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CCiiuuddaadd  ddee  MMééxxiiccoo  ,,  1122  ddee  OOccttuubbrree,,  22001144  ––  DDííaa  ddee  llaa  RReessiisstteenncciiaa  IInnddííggeennaa,,  NNeeggrraa  yy  PPooppuullaarr  

  
CCOOMMUUNNIICCAADDOO  PPÚÚBBLLIICCOO  

  
TTrreess  nnuueevvaass  aammeennaazzaass    ppeennddeenn  ssoobbrree  eell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaall  cchhiimmaallaappaa,,  ssuummáánnddoossee  aa  

llaa  yyaa  ddee  ppoorr  ssíí  iimmppuunnee  ssiittuuaacciióónn  ddee  iinnvvaassiióónn,,  ddeessppoojjoo  yy  ddeepprreeddaacciióónn  
ddee  llaa  qquuee  ssiigguuee  ssiieennddoo  oobbjjeettoo  ddiicchhaa  bbiioo‐‐rreeggiióónn..  

  
AALL  PPUUEEBBLLOO  DDEE  OOAAXXAACCAA  
AALL  HH..  CCOONNGGRREESSOO  LLOOCCAALL  
AA  LLAA  OOPPIINNIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  EE  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
  

AAttnn’’  LLiicc..  GGaabbiinnoo  CCuuéé  MMoonntteeaagguuddoo  --  GGoobbeerrnnaaddoorr  CCoonnssttiittuucciioonnaall  ddee  OOaaxxaaccaa  
  
AA  ttrraavvééss  ddee  llaa  pprreesseennttee,,  aa  nnoommbbrree  ddeell  CCoommiittéé  NNaacciioonnaall  ppaarraa  llaa  DDeeffeennssaa  yy  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  LLooss  CChhiimmaallaappaass  
((CCNNDDyyCCCChh)),,  rreedd  pplluurraall  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill,,  ffuunnddaaddaa  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee  2222  aaññooss,,  aa  iinnssttaanncciiaass  ddee  llaass  pprrooppiiaass  
ccoommuunniiddaaddeess  zzooqquuee  cchhiimmaallaappaass,,  ee  iinntteeggrraaddaa  aaccttuuaallmmeennttee  ppoorr  mmááss  ddee  mmeeddiioo  cceenntteennaarr  ddee  oonnggss,,  rreeddeess  ddee  llaa  
ssoocciieeddaadd  cciivviill,,  oorrggaanniizzaacciioonneess  ssoocciiaalleess,,  aaccaaddéémmiiccooss//aass,,  aarrttiissttaass  yy  cciiuuddaaddaannooss,,  qquueerreemmooss  eexxpprreessaarr  ppúúbblliiccaammeennttee  
nnuueessttrraa  ffuueerrttee  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  ttrreess  rreecciieenntteess  aammeennaazzaass  qquuee  ppeennddeenn  hhooyy  ddííaa  ssoobbrree  eell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaall  
cchhiimmaallaappaa,,  yy  qquuee  ssee  ssuummaann  aa  llaa  yyaa  ddee  ppoorr  ssíí  ddeelliiccaaddaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  iinnvvaassiioonneess,,  ddeessppoojjoo  yy  ddeepprreeddaacciióónn  
iimmppuunneess,,  ddee  llaa  qquuee  ssiigguuee  ssiieennddoo  oobbjjeettoo  ddiicchhaa  bbiioo--rreeggiióónn..  
  

