien els coneixement i l’accés als recursos 
i tècniques necessàries, ha estat un instrument al servei de les institucions i dels grups dominats, 
com un dels mecanismes fonamentals per l’exercici del seu poder i el control social (Freire & 
Villar, 2010). De tota manera, al marge del que podríem considerar com unes pràctiques 
cartogràfiques hegemòniques, minoritàries, elitistes, al servei del poder i/o la ciència, van 
emergir cartografies alternatives, “heterogènies, radicals, tàctiques, ciutadanes, participatives, 
col·laboratives, ambigües, obertament subjectives i quotidianes” (Freire & Villar, 2010). 
Aquestes últimes han desenvolupat una funció crucial en la promoció del canvi social així com 
en els processos d’apoderament i apropiació de l’espai per part de la ciutadania, prenent forma 
de Cartografia Crítica. En aquest àmbit, el treball d’anàlisi cerca trencar amb el sistema de 
mapatge tradicional i desemmascarar les estructures ocultes de poder social que operen a la 
cartografia. Ho fan gràcies a estratègies de recerca alternatives que prioritzin les pràctiques 
reflexives, interactives i col·lectives. 

Entre els diversos projectes participatius emergents, un bon exemple de cartografia crítica és la 
Cartografia Radical, que es defineix com “la pràctica de la cartografia que trastorna les nocions 
convencionals amb el fi de promoure activament el canvi social” (Bhagat & Mogel, 2008). 
Cerca promoure noves percepcions de les xarxes, associacions i representacions d’indrets, 
persones i poder, una comprensió del món alternativa com requisit previ de canvi.  

La cartografia crítica ha pres rellevància en l’actualitat amb la irrupció de les eines 2.0, on 
l’orientació a l’usuari/ària fa que les decisions de què es representa i per què es representa en 
una base cartogràfica, siguin descentralitzades i autònomes, deixant enrere els grups 
d’especialistes i experts que capitalitzaven el coneixement cartogràfic i, en conseqüència, 
limitaven la utilització de representacions cartogràfiques amb finalitats contrahegemòniques. 

3.2.2. Web 2.0, de què estem parlant? 

 

El MCA està marcat per la filosofia 2.0 i per això cal aclarir de què estem parlant. El terme Web 
2.0, utilitzat per primera vegada l’any 2004 per Dale Dougherty11, va més enllà d’un concepte 
purament tecnològic, el Web 2.0  es defineix com l’actitud que permet i esperona diversos 
sectors de la societat, individus, administracions públiques o entitats privades, a donar opinions, 
organitzar-se, treballar i relacionar-se entre elles.  

De la mateixa manera que l’inici dels sistemes operatius completament lliures, l’any 1991, 
creats per Richard Stallman, va provocar una revolució en el món dels softwares, el web 2.0, 
que va emergir l’any 2004, ha deixat obsolet el web 1.0, unidireccional i estàtic. Caracteritzat 

                                                 
11 Dale Dougherty és un dels cofundadors de O'Reilly Media 
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per un tipus de Xarxa, entesa com a www (World Wide Web), està enfocat a l’usuari/ària final i 
a les xarxes socials, a la interacció i col·laboració entre usuaris/àries. La informació d’anada i 
tornada i la integració d’un teixit social es reflecteix en els diversos serveis i aplicacions 
desenvolupades. Els mashups (webs híbrides) constitueixen l’exemple més rellevant de 
plataformes que permeten a comunitats d’usuaris/àries crear, compartir i emmagatzemar 
informació de qualsevol tipus (fotos, experiències i dades personals o professionals, centres 
d’interès, opinions, etc...) de fàcil consulta i  utilització, i a desenvolupadors/es implementar 
serveis que els/les hi siguin útils. Destaquen entre els mashups els blogs, que inicialment eren 
espais web personals però cada vegada més s’utilitzen com extensions d’espais web 1.0, per la 
seva senzillesa i versatilitat; i les Wikis, conjunts de pàgines web en les que el contingut està 
elaborat de manera asíncrona per diverses persones autoritzades i utilitzable per tots/es, les 
plataformes educatives i les xarxes socials. Es tracta doncs d’una Xarxa de valor afegit, on els 
usuaris/àries no són mers receptors d’informació sino actors de la concepció, construcció i 
difusió dels continguts de manera col·laborativa, voluntària i coordinada.  
 

Figura 7 Evolució en la construcció d’espais web  

                     Web 1.0                           Mashups Web 2.0                 Mashups de codi obert 

      

                 Desenvolupadors          Implementadors/dissenyadors       Usuaris/àries 

Elaboració pròpia 

 

3.2.3. La neocartografia o cartografia 2.0 

 

La cartografia, com ja comentàvem abans, ha rebut l’impacte directe de la Xarxa, i aquest 
impacte ha donat com a resultat la democratització de la cartografia, una autèntica revolució per 
aquesta disciplina.  

L’era dels mapes dinàmics i interactius manipulats digitalment va començar a la dècada dels 
noranta, amb els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), entre d’altres instruments dissenyats 
per emmagatzemar, visualitzar, compartir, editar i analitzar la informació geogràficament 
referenciada12, amb la finalitat de resoldre problemes complexos de planificació i gestió 
(Ortega, 2011). Tot i que la contribució a la gestió i visualització de dades geogràfiques era 
fonamental, la seva utilització complexa les feia assequibles a un nombre d’usuaris restringit. 

                                                 
12 La georreferenciació permet la localizació d’ un objecte espacial o d’unes dades en un sistema de 

coordenadas terrestres  
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L’aparició posterior de les Infraestructures de Dades Espacials (IDE), amb l’objectiu d’integrar 
a través d’internet les dades, metadades, serveis i informació de tipus geogràfic, va permetre una 
millora en l’accés a la informació geogràfica i a la tecnologia per part de l’usuari/ària final. 
L’elaboració i difusió d’aquest “SIG Globalitzat” van ser facilitades a la vegada per les 
tecnologies de la Xarxa, la creació d’un format universal d’intercanvi de dades (Geografic 
Markup Language) i la consolidació del fenomen del Programari Lliure.  

Dos dels fets més destacats que han contribuït a la democratització de la cartografia han estat 
l’aparició l’any 2004 de Google Earth i Google Maps, una tecnologia desenvolupada per 
Keyhole Inc. i que Google va adquirir, i la difusió dels navegadors GPS per automòbils, que 
utilitzen les senyals enviades per una constelació de satèlits i que s’han convertit en equips 
utilitzats com la radio o l’aire condicionat (Rodríguez, Abad, Alonso, & Sánchez, 2008) 

Actualment, amb les tecnologies del web 2.0, la cartografia ha deixat de ser una disciplina  per 
experts/tes per passar a formar part de la vida quotidiana de totes i tots nosaltres. La 
neocartografia, cartografia 2.0, cartografia col·laborativa o cooperativa, o el PPGIS (Public 
Participation GIS), són termes que caracteritzen les representacions geogràfiques sobre mapes 
creats de manera tradicional, mitjançant contribucions de diversos cartògrafs/es individuals- o 
amb la informació aportada pel públic. Per la Infraestructura de Datos Espaciales 

de España IDEE, en pocs anys “s’ha construït un sistema obert, col·lectiu i col·laboratiu, integrat 
per multitud d’actors”, que a l’Estat Espanyol “engloba a quasi 200 serveis estàndar OGC 
(Open Geospatial Consortium), amb més de 2.000 capes d’informació i una varietat de dades 
molt considerable” (Rodríguez, Abad, Alonso, & Sánchez, 2008) 

 

3.2.4. Una aproximació als processos de mapatge col·laboratiu 

 

Fent referència al que comentàvem en el 3.2.1 on les estratègies de recerca alternatives en les 
cartografies crítiques prioritzaven pràctiques reflexives, interactives i col·lectives, podem veure 
que existeixen diferents metodologies d’aquestes pràctiques. El mapatge col·laboratiu estaria 
estretament relacionat amb la pràctica d’una metodologia basada en el diàleg entre els 
participants i en la interconnectivitat dels continguts, que ens porta al desenvolupament de 
comunitats d’aprenentatge (Lobera Serrano, 2010). Les comunitats d‘aprenentatge com són un 
grup de persones dins d‘una organització/institució o persones dins un territori que, durant un 
període de temps i motivats per una visió i una voluntat comunes, participen plegats en una 
tasca d‘adquisició de coneixements, habilitats i actituds (Larsen, 2001). Aquesta definició de 
comunitat d’aprenentatge es pot extrapolar pel cas dels i de les participants en un mapatge 
col·laboratiu, tenint en compte però, que la Xarxa ens ofereix espais d’interrelació virtuals on, 
curiosament en el cas de les representacions cartogràfiques, el territori deixa de ser el punt de 
trobada, per passar a ser l’eina de treball dels i de les participants.  

Si prenem com a referència les comunitats d’aprenentatge podem advertir que, en el nostre cas, 
es poden diferenciar dos aspectes generals que ens ajudaran a la distinció del procés de 
realització de la cartografia col·laborativa: l’espai d’interrelació de la comunitat d’aprenentatge i 
el format de l’eina d’interrelació. En la següent figura es mostra més clarament: 
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Figura 8.  Procés de realització de la cartografia col·laborativa respecte l’espai d’interrelació i l’eina 
que utilitzen les comunitats d’aprenentatge 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les diferents experiències trobades en els antecedents 

 

La representació de la Figura 8  no pretén ser una divisió ni una classificació excloent13. El sentit  
de la Figura 8 és ajudar a entendre que el mapatge col·laboratiu és quelcom que es pot adreçar a 
qualsevol tipus de públic i que, tot i ser necessari una alfabetització informàtica per les 
“metodologies digitals”, l’aparició de les eines 2.0 amb la seva filosofia d’orientació a 
l’usuari/ària, cada vegada fan més fàcil la seva utilització. A més, Les “metodologies 
analògiques”, poden ser utilitzades per persones analfabetes14 que solen ser bones coneixedores 
del seu entorn. 

 

  

                                                 
13 Un cas exemplificador de com aquestes processos de realització cartogràfica es barregen i s’entrellacen 
és, per exemple,  la possibilitat de realitzar un taller de mapatge col·laboratiu que es realitzi en base 
cartogràfica en format paper que, després d’una primera fase presencial, es digitalitza i a partir d’aquí, les 
col·laboracions continuen al “núvol”13. Aquest és el cas de l’evolució dels tallers d’Iconoclasistas, que tot 
just veurem en el Referents dins la cartografia crítica 

 
14 En Paolo Freire, iniciador de les pedagogies de l’oprimit, deia que analfabet no era el que no sabia 

llegir ni escriure lletra, era el que no sabia llegir ni escriure el món. 

• Espai d'interrelació al 
"Núvol": les persones 

interactúen a través d'un 
espai comú virtual per 

realitzar el mapeig

•Espai d'interelació 
presencial: diverses 
persones interactuen en un 
espai físic comú  i realitzen 
el mapeig

•Base cartogràfica en 
format digital: el mapeig 

es realitza amel suport d'un
software.

•Base cartogràfica en format 
paper: el mapeig es realitza 
en una base cartogràfica 
impresa.

"
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3.3. Referents del MCA  

3.3.1. Referents dins la cartografia crítica 

 

El mapatge ha estat una eina utilitzada sovint en la representació gràfica dels conflictes 
socioambientals. La base cartogràfica permet interpretar el conflicte com a quelcom inserit en 
un territori i, per tant, ajuda a entendre la seva complexitat. En aquest sentit podem trobar 
nombrosos exemples que són referents i inspiradors d’aquest PFM: 

 Oilwatch 

OILWATCH,  és una xarxa mundial d’activistes creada el febrer de 1996, a Quito, Equador. 
Inicialment va ser constituïda per 15 organitzacions de Nigèria, Sud-Àfrica, Camerún, Gabón, 
Tailàndia, Sri Lanka, Timor Oriental, Màxic, Guatemala, Perú, Colòmbia i Brasil, però 
actualment té membres a més de cinquanta països i s’han conformat xarxes nacionals i regionals 
a Àsia i Àfrica, a més d’una oficina de suport a Europa. 

OILWATCH treballa principalment per la resistència a les activitats petrolieres als països 
tropicals i sobretot denuncia els impactes en el medi ambient i a les comunitats afectades. Un 
del seus projectes més destacats és el “Atlas del petróleo” on es mostra, a través de mapes 
globals i regionals, totes les dimensions i impactes de les activitats petrolieres: prospecció, 
extracció, distribució, afectacions ambientals i en la població, etc... 

Figura 9. Grandes yacimientos de hidrocarburos en el mundo 

 

Font: www.oilwatch.org 

 

 La Gaceta Geográfica  

En la vessant acadèmica trobem La Gaceta Geográfica de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) que realitza recerca bàsica i aplicada, encaminada al coneixement del 
territori nacional i els seus recursos, amb l’objectiu principal d’estudiar l’espai i les diferents 
formes d’organització dels elements que el composen, tan físics com socioeconòmics. 

El nº5 de la Gaceta Geográfica, El Plan Puebla Panamá: una revisión geopolítica, és un exemple 
de cartografia crítica i referent per l’anàlisi de l’estudi de cas en el punt 5.2.3 del present 
projecte. 
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Figura 10. Principales recursos naturales y turísticos mexicanos en el Plan Puebla Panamá 

 

Font: El Plan Puebla Panamá: una revisión geopolítica 

 Ecologistas en Acción  

Més a prop de casa nostra també tenim el treball de la federació ecologista Ecologistas en 
Acción que va publicar l’any 2009 un mapa de conflictes ambientals a Catalunya amb una breu 
descripció del conflicte per cada comarca. A més de la informació exposada en la base 
cartogràfica, es pot accedir a un llistat de tots els conflictes i una recomanacions finals a modus 
de traçades generals de que s’hauria de canviar en les polítiques públiques per resoldre els 
conflictes. El llistat té un apartat de llista d’adhesions on les organitzacions hi poden donar 
suport . 

Figura 11. Mapa de Conflictes Ambientals de Catalunya 

 

Font: (Moviments.net, 2011) 
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 Iconoclasistas 

Iconoclasistas  experimenta des de l’any 2006 amb diverses eines de comunicació popular per 
construir estratègies creatives de resistència i transformació. A partir de l’any 2008, 
Iconoclasistas va iniciar els tallers de “mapeo colectivo” amb estudiants, organitzacions de 
barri, moviments socials, artistes, comunicadors, etc...; on els i les participants s’apropien de la 
tècnica de mapatge i la desenvolupen.  Són espais vivencials que poden generar com a resultat 
la pròpia intervenció amb projectes o la realització de material de comunicació, entre d’altres. 

