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Conflictivitat rural a la costa equatoriana durant el període post-neoliberal
Sol·licitant: Sara Latorre Tomás
Estudis: Doctorat en Ciències Ambientals
Localització geogràfica: Equador
Import concedit: 1.550€
Descripció: El projecte consisteix en la realització d'un anàlisi sobre la naturalesa de les lluites
populars rurals a la costa equatoriana durant el període post-neoliberal. Aquesta recerca
s'emmarca dins del projecte europeu ENGOV, coordinat pel Dr. Joan Martínez Alier, i es
realitza conjuntament amb l'Institut d'Estudis Equatorians. L'objectiu principal és la generació
de coneixement crític que contribueixi tant al debat públic sobre el model actual de
desenvolupament equatorià, com a l'enfortiment de les organitzacions indígenes i camperoles.

La participació en projectes de recuperació de fauna salvatge: cas d'estudi del manatí a
l'Amazònia peruana
Sol·licitant: Marina Elcacho Rovira
Estudis: Màster en Estudis Ambientals
Localització geogràfica: Perú
Import concedit: 1.550€
Descripció: El projecte que es presenta, emmarcat dins el treball de recerca del Màster en
Estudis Ambientals, pretén descriure, avaluar i proposar millores als processos de participació
ciutadana que es porten a terme en les iniciatives de conservació i recuperació de la fauna
salvatge. Com a cas d’estudi el projecte es centrarà en la cooperació amb la iniciativa de
recuperació del manatí que porta a terme la Fundació Iquitos - Centre de Rescat Amazònic.
En concret es treballarà en aquelles activitats participatives dels agents socials que poden
contribuir a conservar i recuperar el manatí a l’Amazònia peruana.

Diagnòstic de les condicions socials, econòmiques i polítiques del retorn de migrants a
l’Equador
Sol·licitant: Adriana Jarrín Morán
Estudis: Doctorat en Antropologia Social i Cultural
Localització geogràfica: Equador
Import concedit: 1.550€
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Descripció: La recerca té com a objectiu realitzar un diagnòstic de les condicions politiques,
socials i econòmiques que condicionen els processos de retorn de la migració equatoriana. El
diagnòstic es durà a terme mitjançant l’anàlisi de la informació obtinguda d’entrevistes amb
persones migrants que han retornat al seu país i amb funcionaris d’institucions que treballen
amb la població en moviment. El diagnòstic serà la base sobre la qual, a mig termini, es
promoguin accions, programes i projectes d’intervenció dirigits a aquest col·lectiu. La proposta
té correspondència amb el programa d’acompanyament al retorn físic dels i les equatorianes
al país impulsat per la Secretaría Nacional del Migrante SENAMI.