aa))  LLaa  pprriimmeerraa  ddee  eellllaass  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaa  eexxppeeddiicciióónn  ddee  ddooss  ccoonncceessiioonneess  mmiinneerraass  oottoorrggaaddaass  ppoorr  llaa  
SSeeccrreettaarrííaa  ddee  EEccoonnoommííaa,,  ccoonn  llooss  nnúúmmeerrooss  223311775533,,  222255447722  yy  223322220088  ((ccoonn  yyaacciimmiieennttooss  ddee  ppuuzzoollaannaa,,  
ccoobbrree,,  ppllaattaa  yy  oorroo)),,  uubbiiccaaddaass  eenn  llaa  ppoorrcciióónn  ssuurreessttee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaall,,  eenn  eell  llíímmiittee  ddee  SSaann  MMiigguueell  
CChhiimmaallaappaa  ccoonn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee  ZZaannaatteeppeecc,,  llaa  pprriimmeerraa  ttoottaallmmeennttee  ddeennttrroo  ddee  llaa  CCoonnggrreeggaacciióónn  ““LLaa  CCrriissttaalliinnaa  
““((ttaammbbiiéénn  ccoonnoocciiddaa  ccoommoo  ““55  ddee  NNoovviieemmbbrree””)),,  zzoonnaa  ddoonnddee  ssee  uubbiiccaa  ccaabbeecceerraa  ddeell  rrííoo  OOssttuuttaa,,  ccuubbiieerrttaa  ddee  
sseellvvaa  bbaajjaa  ccaadduucciiffoolliiaa  yy  ssuubbccaadduucciiffoolliiaa  yy  sseellvvaa  mmeeddiiaannaa..  
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SSii  bbiieenn  ddiicchhaass  ccoonncceessiioonneess  aaúúnn  nnoo  hhaann  ppaassaaddoo  aa  llaa  ffaassee  ddee  eexxpplloottaacciióónn,,  nnooss  hheemmooss  eenntteerraaddoo  ppoorr  
tteessttiimmoonniiooss  ddee  ccoommuunneerrooss--aass  iinnccoonnffoorrmmeess,,  qquuee  llaass  aaccttuuaalleess  aauuttoorriiddaaddeess  ccoommuunnaalleess  yy  mmuunniicciippaalleess  ddee  SSaann  
MMiigguueell  CChhiimmaallaappaa,,  iimmppuullssaaddaass  ppoorr  eell  eexxpprreessiiddeennttee  mmuunniicciippaall  JJoosséé  MMeeddeell,,  hhaann  iinniicciiaaddoo  uunnaa  aaccttiivvaa  ccaammppaaññaa  
ddee  ddeessiinnffoorrmmaacciióónn  yy  ddee  pprreessiióónn  eennttrree  ccoommuunneerrooss  yy  ccoonnggrreeggaacciioonneess,,  ppaarraa  qquuee  ssee  aapprruueebbee  ddiicchhaa  
eexxpplloottaacciióónn,,  ccoonnttaannddoo  iinncclluussiivvee  ccoonn  eell  aappooyyoo  ddee  llaa  DDeelleeggaacciióónn  ddee  llaa  PPrrooccuurraadduurrííaa  AAggrraarriiaa  ddee  MMaattííaass  
RRoommeerroo,,  OOaaxx..,,  mmiissmmaa  qquuee  vvaalliiddóó  eell  ddeessccaarraaddoo  ffrraauuddee  eenn  llaa  ppaassaaddaa  eelleecccciióónn  ccoommuunnaall..  LLoo  ppaarraaddóójjiiccoo  yy  
ssiinnttoommááttiiccoo  eess  qquuee  mmiieennttrraass  eessttaass  aauuttoorriiddaaddeess  llooccaalleess,,  aapprruueebbaann  yy  pprroommuueevveenn  llaa  ddeepprreeddaaddoorraa  eexxttrraacccciióónn  
mmiinneerraa,,  bbllooqquueeaann  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ppaarraa  eell  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ssuusstteennttaabbllee  ddee  rreessiinnaa  eenn  llaa  CCoonnggrreeggaacciioonneess  ddee  
BBeenniittoo  JJuuáárreezz  yy  SSaann  AAnnttoonniioo..  
  

bb))  LLaa  sseegguunnddaa  aammeennaazzaa  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  vveerrttiiddaa  ttaammbbiiéénn  ppoorr  ccoommuunneerrooss--aass  iinnccoonnffoorrmmeess,,  
rreessppeeccttoo  ddee  llaa  ppoossiibbllee  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunnaa  ““mmiiccrroo””  hhiiddrrooeellééccttrriiccaa    ddeennttrroo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddee  SSaannttaa  
MMaarrííaa  CChhiimmaallaappaa,,  eenn  llaa  ccaabbeecceerraa  ddeell  rrííoo  CCooaattzzaaccooaallccooss,,  ccoorraazzóónn  yy  nnúúcclleeoo  cceennttrraall  ddee  llaa  sseellvvaa  aallttaa  
ppeerreennnniiffoolliiaa,,  hhaassttaa  hhooyy  bbiieenn  ccoonnsseerrvvaaddaa  ppoorr  llaa  pprrooppiiaa  ccoommuunniiddaadd..  

IInnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  ddee  llaa  ddiissccuussiióónn  ttééccnniiccaa  rreellaattiivvaa  aa  llaa  ddiimmeennssiióónn  ee  iimmppaaccttoo  ddiirreeccttoo  ddee  ééssttaass  
eeuuffeemmííssttiiccaammeennttee  llllaammaaddaass  ““mmiiccrroo””  hhiiddrrooeellééccttrriiccaass,,  yy  hhaacciieennddoo  uunn  llaaddoo  eell  hheecchhoo  ddee  qquuee  hhaa  ssiiddoo  ddeemmoossttrraaddoo  
ppoorr  eexxppeerrttooss  qquuee  nnuueessttrroo  ppaaííss  nnoo  rreeqquuiieerree  ddee  mmááss  ggeenneerraacciióónn  ddee  eenneerrggííaa  ––mmááxxiimmee  ccoonnssiiddeerraannddoo  llaa  
pprreesseenncciiaa  ddee  llooss  nneeffaassttooss  ““PPaarrqquueess  EEóólliiccooss””  uubbiiccaaddooss  eenn  llaa  zzoonnaa  ddee  LLaa  VVeennttoossaa--    eell  iimmppaaccttoo  ddeepprreeddaaddoorr  yy  
ddeessttrruuccttiivvoo  --ttaannttoo  ddee  ttooddaass  llaass  oobbrraass  ccoommpplleemmeennttaarriiaass  rreeqquueerriiddaass  ppaarraa  ssuu  ccoonnssttrruucccciióónn  yy  ooppeerraacciióónn  
((eemmppeezzaannddoo  ppoorr  llaa  aappeerrttuurraa  ddee  bbrreecchhaass  yy  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  ppuueenntteess  ddee  aacccceessoo))  ccoommoo  yy  ssoobbrree  ttooddoo,,  ddee  llaa  
ddiinnáámmiiccaa  ddee  ccoolloonniizzaacciióónn  ddeessccoonnttrroollaaddaa  yy  ggaannaaddeerriizzaacciióónn  qquuee  ssee  ggeenneerraarrííaa  aall  iinntteerriioorr  ddee  llaa  sseellvvaa--  sseerrííaa  
bbrruuttaall  ee  iirrrreevveerrssiibbllee..  
  

CCaabbee  rreessaallttaarr  qquuee  aammbbaass  zzoonnaass,,  aammeennaazzaaddaass  ppoorr  eessttooss  ddeepprreeddaaddoorreess  pprrooyyeeccttooss  ((mmiinnaass  ee  hhiiddrrooeellééccttrriiccaa))  
eessttáánn  ccoonnssiiddeerraaddaass  ppoorr  eexxppeerrttooss  eeccóóllooggooss,,  ccoommoo  ddee  DDiivveerrssiiddaadd  AAllffaa  ((ccoonn  aallttaa  pprreesseenncciiaa  ddee  eessppeecciieess  
eennddéémmiiccaass  yy  ddee  eessppeecciieess  eenn  rriieessggoo  ddee  eexxttiinncciióónn))..  
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cc))  LLaa    tteerrcceerr  aammeennaazzaa  aaccttuuaall  lloo  ccoonnssttiittuuyyee  llaa  aappaarriicciióónn  eenn  eell  llíímmiittee  eessttee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaall  ddee  SSaannttaa  
MMaarrííaa  CChhiimmaallaappaa,,  ddee  uunn  ggrruuppoo  ddee  ccoorrttee  ppaarraammiilliittaarr,,  ddeennoommiinnaaddoo  ““eell  eejjéérrcciittoo  cchhaammuullaa””,,  aall  ppaarreecceerr  
bbaajjoo  llaass  óórrddeenneess  ddee  uunn  ppsseeuuddoo  eeccoollooggiissttaa  llllaammaaddoo  CCaarrmmeenn  AArriieell  GGóómmeezz  JJiimméénneezz,,  ssuuppuueessttoo  pprrooppiieettaarriioo  ddeell  
pprreeddiioo  ddeennoommiinnaaddoo  ““LLooss  OOccoottoonneess””,,  ddoonnddee  ccoonn  aappooyyoo  ddee  aauuttoorriiddaaddeess  aammbbiieennttaalleess  ((CCOONNAANNPP--CCOONNAAFFOORR))  
yy  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  ddee  CChhiiaappaass,,  hhaa  ccoonnssttrruuiiddoo  uunn  pprrooyyeeccttoo  ddee  ssuuppuueessttoo  ““eeccoo””--ttuurriissmmoo    
((vveerr::  hhttttpp::////ooccoottoonneess..oorrgg//ccoonnsseerrvvaacciioonn//  ))..  