 

Figura 12. Taller de mapatge col·lectiu sobre agronegocis a la Facultad d’Economía. Argentina 2008 

 

Font: (Iconoclasistas, 2010) 

 

3.3.2. Referents en la cartografia 2.0 

 

Tot i que els treballs exposats en l’apartat anterior són clars referents del present projecte, el que 
el MCA planteja té una dimensió diferent que només s’entén amb l’aparició de les eines 2.0 i 
amb la socialització de la cartografia a través de la Xarxa. Des d’aquest punt de vista podem 
trobar a la xarxa nombrosos software per permeten de manera senzilla crear mapes 
personalitzats, on l’usuari/ària defineix la informació que vol presentar,  com per exemple 
Ikimap (www.ikimap.es), on a més es pot compartir mapes creats i cercar-ne de nous. D’altra 
banda, també existeix la possibilitat de participar en mapes amb una idea o temàtica 
preconcebuda com ara Open Street Map (www.openstreetmap.org), un projecte a nivell mundial 
de cartografia col·laborativa on diferents usuaris/àries, utilitzant GPS,  pugen dades de vies de 
comunicació en un visualitzador obert. 
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Figura 13. El voluntariado de la Unión Europea                         Figura 14. OpenStreetMap 

 

Font: (ikiMap, comparte tus mapas, 2011)              Font: (OpenStreetMap, el Wiki mapa Mundi libre) 

 

Per últim destacar que la primera etapa del projecte MCA és el més clar antecedent i referent del 
present projecte i que malgrat existeixen nombroses plataformes, no hi ha dubte que les més 
esteses en l’actualitat són Google Earth i Google Maps, i precisament aquestes van ser el suport 
per la primera etapa del MCA. La decisió del programari a utilitzar (6.1)  per realitzar el present 
projecte estarà condicionat per la possibilitat de visualitzar les dades de l’estudi en plataformes 
ja esteses, plataformes que les usuàries i usuaris reconeguin com a properes i quotidianes, per tal 
de facilitar la transmissió de la informació. 

 

3.4. Viabilitat del PFM: oportunitat i necessitat vers capacitat i xarxa. 

 

Essent el present projecte la continuació o la represa d’un treball que,  tal i com es detallava en 
el punt1.2 , va tenir molt bona acollida, i aquesta primera etapa és un referent clar per analitzar 
la viabilitat del projecte . El format que adopta el MCA, amb la intenció d’utilitzar eines 2.0, de 
publicar els resultats en línia, d’incitar i esperonar a la participació d’altres actors en el treball 
cooperatiu, col·lectiu i col·laboratiu; i l’increment dels impactes de les nostres economies en el 
medi ambient i en la biodiversitat global, el situen en un posició diferencial. El MCA tracta una 
temàtica de creixent interès, els conflictes socioambientals, amb eines populars i actuals.  

Fa poc més d’un any veiem, per exemple, com l’explosió l’abril de 2010 de la plataforma 
petroliera Deepwater Horizon, propietat de Suiza Transocean Ltd i utilitzada per British 
Petrolium, provocava un vessament de 4,9 milions de litres de cru al Golf de Mèxic15. Poc 
després, al mes d’octubre, la ruptura de la presa que contenia residus de l’obtenció d’alumini de 
la fàbrica de Ajka, a Hongria, deixava una saldo de quatre víctimes mortals, sis desapareguts, 

                                                 

15 Se hunde una plataforma petrolera en el Golfo de México tras una explosión, 22/04/2010, La 
Vanguardia 
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més de 120 ferits i 40 km2 abnegats de fang tòxic16. I l’últim cas que ha convulsionat la 
comunitat internacional: l’accident de la central nuclear de Fukushima, al Japó, provocada per 
l’acció del tsunami posterior al terratrèmol que va sacsejar durament la costa est japonesa. 

Fins i tot en el cas de Fukushima, on el causant del problema no va ser l’acció humana directa, 
sembla força clar que vivim en la societat del risc (Beck, 1994), on aquests desafortunats 
esdeveniments succeeixen de  manera sistemàtica. Encara més greu és, però, quan passen 
totalment desapercebuts per l’opinió pública. Qui coneixia el cas de la perca del Nil al llac 
Victòria a Tanzània? No va ser fins que el documental La Pesadilla de Darwin17 va mostrar 
l’impacte de la comercialització de la perca que ens vam adonar dels danys ambientals, la 
desestructuració social i la misèria que produïa i produeix.  

Aquests casos que no es manifesten en un diferencial de temps petit i amb molta intensitat, sinó 
que són dilatats en el temps, tenen motius estructurals i, sovint, les afectades i afectats no tenen 
accés als mecanismes de defensa dels seus drets, necessiten trobar vies de denúncia alternativa. 
En aquest sentit el present PFM pretén cobrir l’espai necessari de difusió d’aquests conflictes 
que queden en l’oblit dels mass media.  

Pel que hem comentat, sembla prou clara l’oportunitat i la necessitat del PFM, però també s’ha 
de conjugar amb la capacitat i la xarxa. És a dir, la capacitat de les eines disponibles per mapar 
conflictes i la capacitació necessària per utilitzar-les i la xarxa de persones interessades en 
col·laborar, per saber com i a quin nivell ho poden fer, sense que l’MCA no perdi fiabilitat, 
rigurositat i seguretat en les dades reportades. 

 

Taula 1. Viabilitat tècnica i de la xarxa de col·laboradors 

Viabilitat tècnica18 Viabilitat en la xarxa de 
col·laboradors/res 

 Eines de mapatge de soft lliure o gratuït 

 Facilitat d’utilització, col·laboració i 
apropiació 

 Reflectir la complexitat d’un conflicte 
socioambiental 

 Grau d’interès de les xarxes d’afinitat 

 Grau d’implicació: usuari/ària, 
col·laborador/a o implementador/a 

Font: elaboració pròpia 

 

Com comentàvem a l’inici d’aquest punt, la viabilitat de la proposta MCA es suporta en la bona 
acceptació de la primera etapa i. Ara bé, s’ha de considerar que la concepció 2.0 del projecte fa 

                                                 
16 Catástrofe química en Hungría, El País, 06/10/2010 

 
17 La Pesadilla de Darwin és un documental dirigit per Hubert Sauper, nominat a l’Òscar l’any 2005 i 

considerat com el document audiovisual més dur sobre els impactes negatius de la Globalització. 
 
18 Formalment la viabilitat tècnica es defineix com la condició que fa possible el funcionament del 

sistema, projecte o idea al que qualifica, atenent a les seves característiques tecnològiques i a les lleis 
de la natura involucrades. 
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que l’èxit final d’aquest vagi més enllà del propi projecte, que depengui directament de la seva 
“emancipació”. El MCA més que un projecte viable hauria de ser un projecte viu, dinàmic, un 
projecte que no busca la seva implementació sinó que vol créixer i reproduir-se.  
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4. METODOLOGIA 

 

El present projecte es planteja una metodologia per a la consecució dels objectius dividida en 
tres fases: 

 

 Fase de recerca documental i construcció del marc teòric.  

Per assolir l’objectiu 1 i 2 s’ha dut a terme  una àmplia recerca d’antecedents tant en l’àmbit 
de l’estudi dels conflictes socioambientals com en la cartografia. La recerca d’antecedents 
ha anant des de les idees més generals de conflicte i cartografia, fins a concretar el marc 
teòric del MCA que servirà per fer l’anàlisi i el desenvolupament del projecte. 

 

 Fase de treball sobre terreny 

Per assolir l’objectiu 3, i partint de la reflexió de la primera fase, es realitza una estància de 
7 setmanes a Mèxic i Guatemala d’observació i recollida de dades de conflictes 
socioambientals sobre  terreny. 

Primerament, s’ha participat en els Caravanas Internacionales de Denuncia y Resistencia, 
Rumbo a Cancún, organitzades per diverses entitats mexicanes i amb la participació 
d’activistes d’arreu del món. Les Caravanas van recórrer diferents punts de la geografia 
mexicana amb conflictes socioambientals i van visitar el focus de conflicte i les persones i 
organitzacions afectades. En aquesta part s’han realitzat entrevistes a afectades i afectats i 
s’ha participat en actes públics on s’explicaven els impactes del conflictes socioambientals 
i, especialment, dels impactes del Canvi Climàtic.  

A Guatemala es contacta amb diverses organitzacions i es decideix quins són els conflictes 
més representatius del país per planificar l’acompanyament en les visites del diferents 
conflictes socioambientals i facilitar el contacte amb als afectats i afectades. De tots els 
conflictes visitats s’ha recollit informació bàsica per la tercera fase i d’entre els conflictes 
visitats s’ha escollit el Corredor Tecnológico de Guatemala (CTG) com a cas d’estudi per 
ser un grup de megaprojectes amb un alt potencial d’impacte, per la seva missió i visió de 
contribuir al comerç internacional, iperquè està en fase de projecte i perquè hi ha manca de 
informació. 

També es realitzen entrevistes als i les afectades, a les organitzacions socials i ecologistes, 
als governs locals i al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, en 
especial, a la seva unitat de Canvi Climàtic; i en el cas del CTG també als promotors del 
projecte. 

 

 Fase tecnicoexperimental 

Per assolir l’objectiu 4, s’explora les diferents opcions de software de representació 
cartogràfica que s’han treballat al Màster de Sostenibilitat, el software de l’etapa 1 del MCA 
i noves propostes. Per trobar les noves propostes s’ha contactat amb persones dins de xarxes 
d’afinitat que treballen en temes semblants. 
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El software ha de complir els objectius establerts i representar la informació de la fase 2 en 
base cartogràfica. Una vegada presa la decisió sobre el software , s’ha realitzat el mapatge 
de la primera etapa del MCA i del treball de camp de Mèxic i Guatemala, amb informació 
bàsica recollida. 

Pel cas d’estudi, s’ha aprofundit en les causes segons la definició de l’objecte d’estudi i 
mapat el cas de manera separada, per tal d’explorar les possibilitats més avançades de l’eina 
i per tal de reconèixer les opcions complementàries que poden representar millor un 
conflicte socioambiental. S’ha provat de mapar àrees i de pujar arxius d’informació 
georeferenciada d’altres programes.  

En l’etapa de mapatge també s’ha creat un Mapa Global que recull informació dels altres 
estudis amb una informació comuna. D’aquesta manera s’ha pogut respectar les 
particularitats de cada estudi. 

Finalment s’han publicat tots els resultats del mapatge en un espais 2.0 buscant el màxim 
impacte visual. Per aquest motiu s’ha priortizat l’ús del llenguatge visual, s’han maximitzat 
les finestres de mapatge i s’han utilitzat el màxim de recursos a l’abast per fer l’espai 
atractiu.  

 

... prestant especial atenció a la presentació del document, tant en l’ús de grafismes com en l’ús 
d’un llenguatge apropiat però entenedor, a fi i efecte de que del present projecte se’n faci ús i 
apropiació. 

 

 

 

 
 

“Pero tan pronto como hube adquirido algunas 
nociones de física… creí que conservarlas 

ocultas era grandísimo pecado, que infringía la ley 
que nos obliga a procurar el 

bien de todos los hombres, en cuanto ello esté en 
nuestro poder” 

 
 
 

Descartes 
 (El discurso del método, 1637) 
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PFM I: EL TREBALL DE CAMP A 
LA CONFLICTOLOGIA SOCIOAMBIENTAL MEXICANA I 
GUATEMALENCA. 

 

El MCA no és només un treball de “laboratori”, com es comentava en la introducció del present 
projecte. Per aquest motiu es va realitzar un treball de camp de 7 setmanes entre novembre i 
desembre de 2010 i gener de 2011, visitant conflictes socioambientals a Mèxic i Guatemala.  

El treball de camp va tenir es pot distinguir en dues etapes : 

 

5.1. El primer contacte: las Caravanas de Denuncia y Resistencia a Mèxic; i els 
conflictes socioambientals a Guatemala 

Les Caravanas de Denuncia y Resistencia van ser organitzades per La Vía Campesina, el 
Sindicato Mexicano de Electricistas, el Movimiento de Liberación Nacional i la Asamblea 
Nacional de Afectados Ambientales i amb el suport de nombroses organitzacions de base social, 
amb l’objectiu de recórrer diferents indrets de la geografia mexicana amb problemes ambientals, 
per tal d’alertar  a la opinió pública internacional de la greu situació ambiental en que es troba 
Mèxic i de la hipocresia del govern mexicà que, d’una banda, organitzava la Cimera sobre 
Canvi Climàtic de les Nacions Unides, i per l’altra banda no es preocupava de la situació del seu 
país. Les Caravanas també volien esperonar i articular els moviments locals mexicans sota el 
discurs de que tenen problemes ambientals comuns que formen part del mateix problema: un 
model de desenvolupament depredador. Per últim la intenció era portar el missatge del pobles 
mexicans visitats, de les entitats organitzadores i dels i de les participants internacionals de les 
caravanes a Cancún, on es celebrava la Setzena Reunió de les Parts de la Convenció Marc de les 
Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (COP-16. UNFCCC). 

En les Caravanas participaven activistes vinguts d’arreu del món que possibilitaven que el 
missatge s’estengués en els seus països de procedència i en les xarxes internacionals. Però, a 
més, també hi participaven comunitats afectades, comunitats camperoles i indígenes, 
organitzacions socials, etc... 

L’itinerari de les caravanes es dividia en 3 parts: inicialment 3 caravanes van sortir el dia 28 de 
novembre des de diferents punts de Mèxic per arribar a Mèxic DF el dia 30, on es va celebrar el 
Foro Internacional sobre la devastación ambiental en el mundo. El 1 de desembre les 3 
caravanes juntes van anar cap a Cancún i en el recorregut es van afegir dues caravanes més. En 
total, a l’arribada a Cancún, es podien comptar més de 30 autocars. 

Caravanas de denuncia y resistència: 

Rumbo a Cancún;

i els conflictes socioambientals a Guatemala

L’estudi de cas: el Corredor Tecnológico de Guatemala
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Es va decidir formar part de la Caravana 2, per l’interès de veure els impactes de la mineria d’or 
a cel obert  i, després de DF, de la Caravana 4, perquè portava fins a Cancún on estava preparat 
el Foro por la vida y la Justicia Ambiental y Social de La Vía Campesina.  

Els conflictes visitats van ser19: 

Taula 2. Visites de conflictes a Mèxic. 

Les Caravanas van ser un estratègic punt de trobada de xarxes internacionals que treballen en 
conflictes socioambientals com Oilwatch, CDCA (Centro di Documentazione sui Conflitti 
Ambientali), Acción Ecológica, Grupo ETC, Polatis Institute, La Vía Campesina, entre d’altres.  

Un dels acords més importants que es va arribar en el Foro por la vida y la Justicia Ambiental y 
Social de La Vía Campesina va ser el formar una Aliança Mundial d’Activistes per la Justícia 
Ambiental (ALMAJA) amb membres de més de 20 països. 

A Guatemala també es van visitar conflictes socioambientals però amb l’acompanyament de les 
organitzacions socials i ecologistes del país. A Cancún mateix es va tenir contacte amb diverses 
organitzacions camperoles com el Comité de Unidad Campesina (CUC) o  La Asociación para 
la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA). Aquestes primeres converses van 
ajudar a realitzar una planificació de les visites i avaluar si era una zona segura. La zona nord de 
Guatemala està sent fortament afectada pels narcotraficants. En aquestes reunions prèvies també 
es va parlar del Corredor Tecnológico de Guatemala, el que després serà escollit com a cas 
d’estudi. Els conflictes visitats van ser20: 

Taula 3. Visites de conflictes a Guatemala. 

