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nota de la directora

He volgut fer de Las Damas Azules un documental positiu que doni a conèixer un dels components 
de la resistència contra del projecte Conga que està encara poc exposat en els mitjans de 
comunicació: el rol central de les dones en la lluita i les alternatives que proposen. Las Damas 
Azules és el desig de donar llum a personatges que estan en l’ombra. És un relat de dones, un 
homenatge a aquestes lluitadores que no s’han rendit al desig de venjança i a la fatalitat. És un 
homenatge a la bellesa del seu crit, el crit de l’esperança.

Las Damas Azules és un viatge constant entre el camp i la ciutat, acompanyat per aquestes actrius 
del canvi, aquestes defensores de la Pachamama. Rodat al juliol i agost de 2015, la construcció 
del documental s’ha fet de forma participativa, conjuntament. Cada dona té la seva personalitat 
ben marcada, una història personal pròpia, fins i tot de vegades són de diferents províncies o de 
diverses classes socials, però totes estan unides en una lluita comuna.

Les meves motivacions per parlar de les dones de Cajamarca neixen en 2011, quan vaig estar 
per primera vegada a Cajamarca per realitzar un relat audiovisual sobre la vida quotidiana d’una 
família camperola que vivia en el cor de la mina Yanacocha amb l’absència absoluta d’aigua. Vaig 
passar molt temps allà i concretament amb les dones. Dins de les casetes de terra vam compartir 
molts moments; de vegades en silenci, de vegades cuinant, teixint la llana, o acompanyant-les 
en les seves tasques pecuàries. En aquest moment vaig descobrir que l’estatus de les dones 
d’aquesta regió encara està basat en un model notablement patriarcal. Les dones són el pilar de 
la vida en la família i en la comunitat, però, en general, no tenen accés als seus espais de decisió.

Poc després van explotar les mobilitzacions en contra del projecte Conga i, en 2012, per 
primera vegada, va sortir una dona camperola a la primera pàgina dels diaris. Màxima Acuña 
de Chaupe va aixecar la veu en contra de l’empresa minera Newmont Company - amos de 
la mina Yanacocha, que l’acusen d’un delicte d’usurpació de terra que mai ha comès. Vivim 
un esdeveniment únic, la figura de Màxima Acuña s’enforteix. La Dama de la laguna Azul es 
converteix en un símbol de la lluita, un símbol de resistència per a les dones. I no està sola, són 
moltes, des de fa anys, que lluiten per preservar les seves aigües, les seves terres i la vida dels 
seus fills.

Amb el temps una pregunta em va venir a la ment: qui són aquestes altres Damas Azules?

Bérengère Sarrazin



sinopsi

L’any 2012, el govern peruà dóna llum verda al projecte miner Conga, a Cajamarca. 
No és la primera vegada que la mineria amenaça aquesta regió amb els seus 
projectes d’expansió. Des de fa més de vint anys, Yanacocha, la mina d’or a cel 
obert més gran de Llatinoamèrica, posa en perill els recursos hídrics. En aquest 
context, des del cor de la jalca andina, neix una resistència femenina sense marxa 
enrere. Ni els atacs ni la por han aconseguit aturar aquestes dones que, amb 
convenciment i esperança, aixequen la veu per preservar la vida, la Pachamama i 
l’aigua. Tres anys després, les Damas Azules segueixen en peu cantant a la llibertat.



context socioeconòmic

Cajamarca és un departament del Nord-oest de Perú format per zones de serra i 
selva. La seva població estimada és de 1.525.064 habitants -el quart departament 
más poblat del país-. El 66% de la seva població és rural i la principal activitat 
econòmica és la ramaderia extensiva, amb una forta presència de productors de 
llet i activitats agropecuàries. Malgrat això, en les dues darreres dècades, l’activitat 
minera està entrant amb força en el context social i econòmic, posant en perill 
les activitats econòmiques que tradicionalment s’han desenvolupat a Cajamarca. 
L’any 1992, en el marc de l’aposta ferma del govern central per les activitats 
extractives, la Minera Yanacocha SRL inicia la seva activitat. La contaminació de 
l’aigua, de les terres i les greus enfermetats associades han estat els seus efectes. 
Fins l’any 2015, més del 32,66% del territori de Cajamarca ha estat concessionat 
per a la indústria minera.
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enginyeria sense fronteres

ESF té com a objectiu la cooperació com a eina per a la consecució d’una societat internacional 
justa, que es desenvolupi sense excloure ningú, tot construint i posant en pràctica els drets 
humans fonamentals, econòmics, socials i culturals, individuals i col·lectius arreu del món.