  
  
  
LLaa  ddeennuunncciiaa  ppúúbblliiccaa,,  eemmiittiiddaa  rreecciieenntteemmeennttee  ppoorr  ccoommuunneerrooss  ddee  llaass  CCoonnggrreeggaacciioonneess  ddee  CChhooccoommaannaattlláánn,,  
NNuueevvoo  SSaann  JJuuaann,,  PPiillaarr  EEssppiinnoozzaa  yy  RRííoo  FFrrííoo,,  sseeññaallaann  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  eenn  aalleerrttaa  rroojjaa,,  ppuueess  llooss  iinntteeggrraanntteess  
ddee  ddiicchhoo  ggrruuppoo  ddee  gguuaarrddiiaass  bbllaannccaass,,  aarrmmaaddooss  ccoonn  eessccooppeettaass  yy  aarrmmaass  ddee  aallttoo  ppooddeerr,,  ssee  hhaann  aasseennttaaddoo  eenn  eell  
ppaarraajjee  ddeennoommiinnaaddoo  ““NNuueevvoo  SSaann  AAnnddrrééss””  yy  eessttáánn  eennccaabbeezzaaddooss  ppoorr  MMiigguueell  LLóóppeezz  LLóóppeezz  yy  AAnnttoonniioo  JJiimméénneezz  
LLuunnaa  óó  RRuubbéénn  JJiimméénneezz  LLuunnaa,,  iiddeennttiiffiiccaaddooss  ccoommoo  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  GGóómmeezz  JJiimméénneezz..  
  
DDiicchhoo  ggrruuppoo,,  qquuee  yyaa  iinnvvaaddiióó  eell  rraanncchhoo  EEll  TTuullee,,  uubbiiccaaddoo  eenn  eell  vveecciinnoo  mmuunniicciippiioo  ddee  CCiinnttaallaappaa,,  ddeessaalloojjaannddoo  aa  
bbaallaazzooss  aa  llooss  ooccuuppaanntteess  yy  ccaauussaannddoo  llaa  mmuueerrttee  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa,,  aammeennaazzaa  ccoonn  iinnvvaaddiirr  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  
tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaall  cchhiimmaallaappaa..  
  

((vveerr::  hhttttpp::////wwwwww..cchhiiaappaassppaarraalleelloo..ccoomm//nnoottiicciiaass//cchhiiaappaass//22001144//0088//aaccttiivvaann--gguuaarrddiiaass--bbllaannccaass--eenn--zzoonnaa--llooss--cchhiimmaallaappaass--
ddeennuunncciiaann//##ccoommmmeenntt--1155776677  
hhttttpp::////wwwwww..ppeenndduullooddeecchhiiaappaass..ccoomm..mmxx//mmuunniiccppiiooss//5588--ddee--cchhiiaappaass//3300449933--ssee--ppllaannttaann--ffrreennttee--aa--eell--aammaattee    
hhttttpp::////wwwwww..aamm..ccoomm..mmxx//nnoottaarreeffoorrmmaa//6677665500      ))  
  
  
  
  
  