  
  

                                                 
19 La informació sobre els conflictes es troba a l’espai http://mcaodg.blogspot.com/ 

Lloc Conflicte 
San Luis Potosí Mineria d’or a cel obert 

Dolores Hidalgo, Guanajuato Esgotament aqüífer 

Salamanca, Guanajuato Contaminació atmosfèrica 

Pachuca, Hidalgo Saturació de Residus 

Ecatepec, México Cinturo industrial 

Coatzacoalcos, Veracruz Granges de pors i projectes hidroelèctrics 

Ixhuatlan, Veracruz Refineria de petroli 

Lloc Conflicte 

Champerico Industria del camaró 

Chisec Palma africana i petroli 

Ciutat de Guatemala Assentament humà en abocador 

San Miguel Ixtahuacán Saturació de Residus 

Ecatepec, México Mineria d’or a cel obert 

El Estor Mineria d’estany 

Llac Atitlán Creixement de ceanobacteria 
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5.2. Cas d’estudi: El Corredor Tecnológico de Guatemala 

 
D’entre tots els conflictes visitats a Guatemala s’ha escollit el Corredor Tecnológico de 
Guatemala per: 
 

 És un projecte que no ha entrat en la fase constructiva encara. 

 Es planteja com un conjunt de megainfraestructures amb un risc d’impacte ambiental i 
social molts elevat. 

 La visió i missió del projecte porten a Guatemala a ser un esglaó important en el comerç 
internacional. 

 L’estratègia de credibilitat de doble via: local i internacional 

 Els actors a nivell internacional que hi estan  interessats 

 La resistència encara no està articulada 

 La relació amb Catalunya 

 La manca d’informació va provocar violents aldarulls a una zona de pas del Corredor 
 
La majoria d’informació que es presenta en aquest estudi de cas és d’entrevistes amb afectats, 
promotors i govern local i nacional.  

5.2.1. Antecedents del CTG a Centroamèrica 

 

La ubicació estratègica de 
Centroamèrica ha estat sempre en 
mires de les grans potències 
mundials i els anhels de connectar 
els dos oceans probablement es 
remunten a l’arribada de Vasco 
Núñez de Balboa a les costes del 
golf de Darién (Panamà), 10 anys 
després que ho fes Cristóbal Colón 
en el seu quart viatge al 1502. 
Balboa va travessar les terres 
pantanoses, amb una expedició 
conformada per espanyols i 
indígenes, i es va enfilar a les 
muntanyes del riu Chucunaque, fet 
que li va permetre, el 25 de setembre de 1513, veure l’oceà Pacífic al que va anomenar Mar del 
Sur. Balboa, que es va convertir en el primer europeu en veure l’oceà Pacífic, va retornar a les 
seves naus per intentar trobar un pas navegable que li permetés creuar al Mar del Sud. Després 
de mesos de navegació explorant cada golf i cada ancorada va concloure el seu viatge sense 
èxit.  

Segurament Vasco Nuñez de Balboa va ser el primer en concebre la idea de connectar els dos 
oceans però la primera proposta documentada va ser d’Hernán Cortés, que va proposar a Carlos 
V rei d’España , el projecte de tallar l’Itsmo de Tehuantepec, 2.000 km al nord de Panamà. El 
projecte va ser desestimat pel Rei perquè les seves obsessions es centraven en treure profit de 
l’or de les colonies i en acabar la guerra contra Francisco I de França. Curiosament el fill de 

Figura 15.Viatge de Vasco Nuñez de Balboa 

 
Font: (Busto, 2004) 
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Carlos V, Felipe II, no va voler cedir a les pressions dels seus generals i estudiosos de l’època 
per realitzar el projecte. La seva profunda fe cristiana li feia pensar que la voluntat de l’home no 
havia de modificar allò que existia per voluntat de Déu. 

Des del descobriment del Mar del Sud l’any 1513, Amèrica Central va segellar el seu destí com 

a espai de trànsit de mercaderies mundial. Les diverses exploracions ordenades pels monarques 
de l’època van definir diferents rutes de connexió. La ruta del riu Chagres, entre el Darién i 
Atrato, a l’Istme de Panamà, la ruta de la Vall de San Juan en Nicaragua i la del Istme de 
Tehualtepec a Mèxic, van ser, entre d’altres, les més estudiades en el període colonial. 

Tot i la sobirania espanyola de la zona, els pirates britànics es van assentar, amb el beneplàcit de 
la Corona Anglesa, a la costa de l’Atlàntic. L’any 1783 el Tratado de Paz de Versalles atorgà la 
primera concessió  de 4,802 kilometres quadrats a Gran Bretanya, en l’actual Belice. El Tractat 
de Versalles formava part dels Tractats de Paris, acords que van acabar amb la guerra entre 
EEUU i Anglaterra, i van donar lloc a la independència dels EEUU de la Corona Anglesa 
(Gargallo & Santana, 1993). Ambdues potències mostraven un especial interès per la connexió 
interoceànica i el 19 d’abril de 1850, Mr. John M. Clayton, secretari d’Estat dels EEUU, i Mr 
Henry Litton Bulwer, ministre britànic a Washington, van arribar a un acord per firmar un 
tractat alvoltant del canal que comunicaria, a través de l’Istme Centroamericà, el Pacífic i 
l’Atlàntic. El tractat “Clayton-Bulwer” també comprometia a ambdues potències a no ocupar ni 
colonitzar cap part de Centroamérica. (Chan, 2004) 

Entre 1869 i el 1877 es van realitzar múltiples exploracions per determinar la millor ruta per la 
construcció del Canal ordenades pel President dels EEUU, Ulysses Simpson Grant, concluint 
que l’opció més vàlida era la ruta de Nicaragua. Paral·lelament, a Paris, la Societat Geogràfica 

Figura 16. Mapa alemany de 1988 de projecte des canal a Panamà i Nicaragua 

 

 
 

Font: Asociación Lesseps 
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de Paris va organitzar un congrés científic per discutir els aspectes tècnics i geogràfics de 
construir un canal de connexió interoceànica. Aquesta idea va ser recollida pel Comte Ferdinant 
Lesseps, constructor del Canal de Suez, que creà la Companyia Universal Interoceànica per 
evaluar les possibilitats de la construcció d’un canal entre la 
Bahía Limón i la Bahía de Panamà. Malgrat l’experiència de 
Lesseps en aquest tipus de megainfraestructures i el suport 
econòmic rebut per realitzar-la, l’any 1880 la Companyia 
Universal Interoceànica entre en fallida i no pot dur a terme el 
projecte. 

Pocs anys després, en el 1903, Panamà es declara independent de 
Colòmbia i subscriu un acord amb els Estats Units, la 
Convención del Canal del Itsmo, per la construcció, 
manteniment, funcionament, sanejament i protecció del Canal de 
Panamà. Finalment, el 15 d’agost de 1914, s’inaugura  el Canal 
de Panamà, que en aquell moment fou el projecte d’enginyeria 
més importants de la història de la humanitat20. 

 

5.2.2. Els nous reptes del comerç internacional. L’obsolescència del Canal de 
Panamà. 

 

En l’actualitat, a pràcticament 100 anys de la seva inauguració, la principal via de connexió 
entre ambdós oceans continua essent el Canal de Panamà,  però les necessitats del comerç 
internacional han provocat l’obsolescència de les seves instal·lacions. Els mateixos EEUU tenen 
diverses vies terrestres que els hi permeten traslladar mercaderies d’est a oest del país però, a la 
vegada, són un dels principals usuaris del Canal de Panamà per realitzar aquesta maniobra.  

L’entrada en funcionament del Canal de Panamà l’any 1914 va generar tot un seguit de 
requeriments per la indústria de construcció de vaixells, que havien d’adaptar a les mides 
màximes autoritzades per creuar el Canal, anomenades Panamax, si volien que els seus vaixells 
poguessin utilitzar la via interoceànica. Inicialment, les limitacions del Canal no condicionaven 
a les empreses bucaneres però la irrupció del procés contenidorització21del transport 
mercaderies a la dècada dels 50, el constant augment del comerç internacional i les avaluacions 
cost-benefici, van provocar la construcció de vaixells PostPanamax. 

                                                 
20 La construcció del Canal de Panamà també serà recordada pel nombre de víctimes que va provocar. 
En el projecte de Lesseps, la febre groga, la malària o la tuberculosi, van provocar, entre d’altres motius, 
que s’abandonés la construcció. S’estima que en aquest període van morir uns 22.000 treballadors tot i 
que es fa difícil saber‐ho amb certesa perquè només es registraven les morts d’hospital. Des del 1904 
fins el 1913, l’anomenda etapa americana, les fumigacions massives, el subministrament de quinina, el 
amplis drenatges i els bons serveis hospitalaris van dismunir la mortalitat a 5.609 treballadors d’un total 
de  56,307 personas que hi treballaven (11.873 europeus; 31,071 de les Antilles; 11,000 dels EEUU; i 69 

no classificats. 
 
21 Procés en el qual les mercaderies passen a ser transportades amb containers també anomenats TEU 

(Twenty Equivalent Unit) 

Figura 17. Ferdinanz 
Lesseps 

 

Figura 18.Càrrega i descàrrega 1950 i en l’actualitat 
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La contenidorització del transport marítim de mercaderies es va iniciar als anys 50 com a 
resultat de la recerca per millorar l’eficiència del transport.. Les mides dels contenidors es van 
estandarditzar22 per facilitar la seva càrrega i descàrrega, emmagatzematge, i es van popularitzar 
amb el nom de TEUs , twenty-feet equivalent unit, fent referència a la seva longitud. 
Actualment, podem trobar aquestes mides: 

Taula 4. La unitat TEU 

 

 

 

 

 

 

Elaboració pròpia a partir de dades de (World Shipping Council, 2011) 

 

Amb l’entrada dels contenidors23 com a unit bàsica de transport i amb els avantatges que oferien 
per la seva manipulació, emmagatzematge, identificació i manteniment; es va començar a 
considerar l’augment de la grandària dels vaixells de càrrega per tal d’abaratir els costos. Tant 
és així que en poc més de 40 anys des de l’inici del transport marítim de mercaderies amb 
contenidors es van començar a construir els primers vaixells PostPanamax amb capacitat de fins 
a 5000 TEU. Aquest fet representava que certs vaixells no podrien passar pel Canal i que allò 
que semblava pràcticament impossible en el moment de la inauguració al 1914, fos una realitat: 
el Canal de Panamà s’havia quedat petit. Però no s’ha quedat petit només per la grandària del 
vaixells de càrrega. Les necessitats dels comerç internacional han anat creixent sense parar i 
actualment han saturat tan el Canal com les vies de connexió terrestre dels EEUU. El ritme de 
creixement anual del trànsit de contenidors des de 1985 fins a 2008 ha estat de 9,96%, passant 
en valor absolut, dels 57 milions de contenidors l’any 1985 fins als 498 l’any 2008.  

  

                                                 
22  
23 També anomenats intermodal container, freight container, ISO container , shipping container, hi-cube 
container, box, conex box o sea can 
 

longitud Amplada alçada  

Peus metres Peus metres peus metres peus metres peus metres TEU 

20 6 8 2,4 8,5 2,6 9,5 2,9 4,25 1,3 1

40 12 8 2,4 8,5 2,6  2

45 14 8 2,4 8,5 2,6  2 ó 2,25

48 15 8 2,4 8,5 2,6  2,4

53 16 8 2,4 8,5 2,6  2,65
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Figura 19. El procés de “contenidorització”a partir dels 80 

 
Elaboració pròpia a partir de (Clarkson’s Container Intelligence Monthly, 2010) 

 

Com a conseqüència, els projectes de connexió interoceànica Atlàntic-Pacífic prenen una vital 
importància per les projeccions futures del comerç internacional de mercaderies i, sobretot, 
perquè La Xina ha esdevingut el major exportador de manufactures del món i necessita 
assegurar el trànsit cap als potencials consumidors: els EEUU i Europa. 

 

Figura 20. Fluxos de transport marítim i ports 

 

Font: (Kaluza, Kölzsch, Gastner, & Gastner, 2010) 

0

100

200

300

400

500

600
1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

1985‐2008 Mitjana de creixement anual de 9,96 %



    PFM                                                       Alfons Pérez López 

   MCA                       Mapatge Col·laboratiu de Conflictes Socioambientals                                

 
 

40

5.2.3. Què és el CTG?  

El Corredor Tecnológico de Guatemala (CTG) és un 
projecte de connexió terrestre entre l’oceà Pacífic i l’oceà 
Atlàntic.. El CTG compren la construcció d’una línia 
fèrria, una autopista, un gasoducte, un oleoducte, una 
estesa de fibra òptica i dos ports; a més d’altres projectes 
complementaris.  

La Oficina de Enlace y Negocios para América Latina, 
ODEPAL, formada per un grup d’empresaris 
guatemalencs, és la principal promotora del projecte, i ho 
fa amb la següent missió i visió: 

 La missió del CTG és unir l’Atlàntic i el Pacífic, creant 
una franja terrestre de connexió interoceànica  

  la visió del CTG és permetre a Guatemala posicionar-se com un esglaó de la cadena de 
distribució de béns i proveïdora de serveis del comerç mundial.  

El CTG es planteja com un projecte transformador per Guatemala, a nivell local però també 
nacional, ja que haurà de reconsiderar la seva relació amb el món, i per la regió d’Amèrica 
Central,  on s’establirà una segona via de pas de mercaderies i un suport, sobretot tot en la costa 
Pacífica, com a hub de mercaderies que circulen per la transversalment per la costa oest 
d’Amèrica. 

 

Figura 21.Les megainfraestructures del Corredor Tecnológico de Guatemala 

 

Font: (Corredor Interoceánico S.A., 2011) 
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5.2.4. Els Centres Logístics 

El trànsit de mercaderies serà suportat per dos centres logístics, un a l’Atlàntic i un al Pacífic. 
Els centres logístics comparteixen la majoria de projectes d’infraestructures però tenen funcions 
sensiblement diferents. El Centro Logístico Internacional de San Luis (CLI-SL), a la costa del 
Pacífic, tindrà una funció principalment d’acumulació de la càrrega provinent de la Xina i de 
pivot en el trànsit de mercaderies nord-sud, sud-nord d’Amèrica. A més el CLI-SL s’espera que 
sigui intensiu en l’aplicació de capital i tecnologia, i que no sigui necessària molta mà d’obra i 
que aquesta, principalment, sigui de caràcter tècnic i d’operaris especialitzats. El Centro 
Logístico Internacional de San Jorge (CLI-SJ), a la costa de l’Atlàntic tindrà la funció de 
distribució de mercaderies cap a a la costa Est dels EEUU i cap a Europa. 

Tot i que el projecte encara està en fase de revisió, les últimes notícies apunten que el CLI-SL 
tindrà una façana de mar de 3 km al departament de Jutiapa a 8 km a l’oest de la frontera amb El 
Salvador. El CLI-SJ es situarà a El Pantanal, a 48 km del Puerto de Santo Tomás de Castilla 
(Puerto Barrios, Departament d’Izabal) 

Ambdós centres logístics seran administrats per dues empreses constituïdes a Guatemala, 
aprofitant el marc legal de la Ley de Zonas Francas del país: 

 Empresa Centro Franco Industrial, Comercial, Logístico y de Servicios San Luis S.A.  