Ateses les nostres capacitats, aquells drets i els processos més directament relacionats amb la 
provisió de serveis bàsics i la gestió dels recursos i el territori, tenen una especial atenció dins 
aquesta missió.

GRUP PERÚ

El Grup Perú treballa a la zona de Cajamarca, Perú, des de l’any 2004, principalment de la ma 
de Grufides, organització no governamental que treballa per a la defensa dels drets humans i el 
medi ambient. El context polític i social ha estat marcat per l’expansió de l’activitat minera, que 
en els darrers 15 anys ha fet augmentar els conflictes socials de forma molt significativa.

Els projectes del Grup Perú amb Grufides se centren en l’enfortiment de les capacitats de la 
gestió ambiental, tan de la societat civil com de les administracions locals, amb l’objectiu de la 
defensa del territori davant l’expansió de l’activitat minera. També treballen l’empoderament 
i la defensa de Drets Humans de les comunitats rurals que, en els darrers anys, han patit 
campanyes de persecució i criminalització de les protestes.  

Alguns materials que s’han recolçat des del grup han estat:

Aplicació de mòbil CríTics
CriTICs és una reflexió crítica del cicle de vida d’un mòbil, des de l’extracció de minerals, 
passant per la manufactura, fins a la poc desenvolupada fase de reciclatge en els nostres temps.

Operación Diablo
El documental narra la persecució de la que varen ser víctimes Marco Arana i tot l’equip de la 
ONG Grufides. Dirigit per Stephanie Boyd, ha estat guardonat amb el premi The International 
Human Rights Film Award, atorgat per la fundació  Cinema for Peace de Alemania, acte que 
se celebra de forma paral.lela al Festival de Cinema de Berlin. 

Wiki / Curso de Extractivas 
Aquesta Wiki presenta els continguts del curs Introducció a les indústries extractives: elements 
d’ecologia política, economia, medi ambient i drets humans per a la ciutadania, d’ESF, i en ella 
es recull la problemàtica de les indústries extractives i les seves implicacions des de diferents 
òptiques, fent especial èmfasi als aspectes socials i ambientals. 

esf-cat.org
http://www.elpreudelabundancia.org/?p=2306
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.isf.esfab
http://www.elpreudelabundancia.org/?p=100
http://wiki.elpreudelabundancia.org/index.php/El_precio_de_la_abundancia,_derechos_humanos_a_oscuras


un projecte finançat per 

DevReporter Network és una xarxa transregional (Catalunya, Rhône-Alpes i Piemonte) de 
periodistes, universitaris i professionals de la comunicació que treballen en el marc de la 
cooperació al desenvolupament, i que té com a objectius fonamentals:

Contribuir a la millor de la qualitat informativa dels mitjans de comunicació sobre la cooperació 
internacional, considerant els Objectius de Desenvolupament del Mil.leni (ODM)i les temàtiques 
relacionades amb el desenvolupament. 

Contribuir a millorar l’impacte de la comunicació de les ONG i els mitjans sobre concienciació 
del públic europeu per tal d’augmentar la mobilització social en la lluita contra la pobresa i la 
promoció de relacions més equitatives entre els països del món.

El Documental Las Damas Azules, s’emmarca en el projecte DevReporter, en el que participa 
gràcies a la consecució de la DevReporter Grant, un premi per promoure la producció 
d’informació sobre temàtiques relacionades amb la cooperació i la solidaritat internacionals 
enteses en el seu sentit més ampli. El premi també busca reforçar les col.laboracions entre els 
actors d’aquest àmbit amb els mitjans de comunicació.

Els socis i associats de DevReporter a Catalunya són:
Lafede.cat • Organitzacions per a la justícia global
Col.legi de Periodistes de Catalunya
Observatori de la Cobertura de Conflictes,  de la Universitat Autònoma de Barcelona
Institut Universitari de Desenvolupament Social i Pau, de la Universitat Jaume I de Castelló

Aquest projecte s’ha realitzat amb l’ajuda financera de la Unió Europea. El contingut del mateix 
és responsabilitat exclusiva dels socis del projecte i en cap cas s’ha de considerar que reflexa la 
posició de la Unió Europea.

Iniciativa organitzada amb la contribució financera de la Unió Europea. Projecte DCI-
NSAPVD/2012/279-805

http://devreporternetwork.eu/es/
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