LLooss OOccoottoonneess 

TTeerrrriittoorriioo  ccoommuunnaall  
zzooqquuee  cchhiimmaallaappaa  
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AAnnttee  eessttooss  nnuueevvooss  yy  mmuuyy  ggrraavveess  hheecchhooss  qquuee,,  ccoommoo  ddiijjiimmooss  aanntteess,,  ssee  ssuummaann  aa  llaa  ppeerrmmaanneennttee  ssiittuuaacciióónn  ddee  tteennssiióónn  
ssoocciiooppoollííttiiccaa  yy  ddee  ddeessttrruucccciióónn  hhoorrmmiiggaa  ddee  llaass  sseellvvaass,,  bboossqquueess  ddee  nniieebbllaa  yy  bboossqquueess  tteemmppllaaddooss,,  qquuee  ssiigguuee  
pprreesseennttáánnddoossee  eenn  llaa  ppoorrcciióónn  oorriieennttee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaall  zzooqquuee  ddee  LLooss  CChhiimmaallaappaass,,  aa    ccaauussaa  ddee  llaa  iinnvvaassiióónn  ddee  
ggaannaaddeerrooss  yy  mmaaddeerreerrooss,,  aauussppiicciiaaddaa  yy  pprrootteeggiiddaa  ppoorr  eell  ggoobbiieerrnnoo  cchhiiaappaanneeccoo,,  ccoonn  eell  aavvaall  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  ffeeddeerraall  yy  qquuee  
ccuueennttaann  aa  ssuu  ffaavvoorr  ccoonn  llaa  aaccttuuaall  iinnddiiffeerreenncciiaa,,  iinnccaappaacciiddaadd  yy  ccoorrrruuppcciióónn  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  ddee  GGaabbiinnoo  CCuuéé,,    
  

MMAANNIIFFEESSTTAAMMOOSS  QQUUEE::  
  

11..  EEssttaammooss  sseegguurrooss  ddee  qquuee,,  aa  ppeessaarr  ddee  llaass  aaccttuuaalleess  aauuttoorriiddaaddeess  ccoommuunnaalleess  yy  mmuunniicciippaalleess,,  ccooooppttaaddaass  
ppoorr  eell  ggoobbiieerrnnoo  eessttaattaall,,  llaa  bbaassee  ccoommuunnaall  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  yy  SSaann  MMiigguueell  CChhiimmaallaappaa,,  ssee  mmoovviilliizzaarráá  
ppaaccííffiiccaa  yy  tteennaazzmmeennttee  ppaarraa  eevviittaarr  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  ““mmiiccrroo””  hhiiddrrooeellééccttrriiccaa  yy  llaa  ooppeerraacciióónn  ddee  llaass  
mmiinnaass,,  ttaall  ccoommoo  ooccuurrrriióó  aa  ffiinneess  ddee  llaass  ddééccaaddaa  ddee  llooss  8800ss  yy  pprriinncciippiiooss  ddee  llooss  9900ss,,  ccuuaannddoo,,  eenn  uunnaa  aalliiaannzzaa  
ccoommuunniiddaaddeess--ssoocciieeddaadd  cciivviill,,  ssee  llooggrróó  ddeetteenneerr  yy  ccaanncceellaarr  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  ttrreess  mmeeggaapprrooyyeeccttooss  
ddeepprreeddaaddoorreess  ((eell  pprrooyyeeccttoo  ddee  55  hhiiddrrooééllccttrriiccaass  CChhiiccaappaa--CChhiimmaallaappaa;;  eell  mmeeggaapprrooyyeeccttoo  mmaaddeerreerroo  BBIIDD--
SSAARRHH--CCNNFF  yy  llaa  AAuuttooppiissttaa  TTuuxxttllaa  GGuuttiiéérrrreezz--MMééxxiiccoo,,  eenn  ssuuss  ttrraammooss  CCiinnttaallaappaa--PPaalloommaarreess  yy  OOccoozzooccuuaauuttllaa  
––  SSaayyuullaa))..                        ((vveerr::      hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==GGooUU5555WWnnttXXWWoo&&hhdd==11  ))  
  