 Empresa Centro Franco Industrial, Comercial, Logístico y de Servicios San Jorge S.A.  

La constitució inicial té un capital de 19 milions US$(estudis viabilitat, conceptualització), 
aportat pels socis fundadors, i un capital autoritzat de 750 milions de US$  pel CLI-SL i de 450  
milions de US$ pel CLI-SJ; que s’esperen vinguin de socis estratègics24 de Orient Llunyà, 
Europa, Amèrica del Sud i Amèrica del Nord. 

 

Figura 22.Inversions en els centres logístics 

 

Font: (ODEPAL, 2010) 

 

                                                 
24 L  es  Empreses  consideren  socis  estratègics  a  les  empreses  portuàries,  línies  de  transport marítim,  empreses 
ferroviàries,  proveïdors  de  sistemes  logístics  internacionals,  proveïdors  d’equips  especialitzats,  constructors 
d’instal∙lacions portuàries i aeroportuàries, operadors de les instal∙lacions d’última generació, constructors de naus 
industrials  a  parcs  industrials,  als  potencials  usuaris  de  la  Zona  Franca  Industrial,  Comercial  y  de  Servicios, 
proveïdors  i  distribuïdors  d’electricitat,  proveïdors  i  distribuïdors  d’aigua  potable,  constructors  i  operadors  de 
tractament d’aigües; constructors, operadors i distribuïdors de sistemes de telecomunicacions, etc... 

 

2%

98%

CLI‐San Luís

Etapa inicial ‐ 19 milions $

Segona etapa ‐ 750 milions $

4%

96%

CLI‐San Jorge

Etapa inicial ‐ 19 milions $

Segona etapa ‐ 450 milions $
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Els socis fundadors són ODEPAL, Oficina de Enlace y Negocios Para América Latina, i el soci 
principal, l’entitat Corredor Interoceánico de Guatemala, S.A. A més es considera socis 
fundadors als que van invertir i apostar pel projecte a l’inici al 1999. Aquests socis fundadors 
s’agrupen en la societat mercantil denominada “Puente Terrestre Interoceánico de Guatemala 
S.A.” amb 45 socis accionistes, un 90% guatemalencs i un 10% són persones estrangeres; i 
aquests participen de la societat Corredor Interoceànica de Guatemala, S.A. 

Els centres logístics són un conjunt de megaprojectes en ells mateixos. En la següent taula 
podem comprovar que ambdós CLI seran molt semblants en infraestructures i serveis projectats: 

 

Taula 5. Projectes del Centres Logístics 

 

                                             Projecte a realitzar 

                                              No projectat 
 

Àrea instal·lacions 665 he 2500 he 

Zona Franca 2.200 he 2500 he 

Àrea futures ampliacions 2.000 he - 

Ports Francs   

    Per contenidors en tràfic intercontinental, per consolidació de contenidors i 
optimització de tràfics mundials, especialment a l’àrea del Pacífic 

  

Per contenidors en tràfic intercontinental, per consolidació de contenidors i 
optimització de tràfics mundials, especialment en tràfics de l’àrea 
d’influència de l’Oceà Atlàntic (Europa i EEUU, principalment) 

  

Per transbord de contenidors en tràfic interoceànic Atlàntic-Pacífic, 
utilitzant el CTG 

  

Per vaixells de pesca d’altura habilitant un recinte per la flota pesquera 
nacional industrial i artesanal 

  

Per contenidors en trànsit aduaner amb Mèxic i Belice   

Per introducció i emmagatzemament i introducció de combustibles en 
caràcter de Zona Franca i venda de prodcutes en el mateix port o a les 
indústries de la Zona Franca 

  

Per introducció i emmagatzemament i introducció de combustibles en 
caràcter de Zona Franca i venda de prodcutes en el mateix port o a les 
indústries de la Zona Franca, i complementàriament al mercat de 
l’Occident de Guatemala. 

  

Per vaixells turístics de tipus creuer, creant edificis al Port per la seva 
atenció i iniciant circuits turístics de 10 hores a les platges d’Amatique, 
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Font: elaboració pròpia a partir de (Corredor Interoceánico S.A., 2011) 

Taula 6. Projectes complementaris dels Centres Logístics 

Río Dulce, Quiriguá o, amb  avió, per anar a Tikal. 

Per vaixells turístics de tipus creuer, creant edificis al Port per la seva 
atenció i iniciant circuits turístics de 10 hores o amb a avió, per anar a 
Tikal. 

  

Port per càrrega del comerç exterior de Guatemala   

Zones Franques   

 Industrial per donar cabuda a plantes d’abast mundial de alta tecnologia i 
personal especialitzat amb tots els serveis necessaris (energia, 
telecomunicacions, etc…) 

 

 

 

Comercial per generar un punt de concentració de mercaderies o productes 
manufacturats de l’exterior que esperen a ser negociats. 

  

Serveis com instal·lacions i logística de suport destinades a empreses de 
serveis que aprofitin el caràcter de Zona Franca, com per exemple, bancs, 
asseguradores, arrendadores de vaixells i avions, etc… 

  

Centres   

Servei especialitzat en optimització de distribució física internacional   

Oficines per les negociacions    

Vivendes per tècnics i executius estrangers   

Comercial complementari al complex  i als projectes turístics, amb pàrquings    

Vivendes per professionals, tècnics i operaris nacionals fora del complex   

Serveis   

Transport personal, dins i fora del recinte   

Generació, transport i distribució d’energia dins el recinte   

Telecomunicacions   

Captació, tractament i descàrrega de residus sòlids i líquids sense afectar al 
balanç ambiental 

  

Captació, tractament i xarxa de distribució d’aigua potable i industrial   

Arrendament del Aeropuerto de Carga Internacional a Puerto Barrios per 
grans avions de càrrega 
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Font: elaboració pròpia a partir de (Corredor Interoceánico S.A., 2011) 

5.2.5. La connexió terrestre 

Els dos Centres Logístics estaran connectats a través d’un ferrocarril, una autopista, un 
gasoducte, un oleoducte i fibra òptica. L’estructura completa farà 365 km de longitud i 140 m 
d’amplada.  

La longitud del Corredor ha variat diverses vegades. Si fem una consulta a internet trobarem 
longituds com ara 308 km (http://mijutiapa.com), 327km (http://www.bnamericas.com), 336km 
(http://www.c-interoceanico.com/). La dada del 365km és l’última xifra proporcionada per 
comunicació directa amb els promotors del projecte, el 18/05/11. 

El traçat del Corredor també ha variat amb el temps per motius com la pujada de preus de les 
terres a la costa del Pacífic i els fets del 12 d’octubre de 2010 a Jocotán que més endavant 
analitzarem. En el moment de la redacció del present projecte el CTG té un traçat definitu però 
no és públic. 

 

5.2.5.1. El tren. 

 

 La via fèrria transoceànica constitueix el punt més importants del projecte CTG ja que ha de ser 
capaç de transportar els TEUs des dels dos Centre Logístics en un temps competitiu. Per 
aconseguir aquest temps competitiu es calcula que el tren 
hauria de tardar 4 hores en creuar Guatemala o dit d’una 
altra manera, hauria de mantenir una mitjana per sobre de 
80 km/h en el seu recorregut. Els trens aniran amb una 
freqüència limit de 20 minuts i la via fèrria serà d’ús 
exclusiu pel moviment de containers. 

 El proveïdor de les màquines és CSX Corporation, una 
companyia americana especialitzada en el  
desenvolupament del transport de mercaderies. 
Inicialment el CTG estarà dotat de 75 locomotores diesel 
d’alt rendiment d’entre 3.000-4.000, amb 850 
plataformes pels TEUS (Corredor Tecnológico de 
Guatemala, 2011). 

El propòsit inicial del ferrocarril es poder transportar 4,5 milions de TEUS el primer any perquè 
es considera que es la quota de negoci mínima per a que el CTG sigui competitiu i tingui clients. 
Per aconseguir-ho es planteja el moviment de containers en plataformes de doble nivell, és a dir, 
dos containers apilats en la mateix plataforma.  

En relació a la quota mínima que ha de cobrir el CTG i amb les futures projeccions del negoci, 
el projecte contempla que el ferrocarril ocupi 100 metres d’amplada del total de 140 metres de 

Projectes turístics complementaris: marina esportiva, hotels i centres 
d’esbargiment  

  

Aeroport de càrrega internacional per grans avions de càrrega   
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Corredor. L’amplada de via internacional és de 1435 mm i la distància mínima entre vies és 
d’aproximadament 2 metres (adif, 2011), així que amb uns de 3,5 metres podem tenir un via en 
funcionament25. Els càlculs del projecte afirmen que una via pot transportar 1,2 milions de 
containers l’any, així doncs, el nombre de vies construïdes anirà en relació amb el volum de 
negoci i els ratis de transport TEU/via. 

Inicialment es considera necessari que els trens siguin de doble plataforma però tampoc es 
descarta la triple plataforma que actualment s’utilitza en alguns indrets del Pont Americà i a 
l’Índia. La triple plataforma té certs requeriments extres que s’han de tenir en compte en la fase 
constructiva, com l’alçada dels ponts de pas elevat per poder creuar el Corredor (el CTG no 
projecta cap túnel). Una altra dificultat és la velocitat. Als EEUU els trens de triple plataforma 
circulen a una velocitat mitjana de 45 km/h, velocitat poc competitiva pel Corredor. I per últim 
tenimel procediment logístic de càrrega i descàrrega que ha d’equilibrar el pes de cada 
plataforma, cosa que fa augmentar la complexitat del sistema.  

Els promotors asseguren que el CTG serà capaç de descarregar un SuperpostPanama de  8.000 
TEUS i carregar els contenidors a l’altra banda de Guatemala en una mitjana de 4 dies.  

5.2.5.2. L’autopista i el poliducte 

 

Es projecta la construcció d’una autopista de 4 carrils (2 en cada sentit) en paral·lel amb el 
ferrocarril i el poliducte. L’autopista tindrà 20 metres d’amplada i serà utilitzada pel trànsit de 
mercaderies i per la població en general.  

El Poliducte es composa d’un gasoducte, un oleoducte i una estesa de fibra òptica que també 
tindran el mateix traçat que el ferrocarril i la carretera. El aquest cas el poliducte facilitarà el 
trànsit interoceànic de petroli, de producte derivats del petroli, de gas natural liquat (GNL), etc...  

La viabilitat del projecte del poliductes està demostrada per fet de que British Petroleum (BP) 

ha contractat l’oleoducte de Panamà per portar petroli procedent d’Angola, o de la costa Oest 

d’EEUU, estalviant 30 dies de navegació. A més a més el descobriment de grans dipòsits de 

petroli a la costa de Brasil ha provocat que La Xina hagi firmat un acord de préstec per 10.000 

milions US$ amb Brasil per garantir‐se el subministrament de 200.000 barrils de cru diaris i 

comportarà la recerca de rutes per creuar al Pacífic (ODEPAL, 2010) 

 

  

                                                 
25 El CTG està condicionat per les corporacions subministradores de productes i serveis del sector logístic 
però el fet de ser un ferrocarril utilitzat exclusivament pel transport de container el fa idoni per incorporar 

novetats de funcionament en qualsevol sentit.  
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5.2.6. La visió dels promotors del projecte. Hi ha negoci? 

 

Figura 23.Projeccions de negoci del CTG 

 

 

 

 

  (*) Pont d’Amèrica del Nord pot créixer fins 1 milió de TEU  
 
(**) El tràfic del Sud Est d’Àsia no es considera perquè utilitza el
Canal de SuezTraffic from South Est Asia is not considered
because it uses Suez Canal.  
 
Elaboració pròpia a partir de (ODEPAL, 2010) 

El CTG es presenta com a 
complementari al Canal de 
Panamà que ja no pot cobrir les 
necessitats del comerç 
internacional.  
 
Podem observar en la primera 
projecció que el Canal de 
Panamà, actualment, està 
treballant per sobre de la seva 
capacitat i que,  l’any 2020 
haurà d’estabilitzar el seu 
negoci en els 26 milions de 
TEUS. 
 
Les projeccions de demanda del 
comerç internacional per creuar 
Amèrica Central continuaran 
pujant fins els 35 milions de 
TEUS l’any 2020, així que 13 
milions de TEUS necessitaran 
un camí alternatiu al Canal de 
Panamà per poder creuar 
Amèrica. 

L’any 2014 s’inaugura una 
ampliació del Canal de 
Panamà i es calcula que el 
Pont d’Amèrica del Nord, 
la connexió terrestre dels 
EEUU podrà ampliar la 
seva capacitat en 1 milió 
de TEUS. Tot i així, les 
projeccions per l’any 2020 
fan que 9 milions de TEUS 
encara quedin sense cobrir 
i precisament aquest és el 
negoci que es preveu pot 
cobrir el Corredor 
Tecnológico de Guatemala 
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5.2.7. L’estructura finançera del projecte 

 

El CTG és una idea guatemalenca però requereix d’una forta inversió estrangera. El cost total 
del Corredor és de 12.000 milions de US$ i l’arquitectura financera fins el 2015 (es calcula que 
per l’any 2015 el Corredor ja serà operatiu per moure TEUS) es planteja en la següent figura, 
amb una inversió inicial per assumpte administratius i l’estructura legal i, sobretot, la inversió 
per la compra de propietats de pas del CTG. La resta d’inversions que seran d’aportacions 
directes o de deute a llarg termini26i que han de proporcionar la liquiditat suficient com per 
acabar, l’any 2015, la fase constructiva del projecte. 

 

 

Figura 24. Arquitectura del CTG financera fins l’any 2015 

 

 

 

Elaboració pròpia a partir de (ODEPAL, 2010) 

 

  

                                                 
26 El Banco Interamericano de Desarrollo ha donat el vist i plau per atorgar un deute a baix interès i de 

llarg termini perquè considera que el CTG és un projecte estratègic. 
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5.2.8. La credibilitat del CTG i els actors principals del projecte  

El CTG, per les seves dimensions i el seu impacte en tots els sentits, necessitava, principalment, 
tenir credibilitat en dues vessants: per la compra de terres del traçat del Corredor i per 
aconseguir inversors i clients del projecte. És així com millor es comprèn la relació entre els 3 
principals actors que podem veure a la següent figura: 

 

Figura 25. Principals actors del Corredor Tecnológico de Guatemala 

 

Elaboració pròpia 

 

Un tret diferencial del CTG és l’ancoratge en el poder local aconseguit a través del contacte de 
ODEPAL amb Poder Para Todos. Els acords entre ambdues entitats van donar com a resultat 
una aliança on les mancomunitats de municipis passaven a ser beneficiaries del projecte i, per 
tant, els municipis també ho serien a través de les mancomunitats27. El resultat de l’anomenada 
“alianza público-privada desde lo local” donava credibilitat al projecte i dissipava una possible 
oposició per part dels governs locals fent-los partípecs del projecte, i facilitava el procés de  
compra de terres, un procés cabdal per la realització del projecte.  

