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La protesta social ha sigut, en els da-
rrers temps i fins a la irrupció de la Co-
vid-19, una de les expressions més visi-
bles i repetides de les convulsions que 
es viuen a Llatinoamèrica. Amb una 
gran transversalitat social, econòmica i 
identitària, la gent va ocupar massiva-
ment el carrer per denunciar la pèrdua 
de drets fonamentals i de llibertats, la 
manca d’expectatives de cara al futur i 
la sensació d’inseguretat. 

Per responsabilitat col·lectiva o per im-
peratiu legal, s’han deixat de convocar 
grans concentracions en l’espai públic. 
Tanmateix el descontentament social 
no ha desaparegut. Al contrari, les me-
sures per contenir l’expansió del virus 

han posat encara més en evidència les 
desigualtats existents, el profund im-
pacte de l’activitat humana sobre el 
medi ambient i les múltiples deficièn-
cies d’un sistema sociopolític en crisi a 
l’hora de garantir les necessitats bàsi-
ques de les persones davant d’una ame-
naça sanitària. 

Casa Amèrica Catalunya i l’ICIP van in-
augurar el cicle de debats Pulsions de 
Llatinoamèrica el 5 de març de 2020. 
Les mesures de confinament i la nova 
situació en el continent americà han 
fet traslladar el cicle a canals exclusiva-
ment virtuals i dins la ferma convicció 
que són més necessaris encara. 

Malgrat tot el sofriment que està com-
portant, la del coronavirus no és ni 
l’única ni la pitjor crisi humanitària que 
està patint l’Amèrica Llatina. Se suma 
al drama de la pobresa, el desplaça-
ment forçat, la violència quotidiana i 
altres malalties cròniques que també 
marquen la vida de milions de persones 
al continent. 

La nova conjuntura global estimula la 
reflexió i apel·la amb més força que mai 
a la necessitat de transformacions. A 
l’Amèrica Llatina no falten veus críti-
ques i actors de resistència que des de 
fa anys dibuixen els camins cap a reali-
tats més justes i sostenibles.



DILLUNS 8 DE JUNY 
CRISI ECONÒMICA I POLARITZACIÓ SOCIAL

El sistema econòmic neoliberal ha eixamplat les desigualtats i 
ha abocat a una part important de la població a unes condicions 
de vida precàries. Sense expectatives de millora, creix la frus-
tració i augmenta l’esquerda social. L’aturada de l’economia a 
causa de la pandèmia augura una crisi encara més preocupant. 
Com capgirar aquesta situació?

Héctor Casanueva Ojeda, professor a la Universidad de Alcalá de 
Henares i antic ambaixador de Xile a Ginebra
Mercedes García Montero, Instituto de Iberoamérica, Universidad 
de Salamanca

DILLUNS 15 DE JUNY
UNA REGIÓ AMENAÇADA PER L’ESPOLIACIÓ DE LA NATURALESA 

Llatinoamèrica és una de les regions del planeta amb major 
concentració de biodiversitat. Un espai que hauria de ser pa-
trimoni de la humanitat està al servei de la cultura consumista 
i d’un progrés econòmic focalitzat en el creixement. L’aturada 
productiva provocada per la Covid-19 podria ser una oportuni-
tat per prendre consciència i canviar les dinàmiques?

Judith Muñoz Saavedra, sociòloga i professora a la facultat d’Edu-
cació de la Universitat de Barcelona 
Andrés Barreda Marín, economista i professor a la UNAM, Mèxic

DILLUNS 22 DE JUNY 
LA RELIGIÓ AL PODER

En els darrers temps la religió ha anat guanyant protagonisme 
dins la política, i fins i tot en països com Brasil o Guatemala, la 
Bíblia ha esdevingut per als mandataris actuals un referent tan 
important com la Constitució. Davant totes les incerteses que 
planteja una pandèmia, quin paper estan jugant les religions?

Daniel Rodríguez Suárez, historiador i professor a la Universitat de 
Girona
Ivone Gebara, filòsofa i teòloga feminista del Brasil

DILLUNS 29 DE JUNY
CONTRA LES VIOLÈNCIES, CULTURA TRANSFORMADORA

Llatinoamèrica s’està consolidant com la regió més insegura i 
amb més homicidis del món. Les dades indiquen que la vio-
lència no s’ha aturat durant el confinament. Davant les múlti-
ples cares de la violència, la creativitat, l’expressió crítica i la 
capacitat de resiliència i resistència d’aquestes societats ha es-
tat excepcional. Són sense dubte un factor clau en la seva lluita 
continua per aconseguir la pau.

Sabine Kurtenbach, Institut d’Estudis Llatinoamericans del GIGA, 
Alemanya 
El Aka, raper i fundador d’Agroarte, Colòmbia
Santiago Gamboa, escriptor, filòleg, diplomàtic i periodista 
colombià