22..  CCoonnffiiaammooss  eenn  llaa  ssaabbiidduurrííaa  yy  ppaacciieenncciiaa  ddeell    PPuueebblloo  IInnddííggeennaa  ZZooqquuee  CChhiimmaallaappaa  ––ddeemmoossttrraaddaa  ppoorr  ssiiggllooss  
ddee  rreessiisstteenncciiaa  ppaaccííffiiccaa--  ffrreennttee  aa  llaass  ccoonnssttaanntteess  pprroovvooccaacciioonneess  vviioolleennttaass,,  pprroovveenniieenntteess  ddee  iilleeggííttiimmooss  
iinntteerreesseess  qquuee  hhaann  lluuccrraaddoo  ppoorr  aaññooss  ccoonn  llaa  iinnvvaassiióónn  yy  ddeessttrruucccciióónn  ddee  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaall,,  mmiissmmooss  qquuee  
nnoo  hhaann  dduuddaaddoo  eenn  uuttiilliizzaarr  ccoommoo  eessccuuddooss  hhuummaannooss,,  aa  hheerrmmaannooss--aass  iinnddííggeennaass  cchhiiaappaanneeccooss..    
((vveerr::  hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==VVHHhhddyyKKEEMMKKHHUU&&hhdd==11  
EEnn  eessttee  ccaassoo  ccoonnccrreettoo,,  rreellaattiivvoo  aall  llllaammaaddoo  ““EEjjéérrcciittoo  cchhaammuullaa””,,  ccoonnffiiaammooss  qquuee  llaa  ppaaccííffiiccaa  yy  mmaassiivvaa  
mmoovviilliizzaacciióónn  ccoommuunnaall  ddeessmmeemmbbrraarráá  yy  ddiissoollvveerráá  eessttaa  nnuueevvaa  aammeennaazzaa..  
  

33..  RReeiitteerraammooss  hhooyy,,  ddííaa  ddee  llaa  RReessiisstteenncciiaa  IInnddííggeennaa,,  NNeeggrraa  yy  PPooppuullaarr,,    nnuueessttrraa  eexxiiggeenncciiaa  ddee  qquuee  ttooddaass  llaass  
iinnssttaanncciiaass  ddee  llooss  ggoobbiieerrnnooss,,  FFeeddeerraall,,  ddee  OOaaxxaaccaa  yy  ddee  CChhiiaappaass,,  rreessppeetteenn  llooss  iinnaalliieennaabblleess  ddeerreecchhooss  ddeell  
PPuueebblloo  IInnddiiggeennaa  ZZooqquuee  CChhiimmaallaappaa,,  rreellaattiivvooss  aa  llaa  TTiieerrrraa,,  aall  TTeerrrriittoorriioo,,  aall  mmaanneejjoo  uussoo  yy  rreessgguuaarrddoo  ddee  
llooss  BBiieenneess  NNaattuurraalleess,,  aa  llaa  CCoonnssuullttaa  yy  aall  CCoonnsseennttiimmiieennttoo  LLiibbrree,,  PPrreevviioo  ee  IInnffoorrmmaaddoo..  

FFiinnaallmmeennttee,,  llee  rreeiitteerraammooss  aall  ppuueebblloo  zzooqquuee  cchhiimmaallaappaa,,  aa  ttooddoo  eell  ppuueebblloo  ooaaxxaaqquueeññoo,,  yy  aa  llaa  ooppiinniióónn  ppúúbblliiccaa  
nnaacciioonnaall  ee  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  nnuueessttrroo  ccoommpprroommiissoo    ccoommoo  CCoommiittéé  NNaacciioonnaall,,  ppuueessttooss  eenn  llaa  ddeeffeennssaa  ddee  ééssttaa,,  llaa  
bbiioo--rreeggiióónn  mmááss  iimmppoorrttaannttee  ddee  MMééxxiiccoo  yy  MMeessooaamméérriiccaa,,  iinnvvaalluuaabbllee  tteerrrriittoorriioo  iinnddííggeennaa  aanncceessttrraall,,  ffrreennttee  aa  
llaass  ppeerrmmaanneenntteess  aammeennaazzaass  ddee  mmeeggaapprrooyyeeccttooss  ddee  ““ddeessaarrrroolllloo””,,  yy  ffrreennttee  aa  llooss  aaggrreessiivvooss  yy  ppeerrmmaanneenntteess  eemmbbaatteess  
iinnvvaassoorreess  aalleennttaaddooss  ppoorr  eell    ggoobbiieerrnnoo  ddeell  vveecciinnoo  eessttaaddoo  ddee  CChhiiaappaass..  