Aquest model d’aliança ha estat anomenat “modelo alternativo de desarrollo” pel fet de que hi 
ha una redistribució dels beneficis fent beneficiàries a les mancomunitats, i als municipis a 
través d’aquestes. 

Per altra banda, ODEPAL va cercar un soci estratègic que li pogués aportar el know how per 
conèixer la viabilitat del projecte, i fer els estudis de prefactibilitat i factibilitat. La cerca a nivell 
mundial va determinar que Barcelona acumulava una notable experiència a nivell logístic i que 
l’Institut de Logística Internacional dels Ports de Barcelona complia els requisits. El ILI va 

                                                 
27 El Codi Municipal Decret 12-2002 de Guatemala estableix que les mancomunitats són associacions de 

municipis constituïdes mitjançant acords celebrats entre els Consells de dos o més Municipis, de 
conformitat amb la llei, per la formulació comú de polítiques públiques municipals, plans, programes, 
l’execució d’obres i la prestació eficient de serveis de les seves competències. 

ODEPAL, Oficina de enlace y negocios para América 
Latina, és el principal promotor del CTG des de l'any 2000 i 
està format per un grup d'empresaris guatemalencs

PPT, PODER PARA TODOS, és una associació 
guatemalenca constituida l'any 2002 que treballa per la 
descentralització del poder central cap al poder local 
mitjançant la creació de mancomunitats de municipis

ILI, Insitut de Logística Internacional, és una associació de 
consulturia logística formada per  empreses i institucions del 
sector del transport de la logísitica i del comerç internacional, 
fundada per la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port 
de Barcelona amb més de  10 anys de trajectoria.
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acceptar fer els estudis i serà qui obrirà les licitacions a nivell internacional per la construcció 
del CTG.  

5.2.9. L’opinió de les organitzacions socials i ecologistes en oposició al CTG 

Les organitzacions socials i ecologistes en oposició al Corredor fonamenten el seu discurs en 
dos pilars principals: el Corredor és part del Plan Puebla Panamá o Plan Mesoamérica i aquest 
serveix els interessos els EEUU, i el Corredor no és només una infraestructura pel trànsit de 
contenidors, el CTG servirà per comercialitzar els recursos naturals de Guatemala. 

 

 El PPP-Mesoamerica i el cinturó de seguretat dels EEUU  

 

El Plan Puebla Panamá (PPP) és una proposta dels vuit països centreamericans per enfortir la 
integració regional i impulsar projectes de desenvolupament social i econòmic en els estats del 
Sud-Sudest de Mèxic i l’Istme Centreamericà, que sorgeix principalment de la conjunció de 
dues agendes regionals de desenvolupment: l’Estratègia de modernització i transformació de 
Centreamèrica i l’agenda de desenvolupment del Sud-Sudest de Mèxic. El juny de 2001 va ser 
subscrit pels mandataris de Guatemala, Belice, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamà, 
Costa Rica i els nou estats del Sud-Sudest de Mèxic, és a dir, Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz i Yucatán. El 10 d’abril de 2007, el President 
Felipe Calderón Hinojosa es va reunir amb els mandataris centreamericans i amb el colombià 
(Colòmbia es va incorporar al PPP el juliol de 2006). La intenció era fer un balanç del que havia 
estat el PPP i donar-li un nou impuls sota el nom de Plan Mesoamèrica.  

Les organitzacions en oposició al CTG sempre han vist el Plan Puebla Panamà, ara Plan 
Mesoamérica, com una estratègia dels EEUU per facilitar l’extracció de recursos naturals i per 
reforçar la seguretat nord-americana amb la militarització dels ports de les costes 
centroamericanes.  
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Figura 26 Bases militars dels EEUU 

 

Font: (Cadena Montenegro, 2005) 

 

 Els recursos naturals a Guatemala. 

 

Guatemala és un país ric en recursos naturals. Es troben jaciments de petroli en la zona nord del 
Petén, manglars a la costa del Pacífic, aigua dolça i aqüífers, terres fèrtils i minerals com ara 
estany, plom i, principalment or. Les polítiques de govern incentiven un model extractivista de 
recursos naturals barats i amb un elevat impacte ambiental. Un exemple de com s’incentiva 
l’explotació dels recursos el trobem en la reforma de la llei de mineria empresa pel president 
Álvaro Arzú, l’any 1997, que va donar com a resultat el canvi de les regalies per extracció de 
minerals del 6% al 1%. Es calcula que l’any 2008 les pèrdues per aquesta canvi van ser 
d’alvoltant d’uns 12 milions de US$28.  Aquest canvi sumat a l’increment del preu de l’or en 
més de 7 vegades, fan que la mineria d’or esdevingui una gran amenaça, considerant que la 
majoria de mines són a cel obert i amb lixiviació amb cianur o mercuri. 

                                                 
28 Cal considerar però, que el canvi de 6% al 1% va incentivar una major explotació i un major volum de 

negoci. 
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Figura 27 Mineria de metalls 

 

Font: Madre Selva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El potencial de mineria de metall i el creixent monocultiu d’agrocombustibles com la palma 
africana, la canya de sucre i, recentment, la jatropha29 necessiten vies de distribució. Per aquest 
motiu les organitzacions socials i ecologistes contràries al Corredor creuen que aquest serà el 
perfecte vehiculador i distribuïdor de les matèries primeres guatemalenques al món, i per ell 
mateix, el Corredor com a garantidor de la distribució segura, incitarà nous projectes 
d’explotació. 

5.2.10. Els fets del 12 d’octubre a Jocotán 

 
Els promotors del CTG donen poca informació sobre l’evolució del projecte per l’elevat grau de 
conflictivitat i rebut que provoquen els megaprojectes a nivell local a Guatemala. L’estratègia 

de “alianza público-privada desde lo local” ha resultat un fre a l’articulació d’un front de 
resistència al projecte, com passa amb els projectes hidroelèctrics o de mineria. Malgrat 
això, el 12 d’octubre de 2010 a Jocotán, departament de Chiquimula, es va convocar 
una manifestació en protesta per la construcció d’una central hidroelèctrica i per 
reclamar informació sobre el CTG, donat que s’estaven fent amidaments en el territori 
sense previ avis o consulta. La manifestació va aplegar més de 1.000 camperols i 

                                                 
29 Es una planta utilitzada per aconseguir biodiesel 
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camperoles de les comunitats properes a 
Jocotán.  Segons les organitzacions 
convocants, un dels promotors del 
Corredor havia de presentar-se per explicar 
que suposava el pas del CTG per Jocotán. 
El suposat informador mai va arribar i 
després de 4 hores d’espera els 
manifestants, van decidir prendre 
l’Alcaldia de Jocotán.  

A partir d’aquí els fets són molts confosos 
i és fa difícil esclarir que va passar 
realment. De tota manera la pacífica 
manifestació va acabar amb el tràgic saldo 
d’un policia mort, dos policies ferits, tres 
pagesos ferits de bala i l’Alcaldia de 
Jocotán totalment calcinada i va marcar l’inici del conflicte del CTG 

 

5.2.11. Anàlisi del conflicte socioambiental 

En el punt 3.1.1 Conflicte Ambiental, Socioambiental i ecológico-distributiu? definiem el nostre 
projecte com un mapatge de conflictes ecològico-distributius, és a dir, estudiaríem el conflicte 
des de la distribució ecològica referint-nos a les asimetries i als determinants socials, culturals, 
econòmics, polítics, etc...  

El Corredor Tecnológico de Guatemala és encara un projecte que no ha entrat en la fase 
constructiva. Tot i això, es poden advertir asimetries entre els actors implicats en el projecte i un 
elevat número de possibles impactes ambientals per les dimensions del CTG. Malgrat els 
potencials impactes, inicialment, un fet central i destacat és l’acaparament de terres necessàries 
pel Corredor: 

 

El total de superfície necessària pel CTG i els ports logístics és de poc menys de 150 km2 , sense 
comptabilitzar, per exemple, si la franja terrestre del Corredor tindrà un perímetre de seguretat o 
una distància mínima per realitzar activitats.  És a dir, inicialment, un dels majors impactes que 
produirà el CTG és un canvi d’usos del sòl o canvi de les funcions de la terra i en conseqüència, 
les persones que hi viuen o hi treballen. 

  

Taula 7. Superfície del CTG 
Longitud  Amplada Superfície 

(km) (km) (km2) 
Centre Logístic Internacional San Luís - - 48,65
Centre Logístic Internacional San Jorge - - 50
Línia Ferria 360 0,1 36
Autopista 360 0,02 7,2
Poliducte 360 0,02 7,2

Elaboració pròpia 

 
TOTAL 

149,05

 

Figura 28 Alcaldia de Jocotán en flames 

 
Font: Nuestro Diario, 13/10/2010 
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5.2.11.1. Asimetries en el beneficiaris finals de la compra de terres 

 

El traçat final del Corredor 30passa per els departaments de Chiquimula, Jalapa, Jutiapa i Izabal, 
4 departaments i 17 municipis: 

 
Figura 29.Departaments i municipis de pas del Corredor Tecnológico de Guatemala 

 

 
Elaboració pròpia 

El traçat del Corredor és proper a la Trifrontera entre Guatemala, Honduras i El Salvador, una zona 
coneguda com el corredor seco de Guatemala, fent referència a les rigoroses sequeres que pateix i les 
conseqüents crisis de fam. Aquest aspecte, sumat a d’altres de caire estructural, fan que el traçat del 
Corredor passi per una zones amb elevat índex de pobresa i pobresa extrema31: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 El traçat del CTG ha anat variant amb el temps per la viabilitat tècnica però també per l’acceptació del 

projecte a nivell local. Per exemple, després dels esdeveniments del 12 d’octubre a Jocotán, el 
Corredor va canviar el seu recorregut per evitar aquesta municipalitat. La informació sobre el traçat 
final és d’entrevistes directes amb els promotors. Fins el moment no hi ha informació publicada 

 
31 Per les dades presentades la línia de pobresa extrema es situa en 1.191 quetzals/persona/any que 

representa el cost d’adquirir 2.172 caloríes i la línia de pobresa general és de  4.318 
quetzals/persona/any que inclou el cost mínim de béns i serveis. 
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Figura 30. % Pobresa extrema i % inversió pública per departament 
 

 
Font: informe del PNUD sobre Guatemala basat en Encovi 2006 

 
Sovint no disposem de dades desagregades però en aquest cas la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) ens ofereix dades per municipi: 
 
Figura 31. % Pobresa general i extrema als municipis de pas del Corredor 
 

 
 
Elaboració pròpia a partir de dades del SEGEPLAN de 2005 
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Els ratis de pobresa de pobresa general mitjana en els municipis de pas del CTG són de 51,64% 
i de pobresa extrema del 13,31%. Podem assegurar que la majoria d’aquestes famílies no són 
propietàries32 i poden estar en règim d’ocupació, lloguer i/o arrendament de la terra i, per tant, 
no obtindrien un benefici directe de la venda de terres pel CTG. Addicionalment podem veure 
que els beneficis de la venda de propietats també tenen un problema de gènere: 
 

Figura 32. Propietat de la terra per sexe en l’any 2000, 2002 i 2004 
 

 
 

Font:  informe del PNUD sobre Guatemala basat en Encovi 2004 
 

5.2.11.2. Asimetries en l’accés a la informació i a la presa de decisions. 

 
A Amèrica Llatina però en especial a Guatemala, continua havent-hi problemes en 
l’escolarització primària, 
 
Figura 33. Escolarització d’Amèrica Llatina respecte el món i de Guatemala respecte Amèrica Llatina 

 
 

Font: Informe UNESCO 2000-2004 

                                                 
32 La línia de pobresa extrema no contempla l’arrendament de terres però el de pobresa general ho pot 

contemplar com bé necessari. També pot haver famílies en règim de propietat per herència que 
estiguin dins del llindar de la pobresa o pobresa extrema. 



    PFM                                                       Alfons Pérez López 

   MCA                       Mapatge Col·laboratiu de Conflictes Socioambientals                                

 
 

56

 

Això provoca ratis alts d’analfabetisme, que tot i anar-se reduint, encara són molt presents a 
Guatemala 

 
Figura 34. Analfabetisme d’Amèrica Llatina respecte el món i de Guatemala respecte Amèrica Llatina 

 
 

 
Font: Informe UNESCO 2000-2004 

 
Els ratis totals del país sovint amaguen particularitats amb ratis d’analfabetisme sensiblement 
diferents. Gràcies a les dades desagregades es perceben aquestes diferències. 
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Figura 35. % de analfabetisme respecte diversos factors 
 

 

  

 
 

Font: Informe PNUD 

 
Els municipis de pas del CTG són eminentment zones rurals amb presència indígena i, com s’ha 
evidenciat en el apartat 5.2.11.1, amb ratis de pobresa elevats. L’accés a la informació i la 
participació en la presa de decisions amb un grau de coneixement suficient per conèixer els 
impactes a curt, mitja i llarg termini; es fan complicades si no s’estableix el mateix projecte no 
té un pla per redreçar aquesta asimetria. 
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5.2.11.3. Asimetries en el marc legal 
 
El Corredor Tecnológico de Guatemala té un blindatge legal que facilita la seva execució. El 13 
d’abril de 2010, el govern guatemalenc van aprovar la “Ley de Alianzas Público-Privadas” 
aprovada a través del decret 16-2010, “Ley de Participación Público Privada en Materia de 
Infraestructura”. Aquesta llei, aprovada en un procés de només 5 mesos, proporciona un marc 
de certesa jurídica per l’Estat de Guatemala i pels inversors privats i pretén alliberar recursos i 
augmentar la magnitud i qualitat de les inversions per beneficiar als sectors més dinàmics de 
l’economia per a que augmentin la seva productivitat i competitivitat. 
 
La llei contempla que un projecte que sigui aprovat pel govern de Guatemala i sigui declarat 
d’interès pel desenvolupament econòmic pel país, pot expropiar els terrenys necessaris al valor 
del preu del mercat. El CTG es beneficia directament d’aquesta llei ja que, inicialment, a finals 
de 2009 a la zona del Pacífic guatemalenc, els propietaris de les terres de pas del Corredor, en 
assabentar-se del projecte, van incrementar el preu de venda de les seves propietats. Aquesta llei 
doncs, facilita la compra i materialització de la connexió de les propietats del Corredor. 
 
En contrast amb la “Ley de Alianzas Público-Privadas”, tenim la “Propuesta de Reforma 
Integral Agraria” de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas de Guatemala 
(CNOC) del juny de 2005. Aquesta proposta presenta com a objectius principals impulsar un 
procés de desenvolupament rural integral per eliminar la pobresa en les àrees rurals com a part 
d’un ampli esforç de desenvolupament econòmic i social nacional; i construir un estat 
democràtic i de dret, on imperi la justícia social i el ple respecte als drets humans eliminant les 
diferències socials i econòmiques i en la lluita contra la discriminació, marginació i exclusió; 
especialment de la dona i els pobles indígenes.  
 
La “Ley de Reforma Agraria Integral” podria dotar a camperoles i camperols de titulacions de 
terres però aquesta llei encara no ha estat aprovada, després de 6 anys de debat. 
 

