
SOBRE LA MISMA TIERRA 

 
 

Dimecres passat dia 18 d’Abril  tingué lloc a l’Associació ANEM la projecció del 

documental “Sobre la misma tierra”. Parla de la dura vida a Colòmbia de molts dels 

seus habitants. La gran riquesa en jaciments d’or del país fa que grans multinacionals 

del sector miner s’estiguin establint allà i que ocupin terres de gent humil que viu del 

camp o de l’extracció d’or d’una manera tradicional. La gent perd la seva llar, la seva 

feina i es veu obligada a 

emigrar a la ciutat on les 

condicions de vida són encara 

més dures. El crim organitzat 

és molt comú allà, en el 

documental uns joves d’entre 14 

i 16 anys parlen de la seva dura 

vida als suburbis de Cali i com 

més d’una vegada se’ls ha 

ofert matar a algú a canvi de 

doblers. Se’ns mostren les 

dures condicions de vida de la 

gent dels pobles on manquen 

carreteres asfaltades per 

transportar matèries 

bàsiques per sobreviure i on 

molta gent viu sota l’amenaça 

de mort si no abandona unes 

propietats que són seves i que 

les grans corporacions 

reclamen per extreure’n l’or 

del seu interior. 

Les xifres són esgarrifoses, més de 170.000 assassinats a Colòmbia al llarg de 25 

anys (Espanya no arriba al miler d’assassinats per ETA al llarg de 35 anys), més de  5 

milions de desplaçats dins el mateix país per conflictes bèl·lics, 35 milions de pobres 

d’un total de 46 milions... I tot i així aquest país sud-americà guarda junt amb Brasil la 

major biodiversitat d’espècies del món i gran riquesa de recursos minerals com or o 

petroli. 

Després del documental tingué lloc un debat on gent coneixedora de primera 

mà de la situació allà acabà de completar els fets que se’ns conten al documental. La 



imatge oficial que se’ns vol fer creure de Colòmbia és molt diferent de la real. Sembla 

ser que hi ha interès per part dels EE.UU de mantenir la inestabilitat allà ja que tots els 

països del voltant, Veneçuela, Equador, Bolívia han escollit rebutjar el neoliberalisme 

ianqui. Qualsevol intent d’organització política  o social que intenti desfer el sistema 

corrupte i criminal que domina el país ha sigut eliminat de manera contundent. Cinc 

mil membres d’un partit opositor foren massacrats tots a l’hora, tal com contava un 

dels participants coneixedors de la situació allà. 

Aquest fou un acte cultural més de l’Assemblea d’Indignats de Pere Garau que 

amb la seva acció pretén el coneixement de les diferents realitats al barri per tal  que 

ens comprenguem i respectem millor uns amb els altres . La diversitat cultural és una 

riquesa del barri que se’ns dubte ens ajuda a madurar i créixer com esser humans. 

 

 