  
  

AA  TT  EE  NN  TTAA  MM  EE  NN  TT  EE  
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SSee  aaddhhiieerreenn  aa  llaa  pprreesseennttee,,  eenn  ccaalliiddaadd  ddee  iinntteeggrraanntteess  ((lliissttaaddooss--aass  ppoorr  oorrddeenn  aallffaabbééttiiccoo))::  

AACCAADDÉÉMMIICCOOSS//AASS  EE  IINNVVEESSTTIIGGAADDOORREESS::  

MMttrraa..  AArraacceellii  BBuurrgguueettee  CCaall  yy  MMaayyoorr    --  CCeennttrroo  ddee  IInnvveessttiiggaacciioonneess  yy  EEssttuuddiiooss  SSuuppeerriioorreess  eenn  AAnnttrrooppoollooggííaa  SSoocciiaall    
((CCIIEESSAASS  --  CChhiiaappaass))  
MMttrroo..  CCuuaauuhhttéémmoocc  GGoonnzzáálleezz  PPaacchheeccoo  ––  UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  MMééxxiiccoo  ((UUAACCMM))  
DDrr..  DDaavviidd  BBaarrkkiinn  RRaappppaappoorrtt  --  UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  MMeettrrooppoolliittaannaa  ((UUAAMM))  
DDrr..  EEnnrriiqquuee  LLeeffff  ZZiimmmmeerrmmaann  --  IInnssttiittuuttoo  IInnvveessttiiggaacciioonneess  SSoocciiaalleess  ((UUNNAAMM))  
DDrr..  GGeerraarrddoo  CCeebbaallllooss  ––  IInnssttiittuuttoo  ddee  EEccoollooggííaa  ((UUNNAAMM))  
DDrr..  GGiillbbeerrttoo  LLóóppeezz  yy  RRiivvaass--  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  AAnnttrrooppoollooggííaa  ee  HHiissttoorriiaa  ((IINNAAHH))  
DDrr..  HHééccttoorr  JJaavviieerr  SSáánncchheezz  PPéérreezz  --  CCoolleeggiioo  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  SSuurr  ((EECCOOSSUURR))  
DDrr..  IIvváánn  AAzzuuaarraa  MMoonntteerr  ––  UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  MMééxxiiccoo  ((UUAACCMM))  
DDrr..  IIvváánn  RReessttrreeppoo  FFeerrnnáánnddeezz  ––  CCeennttrroo  ddee  EEccoollooggííaa  yy  DDeessaarrrroolllloo  ((CCEECCOODDEESS))  
MM..  eenn  CC..  JJoossee  LLuuiiss  AAgguuiillaarr  LLooppeezz  ––  IInnssttiittuuttoo  ddee  EEccoollooggííaa  
MMttoo..  JJuuaann  GGuuaaddaarrrraammaa  --  UUnniivveerrssiiddaadd  PPeeddaaggóóggiiccaa  NNaacciioonnaall  ––  UUPPNN  --  OOaaxxaaccaa  
MMttoo..  LLeeooppoollddoo  TTrreejjoo  BBaarrrriieennttooss  --  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  AAnnttrrooppoollooggííaa  ee  HHiissttoorriiaa  ((IINNAAHH))  
DDrr..  MMaarrccooss  AArraannaa  CCeeddeeññoo  ––  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  NNuuttrriicciióónn  JJoosséé  ZZuubbiirráánn  
DDrraa..  MMaarriinnaa  AAlloonnssoo  BBoollaaññooss  --  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  AAnnttrrooppoollooggííaa  ee  HHiissttoorriiaa  ((IINNAAHH))  
MM..  eenn  CC..  MMiigguueell  AAnnggeell  ddee  LLaabbrraa  --  IInnssttiittuuttoo  ddee  BBiioollooggííaa  ((UUNNAAMM))  
MMttoo..  MMiigguueell  AAnnggeell  VVáázzqquueezz  SSáánncchheezz  --  CCoolleeggiioo  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  SSuurr  ((EECCOOSSUURR))  
MMttaa..  NNaalllleellii  GGaarrccííaa  AAggüüeerroo  ((UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  BBeerrnnaa,,  SSuuiizzaa))  
DDrr..  RRaammóónn  OOjjeeddaa  MMeessttrree  ––  AAccaaddeemmiiaa  MMeexxiiccaannaa  ddee  DDeerreecchhoo  AAmmbbiieennttaall  
DDrr..  RRuubbeenn  LL..  BBoollaaññooss  ––  UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  BBeenniittoo  JJuuáárreezz  ddee  OOaaxxaaccaa  ((UUAABBJJOO))  
DDrr..  VVííccttoorr  MM..  TToolleeddoo  MMaannzzuurr  --  CCeennttrroo  ddee  IInnvveessttiiggaacciioonneess  eenn  EEccoossiisstteemmaass  --  CCIIEEccoo,,  ((UUNNAAMM))  
  