5.2.11.4. Asimetries en el rol del mitjans de comunicació 

 
Les notícies que es poden trobar als diaris i a internet sobre en Corredor Tecnológico de 
Guatemala, són en la seva gran majoria, valoracions descriptives o positives sobre els beneficis 
que el Corredor pot aportar a nivell local i nacional. Manquen visions crítiques sobre el risc del 
CTG ja que qualsevol procés transformador de les dimensions del Corredor ha de tenir 
valoracions en ambdós sentits, dels beneficis però també dels inconvenients, de l’oportunitat, 
però també del risc. 
En els fets del 12 d’octubre a Jocotán, amb greus enfrontaments que van acabar amb la vida 
d’un policia i 3 camperols ferits de bala, la unànime resposta dels mitjans de comunicació va ser 
acusar a Plataforma Agrària i en especial als seus dirigents, com a instigadors de la revolta i dels 
incidents.  
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En tot cas, resta a interpretacions subjectives 
el paper del medis de comunicació. De tota 
manera, i gràcies al treball de camp es pot 
parlar d’una experiència personal en una 
entrevista enregistrada per un diari nacional, 
Nuestro Diario. 
 
Nuestro Diario va publicar, el dia 7 de gener 
de 2011, un article amb aquest fragment sobre 
el CTG:  
 
“Alfonso Pérez López de la Universidad de 
Catalunya, España, indicó que su llegada al 
país fue para dialogar con líderes comunitarios 
de la región sobre los beneficios y dudas 
relacionadas con el megaproyecto. Pérez 
agregó que muchos temen el impacto negativo 
que el corredor puede causar en el medio 
ambiente en sus poblaciones, pero argumentó 
que de acuerdo a las investigaciones hechas 
por científicos de la comunidad internacional, 
el proyecto lo que persigue es lograr un avance 
significativo en temas de desarrollo 
económico y bienestar social.” 
 
El que es va declarar va ser que les s’havien de 
contemplar els impactes socials, ambientals, 
polítics, culturals i econòmics però les 
declaracions originals es van reinterpretar 
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5.2.12. Buscant un llenguatge comú: el canvi climàtic i el CTG 

La manca de dades públiques sobre el Corredor Tecnológico de Guatemala complica la 
realització d’un anàlisi quantitatiu. De tota manera si ens situem a la classificació dels conflictes 
socioambientals segons la commodity chain (Martínez Alier, 2004) es pot advertir que el 
Corredor Tecnológico pot generar conflictes a qualsevol de les tres etapes de la commodity 
chain, en la fase constructiva i en la de servei.  

Les característiques i interessos del Corredor fan difícil trobar un argumentari que serveixi de 
llenguatge comú per a tots els actors implicats: organitzacions socials, promotors, govern 
nacional i internacionals. Malgrat la dificultat, tots els actors tenen un posicionament en front el 
Canvi Climàtic i el reconeixen, particularment Guatemala, que es considerat el 4rt país més 
vulnerable als efectes de l’Escalfament Global. Per tant, es proposa fer una revisió dels 
posicionament vers el canvi climàtic a nivell internacional, nacional i per últim quines mesures 
s’implementaran a nivell local per pal·liar el possible augment d’emissions per la construcció i 
servei del CTG. 

5.2.12.1. Els efectes del canvi climàtic sobre Guatemala i el seu paper a en 
les negociacions internacionals sobre el clima. 

 
Guatemala ha viscut en les dues últimes dècades un increment de la freqüència i intensitat dels 
fenòmens climatològics extrems relacionats amb els efectes de l’escalfament global. 
 

Figura 36. Esdeveniments climatològics extrems en els últims 15 anys a Guatemala 

 

Elaboració pròpia a partir de (Unidad de Cambio de Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales del Gobierno de Guatemala, 2011) 

 

El govern de Guatemala va crear l’any 2001 una unitat de Canvi Climàtic que pogués elaborar 
un discurs nacional per la lluita contra l’Escalfament Global tant en les polítiques internes de 
desenvolupament, com en les negociacions internacionals del clima. En aquest sentit Guatemala 
ha tingut un paper destacat en la UNFCCC33 

Guatemala lidera un grup de països considerats com els més vulnerables per tal d’incloure la 
consideració de “vulnerable countries” com a adjectiu de particularitat d’aquells que més 

                                                 
33 United Nations Framework Convention on Climate Change- Convenció Marc de les Nacions Unides 

sobre canvi Climàtic 



    PFM                                                       Alfons Pérez López 

   MCA                       Mapatge Col·laboratiu de Conflictes Socioambientals                                

 
 

61

pateixen els efectes del C.C. Així doncs, en el document final de la COP-1634 a Cancún, 
Guatemala va aconseguir la distinció abans esmentada: 

 

Figura 37. Principals clients del Corredor Tecnológico de Guatemala 

 

Font: fragment del Acord de Cancún (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2010) 

Resumint, Guatemala té un paper de coherència i exemple a nivell de les negociacions 
internacionals. 

5.2.12.2. Els futurs clients del Corredor: la Xina i EEUU. 

 
Diversos països han mostrat interès pel CTG: Japó, Alemanya, Espanya35, Brasil i 
Anglaterra; però els majors usuaris seran els EEUU i principalment la Xina 
 
Taula 8. Evolució de la Xina des dels 90 
 

year ktn CO2 GDP US$-2000 
Exports of goods 

and services (% of 
GDP) 

Container 
port traffic 

(TEU) 

Fossil fuel energy 
consumption (% of total) 

1990 2.458.731 356.936.901.184 16,07 s/d 75,49

1991 2.582.424 379.468.656.246 17,37 s/d 75,09

1992 2.693.776 422.660.918.111 18,65 s/d 75,68

1993 2.876.339 440.500.898.965 19,65 s/d 76,68

1994 3.055.739 559.224.707.281 21,27 s/d 77,22

1995 3.317.569 728.007.199.936 20,23 s/d 78,57

1996 3.460.256 856.084.729.312 20,05 s/d 79,30

1997 3.466.672 952.652.693.079 21,75 s/d 79,32

1998 3.321.625 1.019.458.585.326 20,35 s/d 79,21

1999 3.315.330 1.083.277.930.360 20,17 s/d 79,25

2000 3.402.310 1.198.480.321.713 23,33 41000000 79,25

2001 3.484.512 1.324.804.848.409 22,60 44726084 78,76

2002 3.691.018 1.453.827.687.613 25,13 55717488 80,15

2003 4.343.240 1.640.959.264.366 29,56 61898336 82,25

2004 5.090.571 1.931.643.872.028 33,95 74725444 84,26

2005 5.609.478 2.256.902.969.137 37,08 67245263 85,21

2006 6.108.276 2.712.950.560.614 39,13 84810503 86,20

2007 6.533.018 3.494.055.865.922 38,41 103823024 86,58

2008   4.521.826.899.541 34,98 114958978 86,91

2009   4.985.461.200.586 26,74 105976701  

 
Elaboració pròpia a partir de dades de (The World Bank, 2011) 

En tot cas, la Xina i els EEUU són els països amb més emissions del planeta i el seu paper en 
les negociacions del Clima, ha estat sempre controvertida. Els EEUU negaven el Canvi Climàtic 
amb l’administració Bush pare, no van ratificar Kyoto amb Clinton36, van ignorar el problema 

                                                 
34 Conference of  Parties- Conferència de les Parts. Es refereix a les reunions internacionals sobre el 

Canvi Climàtic. 
35 Espanya ha mostrat interès, més enllà de donar el suport a través del ILI, per la fase constructiva del 

projecte. 
36 Els EEUU van signar Kyoto però el congrés americà no el va ratificar 



    PFM                                                       Alfons Pérez López 

   MCA                       Mapatge Col·laboratiu de Conflictes Socioambientals                                

 
 

62

amb W.Bush i l’administració Obama demana que es faci un esforç conjunt apel·lant, 
precisament, al monstre xinès, que contesta amb rotunditat que continuarà desenvolupant-se 
disminuint la seva intensitat energètica, ja que les seves emissions per capita i històriques són 
sensiblement menors a les americanes. 

 

Figura 38. Emissions globals i per capita  dels Principals emissiors 

 

Font: IV informe IPCC 

 

Figura 39. % d’emissions històriques 

 

 

 

Font: IV informe IPCC 
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5.2.12.3. Les polítiques de reducció d’emissions. 

 
La figura de la Jerarquia representa les accions polítiques i les eines que utilitzen els 
països per reduir les emissions. Les possibilitats de màxima reducció queden fora de les 
polítiques per la seva complexitat, en la majoria de casos contràries al model de 
desenvolupament basat en el creixement econòmic, i  pràcticament tots els països 
utilitzen les tres últimes parts de la piràmide: eficiència energètica i noves tecnologies, 
compensacions voluntàries o de Kyoto i el mercat de carboni. 
 

Figura 40. La jerarquia de les eines de reducció d’emissions 

  
 
Elaboració pròpia a partir de (Pérez Dueñas & Marcellesi, 2011) 
 
Guatemala, tot i no tenir obligacions internacionals en reduccions d’emissions, seguint amb les 
seves accions de coherència i exemple, implementa polítiques per la reducció i la compensació 
de les emissions de carboni. Aquest fet fa que els promotors del Corredor també tinguin molt 
integrada aquesta necessitat de compensar, com veurem en el punt 5.2.12.5. 
 

5.2.12.4. Aproximació quantitativa de les emissions del CTG en servei 

 
En aquest apartat es vol fer una aproximació quantitativa, en cap cas per treure 
conclusions del resultat, sinó per ajudar a la reflexió sobre les mesures de lluita contra el 
canvi climàtic que aporta el mateix projecte. 
 
Les dades que disposem són la companyia subministradora de les locomotores, CSX, i 
el projecte de construir dues plantes de generació elèctrica, una a cada costa oceànica, 
per tal de garantir l’autoabastament energètic del Corredor. 
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 Emissions en el trànsit de contenidors amb els 

trens. 
 

La corporació CSX té en el seu espai web una 
pàgina per fer càlculs aproximatius de les 
emissions del transport de TEUS. 
 
Introduint dades bàsiques podem obtenir un 
càlcul aproximatiu de les emissions37: 
 
Taula 9. Dades d’entrada per càlcul d’emissions CSX 
 
TEU  maximum payload mass (kg)  21.600
TEU weigth (kg) 2.400
TEU maximum weigth (kg) 24.000
Corridor initial capacity per year (TEUS) 4.500.000
Total weight moved per year (Tn) 108.000.000
Distance (milles) 226,80
 
Taula 10. Resultats d’emissions CSX 
 

Estimated CO2 emissions (tn) 
Rail 756253,50
TEU maximum weigth (kg) 2.175.729,50
 
 Centrals de generació elèctrica 
 
L’autonomia en el subministrament elèctric es considera un objectiu estratègic i per 
tant, esdevé de màxima prioritat. L’única possibilitat de generar energia elèctrica és a 
través de central de carbó 38. La seva potència inicial serà de 50Mw l’any 1 i es 
considera que es necessitaran fins 100Mw l’any 27 per cada central. 
 
Taula 11. Avantatges i inconvenients de diferents fonts d’energia elèctrica 
 

                                                 
37 Els càlculs están certificats per Arthur D’Lite, una empresa consultora i certificadora americana 
38 La unitat de canvi climàtic de Guatemala afirma, a més,  que el carbó haurà de ser importat de 

Colòmbia. 
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Font: Agencia Internacional de l’energia 
 
Si es consideraun funcionament del 80% de la potència total i agafem les dades de la taula 
anterior per 800 kg CO2eq/MWh i 750 800 kg CO2eq/MWh, es pot representar les emissions 
segons la següent figura: 
  
Figura 41. Emissions de les centrals elèctriques del CTG 
 
 

  
Elaboració pròpia a partir de (Corredor Tecnológico de Guatemala, 2011) 
 
Si es sumen els càlculs de les emissions dels trens i prenen el cas més favorable 
d’emissions per la generació d’energia elèctrica, les centrals de cicle combinat amb 
gasificació integrada s’obté: 
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Guatemala va emetre l’any 2009, segons dades del World Bank, 12919264,00 Tn, per tant 
l’aproximació de 1.281.853,5 Tn of CO2  representaria, el primer any, un 9,92% del total 
d’emissions de Guatemala. 
 

5.2.12.5. Les mesures per combatre el canvi climàtic: la reforestació i el 
“Corredor verde” 

 
Sembla justificat doncs, després de fer el càlcul 
aproximatiu, que el Corredor contribuirà a augmentar 
clarament les emissions de Guatemala.  
 
Els promotors del projecte ho saben i proposen una 
estratègia de reforestació de 50 a 100 milions d’arbres 
Aquesta estratègia però, va més enllà del sol fet de 
compensar les emissions del CTG. Darrera d’aquesta 
proposta també hi ha una estratègia per part de la 
indústria per aconseguir l’anomenat Corredor Verde, és 
a dir que les parts industrialitzades del Corredor 
contribuïssin a la reforestació i la producció de béns i 
serveis aconseguís l’etiquetatge de carbon neutral o de 
carbon compensado fet que ofereix un tret diferencial i 
un avantatge competitiu en el mercat. 
 
També es voli establir lligams entre poblacions 
japoneses i guatemalenques perquè desde Guatemala es 
pogués fer més plans de reforestació i els municipis guatemalenc poguessin intercanviar els 
crèdits de carboni amb les poblacions japoneses. 
 
Tot aquest mecanisme, en concordància amb les polítiques de reduccions a nivell internacional i 
en concodància també, a les accions de lluita contra el canvi climàtic del Govern de Guatemala 
torna a necessitar de grans extensions de terra i  canvi d’usos del sòl, en aquest cas, com a 
mesura per compensar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 
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6. EL MAPATGE 

6.1. Decisió sobre el soft. 

Entenent que aquest és un mapatge col·laboratiu en el “núvol”, és a dir 2.0; i l’objecte d’estudi, 
o millor dit, de representació, són els conflictes ecològico-distributius, i havent passat per una 
treball sobre terreny visitant conflictes, organitzacions i afectats; i per acabar, havent escollit un 
conflicte com a cas d’estudi per aprofundir-hi, tenim suficients inputs com i iniciar el treball de 
mapatge.  

En el Màster de Sostenibilitat s’ha treballat amb tres eines de sistemes informació geogràfica 
que poden, a priori, complir les nostres expectatives: Miramon, ArcGis i GVSIG39. En la primera 
etapa del MCA vam treballar amb una base de dades de openoffice base i un Spreadsheet de 
google preparat per pujar informació georeferenciada a Google Maps i Google Earth. 

En la recerca de software hem trobat dues propostes més interessants: Google Fusion Tables i 
Ikimap 

 

Taula 12. Comparativa software 
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Miramon                

ArcGis                

GVSIG                
Spreadsheet mapper 
 (etapa 1 MCA)                

Google Fusion Tables                 

Ikimap                

Geocommons  

Elaboració pròpia 

Els programes SIG no responen a la lògica de la proposta del present PFM perquè tenen un grau 
de complexitat que faria més difícil la col·laboració i l’apropiació d’altres actors. De tota 
manera són la millora eina per reflectir informació detallada de conflictes socioambientals per la 
seva capacitat de mostrar la distribució espaial dels determinants que generen el desequilibri en 
la distribució ecològica.  

