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El següent treball ha volgut investigar la relació entre l’explotació dels recursos naturals, que s’està donant 
actualment, amb la violència de gènere contra les dones de les comunitats indígenes de l’Amèrica Llatina.  
També pretén fer una investigació sobre com aquesta relació entre ambdós s’agreuja a mesura que el canvi 
climàtic va esdevenint un factor de risc més greu cap als animals, la flora, els ecosistemes i nosaltres, les 
persones.



Primerament, voldria donar les gracies a totes les dones que han fet possible aquest treball. 

A la Lucha Castro, per dedicar-me el seu temps i ensenyar-me que sempre s'ha de continuar 

lluitant, perque sempre hi ha motius per fer-ho. Per explicar-me horrors, pero també per fer 

veure que hi ha esperan�a, i per escriure Una lucha colectiva.

A l'Evelia Bahena, per ser tan combativa i per no perdre mai la rabia i la humilitat amb la 

que lluita. Per estar parlant hores amb una desconeguda i, tot i aixo, obrir-se i confiar en mi. 

A la Teresa Castellanos, per parlar sense cap prejudici ni pels a la llengua i per ser 

extremadament valenta assenyalant amb el dit a aquells que són culpables. 

A la Cristina Auerbach, per tenir un valor que no havia vist mai. I per tenir ganes de 

recuperar, reconstruir i estimar la seva comunitat, és un sentiment incre"ible que no coneixem 

gmre. 

Finalment, volia donar les gracies a la meva tutora del treball, l'Isabel Muntané Rodríguez, 

per confiar en un tema tan important per mi, sobretot en l'ambit personal. Per corregir-me tot 

allo que no tenia sentit i guiar-me. 

I també gracies a totes les persones que m'han sentit plorar, enfadar-me, emocionar-me i 

enrabiar-me parlant sobre el meu treball. Ha estat un procés maco, pero gens facil; tot i que 

he apres tantíssim. Tant de bo serveixi d'alguna cosa i les veus d'aquestes dones ressonin per 

tots llocs, encara hem d'aprendre moltíssim d'elles. 


























































































































































