Les altres opcions sí permeten col·laboració en línia i publicació de les dades només enganxat 
codi HTML i fent petites modificacions. Spreadsheet mapper, però,  té un límit de 400 punts per 
representar i en canvi, Fusion Table no té límit. Aquest paràmetre és determinant ja que només 
en la primera etapa del MCA, on es van mapar els conflictes generats per les empreses 
transnacionals espanyoles a Amèrica Llatina i el Carib, es van representar més de 100 punts i 

                                                 
39 Miramon era l’eina de l’assignatura Recursos Naturales i Arcgis i GVsig de sistemes d’informació 

geogràfica en projectes de cooperació internacional 
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fàcilment es podria arribar a aquest límit. A més, S.M. no permet la representació de línies o 
polígons i F.T. en canvi, sí. Per tant, es descarta Spreadsheet Mapper. 

 

Taula 13. Comparativa entre Spreadsheet Mapper i Fusion Table 

Spreadsheet 

Mapper  Fusion Tables 

Número Màxim de punts  fins a 400  Sense màxim 

Línies o Polígons  no  sí 

Personalitzar els templates sense saber HTML  sí  no 

Personalitzar les marques  sí  no 

Veure i mapar subconjunts de dades  no  sí 

Elaboració pròpia a partir de dades de tutorial de Fusion Table 

 

Google Fusion Tables, Ikimap i Geocommons permeten generar informació en distribució 
espaial i importar arxius kml. D’entre els tres escollim Google Fusion Tables per ser l’eina més 
senzilla per a una utilització bàsica que reprodueix el sistema de googledocs, on es pot convidar 
a altres persones a editar o visualitzar la graella de dades. A més, Fusion Tables és compatible 
amb tots els gadgets40 de google com podrem veure posteriorment. 

Així doncs, Google Fusion Table és el software que utilitzarem per el Mapatge Col·laboratiu de 
Conflictes Socioambientals. 

6.2. Funcions bàsiques de Google Fusion Tables 

Aquest capítol no pretén ser un manual de Fusion Tables perquè la informació de com utilitzar-
lo està disponible online i és completa i comprensible. Aquest són els vincles principals: 

Taula 14. Espais web de consulta per Google Fusion Tables 

Contingut Adreça 

Google Fusion 
Tables 

Pàgina on surt tota la informació oficial de 
Fusion Table 

http://www.google.com/support/fusiontables/ 

 
Google Geo 
Developers 

Espai dels geodesenvolupadors de google. http://googlegeodevelopers.blogspot.com/ 

geo@object 
graph 

Usos avançats de Fusion Table (mapes 
d'intensitat) 

http://geo.objectgraph.com/2010/11/23/google-
fusion-tables-tutorial/ 

Elaboració pròpia 

 

Les funcions més bàsiques de GFT estan detallades en el “Manual Básico “, annex al present 
projecte. 

 

                                                 
40 Funcionalitats 
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6.3. La construcció del Mapatge Col·laboratiu de Conflictes Socioambientals 

 

Tot i que la proposta inicial del MCA també serà discutida amb els i les futures col·laboradores, 
inicialment s’ha escollit una metodologia que permet respectar les particularitats de cada treball 
i de cada estudi, ja sigui acadèmic, d’una organització social i/o ecologista, de persones 
individuals, etc... La manera de materialitzar-ho és amb una taula de GFT per cada estudi, ja 
sigui d’un sol cas, sectorial, segons els actors afectats, etc... 41, amb la informació que l’autor/a 
consideri oportú publicar, tenint en compte les possibilitats de l’eina de mapatge emprada; i un 
Mapa Global que reflecteixi la suma de tots els treballs, on això sí, han d’existir uns camps 
bàsics comuns a tots els conflictes que permetin homogeneïtzar la informació.  

 

Figura 42. El sistema de mapatge col·laboratiu inicial 

Elaboració pròpia 

 
Els camps proposats inicialment per incloure el conflicte en un mapa global són: 
 

Taula 15. Espais web de consulta per Google Fusion Tables 

Camp Què conté Tipus dada 

IdGlobal Número de identificador únic per cada conflicte Numèrica 

Data MCA Data d’entrada al MCA Data/hora 

Inici conflicte Data d’inici del conflicte. GFT necessita dia/mes/any. Si no es 
coneix el dia o el mes es posarà 01 

Data/hora 

Última revisió Data de l’última actualització de la informació Data/hora 

Lloc: Indret on ha començat el conflicte.  Text 

                                                 
41 Com mostràvem a 

 
Referents del MCA tenim el treball sectorial de Oilwatch, que treballa els impacte de la indústria 

petroliera, el mapes d’Iconoclasistas elaborats en molts casos amb els afectats i el mateix cas d’estudi 
del present projecte Cas d’estudi: El Corredor Tecnológico de Guatemala 

Estudi 
de cas

Treball 
acadèmic

Amb els 
afectats

...

Sectorial

MAPA GLOBAL
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Pais: País on es situa el conflicte Text de llista 

Nom conflicte Nom amb que és conegut el conflicte Text 

Resum Resum entenedor del conflicte Memòria 

Foto Fotografia representativa del conflicte Imatge 

Més informació Vincle al estudi previ, a l’organització, o quina sigui la persona o Hipervincle 

 

6.4. Mapejant l’etapa 1 del MCA i el treball de camp a Mèxic i Guatemala 

Per mapar la primera etapa del MCA, amb els conflictes ambientals generats per empreses 
transnacionals espanyoles, hem hagut de descarregar de la base de dades un arxiu csv i pujar-lo 
al GFT. També s’han hagut de considerar el tipus de dades de cada columna perquè estiguessin 
en sintonia amb els que ofereix en GFT. La primera etapa del MCA mostrava els logotips de les 
empreses causants del conflicte. Per pujar imatges a GFT han de tenir una adreça url, és a dir, 
han d’estar en un servidor, i indicar l’adreça al camp de GFT. 

 

Figura 43. Taula i captura de mapatge de la primera etapa del MCA amb GFT  

  

Elaboració pròpia 

 

En el cas del treball de camp a Mèxic i Guatemala s’ha creat una nova taula i s’han afegit les 
dades recollides. 

Figura 44. Taula i captura de mapatge de la primera etapa del MCA amb GFT  

   

Elaboració pròpia 
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6.5. L’estudi de cas. Fins a on podem arribar amb aquesta eina? 

La primera etapa del MCA va demostrar que era possible i relativament senzill presentar 
informació en una base cartogràfica interactiva. El present projecte, fins aquest punt, ha 
demostrat que amb Google Fusion Tables podem millorar molts aspectes de la primera etapa del 
MCA sobretot en la facilitat per compartir les dades i establir xarxes col·laboratives, en le 
volum de dades que es pot representar i a la velocitat que GFT ho pot fer i per la facilitat per 
publicar la informació on line. Malgrat aquest resultat és molt positiu la representació d’un 
conflicte va més enllà que la localització en un punt amb unes dades concretes. La intenció és, a 
través de l’estudi de cas del Corredor Tecnológico de Guatemala veure quines funcionalitats 
extres té el GFT que es puguin utilitzar pel mapatge. 

 

6.5.1. El traçat del corredor 

 

El GFT no té cap eina per dibuixar directament sobre la base cartogràfica. Si es vol afegir un 
polígon nou42 necessitarem un programa de suport. En aquest cas utilitzarem el GVSIG. Des de 
GVSIG hem de generar un arxiu amb extensió kml amb coordenades latitud, longitud.  

 

Figura 45. CTG en GVSIG 

 

Elaboració pròpia 

Finalment el GFT ha reconegut el Corredor com un polígon i l’ha representat amb la informació 
que s’ha adjuntat al polígon.  

 

                                                 
42 Si és una divisió política d’un país podem cercar-lo en les taules publiques de GFT 
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Figura 46. Traçat i informació sobre el Corredor 

 

Elaboració pròpia 

 

Figura 47. Traçat del Corredor amb zoom 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboració pròpia 
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6.5.2. Àrees de divisió política: el departament i els municipis 

 

El procés per poder incloure informació de divisions polítiques dins el GFT és el mateix que pel 
traçat del Corredor. En la majoria de casos podem trobar a través d’internet, normalment a 
espais web del govern del país, un arxiu en format shapefile que podem obrir amb un programa 
SIG (en el nostre cas GVSIG) i transformar-lo a una arxiu d’extensió kml. Cada vegada és més 
normal trobar arxius directament en kml simplificant el procés. 

Figura 48. Departaments Guatemala 

 

Font: arxiu original de ENCOVI 

 
Figura 49. Municipis Guatemala 

 
Font: arxiu original de ENCOVI 
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6.5.3. Podem creuar taules amb informació? 

 

Es pot donar el cas que, mentre es fal’estudi, trobem dades interessants que ens agradaria 
incloure en les dades creades. El GFT té una funció anomenada Merge que permet, a través una 
columna de referència, unir dues taules de dades.   

 

Figura 50. Merge entre taula entre departament i índex de pobresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Font: taules originals de ENCOVI (índexs de pobresa 2005) 
 

La funció Merge ens permet col·laboracions en diferents dimensions ja que, si aconseguim un 
denominador comú, com en aquest cas la id de departament, podem afegir dades a les taules 
d’altres estudis o recerques que la xarxa de col·laboradors/es  cedeixi o, simplement, de les 
taules públiques de Google Fusion Tables. 

 

6.5.4. Mapes d’intensitat 

 

El GFT permet realitzar mapes d’intensitat, és a dir, fer que una representació geogràfica tingui 
diferents intensitats de color segons un paràmetre escollit. El GFT treballa amb taules, com a 
base de dades, i amb columnes, com a paràmetres, per tant s’ha d’escollir una columna que 
tingui un format numèric i especificar el color i la gradació de tonalitat. 

 

Com a exemple es pren la taula obtinguda de fer un Merge de la taula de departaments amb els 
índexs de pobresa i pobresa extrema, i es pren la columna pobresa extrema com a paràmetre 
d’intensitat. 

 
 
 
 
 

Camp comú
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Figura 51. Configuració d’un mapa d’intensitat 
 

 
 

Font:dades originals de ENCOVI (índexs de pobresa 2005) 

 

I el resultat és el següent: 

 

Figura 52. Mapa d’intensitat de pobresa extrema per departament 

 
 

Font:dades originals de ENCOVI (índexs de pobresa 2005) 
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Els mapes d’intensitat també permeten caracteritzar zones com per exemple, les de pas del 
corredor. 
 

Figura 53. Mapa d’intensitat de departaments de pas del CTG 
 

 
Elaboració pròpia a partir de dades de ENCOVI (índexs de pobresa 2005) 

 
I mostrar informació per divisió a més de caracteritzar-la amb una intensitat/color. 
 

Figura 54. Mapa d’intensitat de municipis de pas del CTG i índexs de vulnerabilitat alimentària 
 

 
Elaboració pròpia a partir de dades de ENCOVI (índexs de pobresa 2005) 
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6.5.5. Arxius amb un gran volum de dades georeferenciades 

 

En el cas del Corredor Tecnológico de Guatemala, donat que l’estudi mostrava com el major 
conflicte es podia produir per l’acaparament de terres pel Corredor i, en conseqüència, el canvi 
d’usos del sòl, és d’interès treballar amb un mapa d’usos del sòl.  

Seguim altra vegada el mateix procés transformant l’arxiu shapefile inicial per un kml 

 

Figura 55. Representació en GVSIG dels usos del sòl de Guatemala l’any 2005 
 

 
  

Font:  (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 2011) 
 

 
 
 
 
El kml creat té 44Mb perquè és una 
taula amb 2743 files i, per tant, 
2743 polígons georeferenciats. 
 
Treballar amb un arxiu d’aquestes 
característiques online es 
pressuposa complicat però, de tota 
manera el límit de GFT per a pujar 
arxius kml és de 100 Mb.  
 
   

Tot i que es pot representar l’arxiu “Usos de la Tierra” alenteix el funcionament del GFT i els 
canvis de visualització necessiten temps per carregar-se, usant una connexió d’internet ràpida43 

                                                 
43 El test realitzat amb Vodafone de la velocitat dóna com a resultat: download 13291 kbps i upload 851 

kbps 
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Figura 56. Usos de la Tierra amb fons d’imatge satèl·lit 
 

 
 

Font:  (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 2011) 
 

En el mapa d’usos de la terra estan diferenciats fins a 24 usos diferents però, com s’ha 
comentat abans, existeixen 2743 àrees. El GFT, en aquest cas,  no carrega mapes d’intensitat i 
no arribar a donar diferencials de colors per cada una de les àrees, és a dir, les funcionalitats de 
GFT es limiten per arxius amb gran quantitat de dades georeferenciades.  
 

6.5.6. Gràfics i gadgets 

 

El GFT té funcions complementàries que el fan encara més actractiu. S’ha de recordar que el 
GFT treballa amb taules de dades amb un format spreadsheet i els mapes són només una 
manera de visualitzar aquesta taula de dades. De la mateixa manera, podem visualitzar les dades 
com a gràfics de tot tipus: de barres, de pastís, de línies de tendència, etc... Només hem de tenir 
les dades a la taula tal i com ens indica GFT i podrem visualitzar els gràfics. 

Un bon exemple d’aquesta funcionalitat és el gràfic anomenat Motion que permet representar en 
un sistema de referència x,y fins a 4 paràmetres: posició x, posició y, grandària del punt i 
tonalitat de color de punt. A més permet mostrar una evolució temporal dinàmica. 

Pel cas del Corredor, s’ha representat l’evolució històrica de les emissions de CO2 dels països 
que són potencials interessats i futurs clients del trànsit de mercaderies a través del CTG. Hem 
utilitzat les kilotones de CO2 per l’eix x, els anys per l’eix y, el color per diferenciar el països i 
la grandària del punt per l’evolució del PIB en milions de US$ de l’any 2000. El resultat és el 
següent: 
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Figura 57. Gràfic dinàmic de GFT 

 

Elaboració pròpia a partir de (The World Bank, 2011) 

 

6.5.7. Compatibilitat amb google Earth  

També podem visualitzar les dades amb google Earth i aprofitar la seva impactant representació 
georeferenciada. El GFT dona l’opció d’exportar les dades com a kml, sigui quin sigui el format 
d’entrada, i el kml es un arxiu compatible amb google Earth. 

 

Figura 58. Passant el Mapa Global de Conflictes a Google Earth 

 
Elaboració pròpia 

 

 

El Google Earth llegeix l’arxiu kml i manté les característiques del format de la informació que 
estàvem representant amb GFT: 
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Figura 59. Mapa Global de Conflictes a Google Earth 

 

 

Elaboració pròpia 

Una vegada representat a Google Earth podem utilitzar les funcions d’aquest com ara programar 
un “viatge” entre conflictes. 

6.6. Publicació dels resultats 

 

Un dels trets diferencials i dels clars avantatges d’usar eines 2.0 és la connectivitat i 
compatibilitat que tenen entre elles i la relativa senzillesa amb la que es pot exportar, importar o 
publicar qualsevol tipus de resultat. És el cas del present PFM i dels conflictes reportats en la 
primera etapa MCA, en la visita a Mèxic i Guatemala i en l’estudi de cas del Corredor 
Tecnológico de Guatemala.  

Per publicar els resultats s’ha utilitzat un mashup tipus blog i s’han anat afegint diferents parts 
del PFM. El Manual Básico de Uso de GFT explica com publicar resultats de mapes i gràfics. 
Simplement es copia el codi HTML i s’enganxa dins del blog44.  

L’adreça on es poden consultar els resultats és: 

http://mcaodg.blogspot.com 

 

 

 

 

Figura 60. Composició de diverses captures de pantalla de 

                                                 
44 Sovint es necessiten retocs en la visualització, sobretot per l’açada i/o amplada del que es vol publicar. 
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 http://mcaodg.blogspot.com 

 
 

Elaboració pròpia 
 

1.-  Menús on es pot anar des de la pàgina principal que explica breument el projecte fins al 
Mapa Global i el diferents estudis. 
2.- Contingut de cada etiqueta. En aquest cas estem veient part del cas de CTG. 
3.- Conflictopèdia: és un espai wiki per desenvolupar debat sobre la conflictologia ambiental  
 
  

1

2 3
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7. VALORACIÓ DE RESULTATS 

Per valorar els resultats es prenen  els objectius proposats i la metodologia emprada.  

L’objectiu 1 i 2 volien assolir la concreció del marc teòric que fixaria les directrius pel 
desenvolupament del projecte, és a dir, pel treball de camp i el mapatge. El resultat obtingut ha 
estat situar l’àmbit d’estudi dels conflictes socioambientals en l’Ecologia Política que determina 
que el conflicte es genera per una distribució desigual de l’accés als recursos naturals i als 
serveis de la natura. L’estudi del conflicte des de l’Ecologia Política suposa considerar els 
determinants i les asimetries que provoquen aquestes distribucions desiguals.  

En la disciplina cartogràfica, el resultat ha estat determinar que el present projecte es situa en 
l’àmbit de neocartografia o cartografia 2.0, per la seva vessant col·laborativa. El contingut i els 
motius pels que es mapa, fan que el MCA estigui dins la cartografia crítica. 

El resultat reflecteix la proposta metodològica de fer una revisió documental des de l’àmbit més 
general per arribar a un grau de concreció que ajudés a la construcció del marc teòric i, a més, 
fer-ho en dues parts: pels conflictes sociambientals i per la cartografia, reconeixent que el MCA 
és una intersecció, principalment, entre dos àmbits d’estudi. 

L’objectiu 3 del present projecte tenia el propòsit de visitar i observar conflictes 
socioambientals amb el marc teòric construït amb anterioritat. L’estància durant 7 setmanes a 
Mèxic i Guatemala, ha permès visitar nombrosos conflictes socioambientals i de diferent índole: 
per extracció de matèries primeres, per construcció d’infraestructures, per contaminació d’aigua, 
per acumulació de residus, etc...  Les observacions dels conflictes han estat majoritàriament de 
curta durada però tampoc era la intenció del present projecte realitzar un estudi en profunditat 
de tots els conflictes. El conflicte escollit com a estudi de cas, el Corredor Tecnológico, ha 
esdevingut central en el present projecte i l’estudi ha resultat complicat per la falta de dades 
publicades, com recorregut final i dades tècniques de construcció. Tot i això és un projecte del 
que es podrà fer seguiment i d’interès cabdal per Guatemala. 

També  hi hagut resultats inesperats com la participació en Las Caravanas que ha permès 
establir lligams amb una xarxa mundial d’activistes que són potencials interessats/des en 
col·laborar en el projecte. 

La metodologia emprada en aquesta part ha estat, principalment, entrevistes directes amb actors 
implicats en els conflictes, amb les organitzacions social i ambientals, però també amb 
promotors dels projectes i amb el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. S’han realitzat 
més de 30 en les 7 setmanes de viatge. Les entrevistes a diferents actors han permès entendre les 
diferents lectures i valoracions sobre el conflicte socioambiental i ha estat molt útil la 
construcció prèvia del marc teòric, sobretot pel que fa als determinants i particularment, a les 
asimetries, que han guiat l’estudi de cas. 

La tercera part buscava assolir el quart objectiu trobant el software i desenvolupant l’eina de 
mapatge. S’ha utilitzat el Google Fusion Table perquè és el més senzill i intuïtiu dels software 
testejats. El GFT ens ha permès mapar la primera etapa del treball, el treball de camp i l’estudi 
de cas, afegint a les habituals informacions bàsiques, mapes d’intensitat i gràfics dinàmics. El 
resultat d’aquesta fase ha estat molt satisfactori per la capacitat i versatilitat de GFT. Per acabar 
s’ha publicat el treball de mapatge en un espai 2.0. El resultat és molt visual però no es prou 
interactiu ja que en els mapes es mostren les dades per no es poden canviar les variables a 
mostrar. Els gràfic dinàmics, en canvi, poden complir aquesta funció.  

La metodologia usada i que ha donat millor resultat és el contactar amb persones que treballen 
amb aquest tipus d’eines i això, més l’experiència prèvia, ha permès fer la taula comparativa i 
escollir el GFT. 
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8. CONCLUSIONS 

 

Es deia en el punt 1.2 que el MCA era un projecte dinàmic. La seva redacció ha portat a 
nombroses reflexions i reconsideracions. Inicialment, el nom de Mapatge Col·laboratiu de 
Conflictes Socioambientals reflectia de manera àmplia el propòsit del projecte. A hores d’ara, 
sense deixar de tenir validesa, entenem que podria ser perfectament substituït per Mapatge 2.0 
de Conflictes Ecològico-Distributius. De tota manera, això no afecta al sentit del treball però és 
un clar exemple del procés d’aprenentatge del present projecte i de com la primera fase del 
MCA, s’ha enriquit de la inversió de temps i esforç d’aquest PFM. 

Per a concretar podem descriure un seguit de conclusions, que tot i redactades punt a punt, estan 
intensament relaciones i són conseqüència unes de les altres. Podem concloure doncs que: 

 

          Després d’una extensa recerca d’antecedents no hem trobat propostes com el MCA en el 
sentit de ser una proposta tan obertament enfocada a la col·laboració i apropiació en el núvol. 
Per tant, el MCA té una component innovadora principalment per l’ús d’eines 2.0, eines 
populars a l’abast de pràcticament tothom. 

 

         La democratització de certes disciplines a través de les eines 2.0 permet que persones fora 
de la cartografia puguin plantejar propostes com el present projecte. Cada vegada amb més 
freqüència, eines i instruments d’anàlisi que fa menys d’una dècada eren en mans d’experts i 
expertes, poden ser utilitzats amb uns coneixements bàsics. És un exercici de responsabilitat, 
per tant, entendre que això no significa una ingerència sinó la socialització del coneixement. 
S’ha d’abandonar els  patrons endogàmics i autoreferents. 

 

      L’estudi dels conflictes ecològic-ditributius a través de l’Ecologia Política, es pot nodrir de 
la democratització d’aquests instruments, com ara el mapatge col·laboratiu,perquè permet 
representar la desigual distribució ecològica, però s’ha d’avaluar si aquestes eines també 
contribueixen a la resolució del conflicte. 

 

       L’elevat flux d’informació diària que rebem fa que la informació encapsulada  i/o en 
formats inusitats tinguin millor acceptació. Es pot considerar estratègic oferir informació en un 
format atractiu, senzill i impactant si darrera hi ha un treball exhaustiu, complex i rellevant, com 
a medi per aconseguir donar llum i fer visibles els conflictes. 

 

 En el treball de camp es va poder comprovar com els i les afectades dels països 
empobrits veuen positiu que actors del Nord denunciïn la seva realitat perquè entenen que això 
els ajudarà a millorar la seva situació.  

 

 L’estudi de cas del Corredor Tecnológico de Guatemala ha evidenciat que els promotors 
necessiten terres i prometen a canvi  treball per desenvolupar  i eradicar la pobresa. Les 
organitzacions socials, especialment les camperoles proposen dotar als camperols i camperoles 
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de títols de terres per a que puguin realitzar les seves activitats. Ambdós models són 
incompatibles i estan enfrontats. 

 

 El Corredor també posa de relleu les asimetries legals, econòmiques i d’accés a 
informació que pateixen les i els afectats i la complexitat d’interessos de projectes que es 
formulen per a necessitats sectorials, nacionals i/o internacionals, però que s’acaben 
implementant i acaben impactant a nivell local. 

 

 Les representacions en base cartogràfica dels impactes i les seves relacions són una 
bona eina per difondre la informació dels conflictes i podem trobar diferents software, com 
Google Fusion Table, que ens permeten representar la informació bàsica d’un conflicte amb una 
gran eficiència  



         Fent un exercici d’autocrítica, s’ha utilitzat un software gratuït, el Google Fusion Table, 
que pertany a la multinacional Google, que està esdevenint, si no ho és ja,  un poder hegemònic 
a internet. Una eina controlada per una companyia privada pot estar subjecte a regulacions 
futures. 

 

         La informació gràcies a les tecnologies 2.0 però sobretot gràcies a les xarxes socials, es 
difon amb una rapidesa vertiginosa i és necessari aplicar el principi de precaució en dos sentits: 
cal avaluar la rigurositat i veracitat de la informació que es publica i es difon;.i cal valorar les 
repercussions de la difusió de la informació en els afectats pel conflicte que són, també, els que 
poden patir-ne les conseqüències més directes, en un sentit positiu però també negatiu. 

 

        L’eina de Mapatge Col·laboratiu és a punt però caldrà veure i avaluar en perspectiva quin és 
el grau d’utilització, col·laboració i apropiació de les xarxes potencialment interessades. 
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9. FUTURES LÍNIES DE TREBALL 

 

Després de la redacció del present PFM es detecten les següents línies de treball futures: 

 

 Augmentar el grau d’interactivitat en els mapes. Per tal de que els usuaris/àries puguin 
fer les seves pròpies cerques dins els mapes s’hauria de facilitar la integració de menús 
desplegables que busquessin informació de certs camps dels conflictes així com d’altres 
dades que s’aportin. 

 

 Fer una intensa reflexió sobre com llançar el MCA avaluant forces, carregues de treball 
i necessitats addicionals, com conformar un grup inicial coordinador. 

 

 Explorar les possibilitats d’establir lligams amb entitats que no treballin estrictament en 
l’àmbit dels conflictes ambientals i poder establir col·laboracions per enriquir el MCA 
amb altres visions. 

 

 Avaluar què vol dir, en termes de control i privacitat, oferir dades a servidors Google i 
establir xarxes de denúncia dins de d’aquest proveïdor.  
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11.  ANNEX: manual de uso básico de GFT para el mapeo MCA 
 

 



Este manual prentende explicar los pasos básicos para que, a partir de la información de un conflicto 

socioambiental, puedas: 

 

Para acceder a Google Fusion Tables (GFT) debes tener una cuenta de Google y puedes acceder desde: 

www.google.com/fusiontables/Home 

Nota: el funcionamiento de Google Fusion Tables es parecido a Google Docs. Si estás familiarizado/a con Docs te será 

bien sencillo mapear con GFT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Preparar

información

Visualizarla 

en un Mapa
Compartirla 

Publicarla en 

tu blog o web

1

3

4

1. Buscador de tablas publicadas: aquí puedes encontrar todas las tablas públicas 

2. Puedes insertar una nueva tabla desde: 

Import table: importar una tabla desde tu PC en formato xls, xlsx, csv, etc… o desde tus Google 

docs  

New empty table: iniciar una tabla nueva 

3. En este menú puedes ver las tablas que: 

All items: has creado y las que te han compartido  

Owned by me: has creado o eres propietario 

Shared with me: te han compartido 

Trash: has borrado 

Public Tables: las públicas 

4. Lista de tablas: según lo que hayas seleccionado en el buscador  punto 1 o en el menú punto 3 
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          LA PÁGINA PRINCIPAL  0 



Una vez importada o creada la nueva tabla es importante saber qué tipo de información vas a ingresar en 

cada campo: 

 

1. El tipo de datos se define por columna por tanto si accedemos al menú Edit podremos añadir o 

modificar columnas y definir el tipo de datos.  

2.  Si seleccionamos Add column, para una nueva columna o Modify columns, para una existente, 

obtendremos un menú que nos permitirá escoger:  

   

 

 

Column name  Nombre 
columna 

Location este campo va referido a la información georeferenciada, la 
ubicación del conflicto. GFT lee latitud y longitud y estas pueden 
venir especificadas en una o dos columnas. ATENCIÓN! Si 
importáis una tabla con datos de direcciones GFT puede reconocer 
esos datos y georeferenciarlos  porque tiene el mismo 
funcionamiento que una búsqueda de Google Maps. 

Type  tipo de datos 

Text  se puede dejar 
por defecto   

Number  se puede dejar 
por defecto   

Data/time se puede dejar por defecto

1 

2

1 

 

2 

3
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          VISUALIZAR LA INFORMACIÓN EN UN MAPA2 



1. Representar  información  en  un  mapa  para  GFT  es  simplemente  una  manera  de  visualizar  la 

información.  Si  entramos  en  el menú  Visualize  veremos  todas  las  posibilidades  para mostrar  la 

información que tiene GFT. En este Manual utilizaremos la más básica: Map. Si clicamos esta opción 

obtendremos puntos en una base cartográfica de Google Maps según el punto 2 Location. 

 

2. Location: determina el campo de mapeo. Puede ser una dirección, latitud‐longitud, el nombre de un 

país, etc… depende de lo que hayas delegido como columna Location en la información del conflicto. 

 

3. Si clicas en uno de los puntos obtendrás la información de las columnas 

 

 

 

 

1. Clicamos en Share 
 

2. En este punto podemos decidir quién podrá: 

View: personas que podrán ver el documento y visualizar el mapa 

Edit: personas que podrán introducir información 

3. Introduce  las direcciones de correo electrónico de  las personas a  las que quieres  invitar  i clica en 
Invite these people. 
 

4. Estas son las posibilidades de visualización 
 
Public: cualquiera puede encontrar la tabla en internet y visualizarla sin haber entrado en GFT, pero 
no la puede modificar. Para ello debería ser editor autorizado. 
Unlisted: cualquiera que tenga el link puede acceder y visualizarla sin haber entrado en GFT, pero no la puede 
modificar. Para ello debería ser editor autorizado. 
Private: solamente personas específicas pueden acceder. Hay que ingresar en GFT. 

1

2 

3
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          COMPARTIR LA INFORMACIÓN3 



 

 

  

1. Clica en Get embeddable link y GFT te ofrecerá el código HTML que define tu mapa. 
 

2. Copia el texto HTML y pégalo en tu espacio web o en tu blog y  podrás visualizar el mapa! 

 

 

Si tú organización está interesada en participar en el Mapeo Colaborativo de Conflictos Socioambientales 

puedes visitar: http://mcaodg.blogspot.com/ 

 

 

2
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