AARRTTIISSTTAASS::  

AAnnddrrééss  CCoonnttrreerraass  ““eell  jjuuggllaarr  ddee  llooss  ccaammiinnooss””  ((ccaannttaa--aauuttoorr))  
EEmmmmaannuueell  ((CCaannttaannttee))  
FFhheerr  ((GGrruuppoo  MMaannáá))  ((ccaannttaa--aauuttoorr))  
HHoommeerroo  AArriiddjjiiss  ((EEssccrriittoorr,,  nnoovveelliissttaa  yy  ppooeettaa))  
SSuussaannaa  HHaarrpp  ((CCaannttaannttee))  

  
RREEDDEESS  DDEE  OONNGGSS::  

CCoonnsseejjoo  ddee  GGuuaarrddiiaanneess  ddee  llaa  TTiieerrrraa  
DDiiáállooggooss  EEccoossiissttéémmiiccooss  
GGrruuppoo  ddee  llooss  CCiieenn  IInntteerrnnaacciioonnaall  
PPaaccttoo  ddee  GGrruuppooss  EEccoollooggiissttaass  ((PPGGEE))  
RReedd  EEccoonnoommííaa  SSoolliiddaarriiaa  ddee  GGuuaaddaallaajjaarraa  
RReedd  MMuullttiittrruueeqquuee  TTlláálloocc  
UUnniióónn  ddee  GGrruuppooss  AAmmbbiieennttaalliissttaass,,  IIAAPP  

  
OONNGGSS::  

AAccaaddeemmiiaa  ddee  llaa  TTiieerrrraa,,  AACC  
AAllttaammiirraa  --  SSoocciieeddaadd  CCiivviill  EEccoollooggiissttaa  
AAssoocciiaacciióónn  JJaalliisscciieennssee  ddee  AAppooyyoo  aa  llooss  GGrruuppooss  IInnddííggeennaass,,  AACC  ((AAJJAAGGII))  
CCaassaa  EEccoollóóggiiccaa  TTeeoottiihhuuaaccaann,,  AACC  
CCeennttrroo  ddee  CCaappaacciittaacciióónn  eenn  EEccoollooggííaa  yy  SSaalluudd  ppaarraa  CCaammppeessiinnooss,,  AACC  ((CCCCEESSCC))  
CCeennttrroo  ddee  EEccoollooggííaa  yy  DDeessaarrrroolllloo,,  AACC  ((CCEECCOODDEESS))  
CCeennttrroo  ddee  EEssttuuddiiooss  ddee  TTeeccnnoollooggííaa  AApprrooppiiaaddaa  ppaarraa  MMééxxiiccoo,,  AACC  ((CCEETTAAMMEEXX))  
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CCooaalliicciióónn  RRuurraall  MMééxxiiccoo  
CCoolleeccttiivvoo  EEccoollooggiissttaa  JJaalliissccoo,,  AACC  ((CCEEJJ))  
CCoonnsseejjoo  ppaarraa  llaa  DDeeffeennssaa  ddee  llaa  CCoossttaa  ddeell  PPaaccííffiiccoo,,  AACC  
DDaannaa,,  AACC  
EEccoo--CCiiuuddaaddaannííaa  ddeell  FFuuttuurroo,,  AA..CC..  ((EECCOOCCIIFF))  
FFrraatteerrnniiddaadd  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall,,  AACC  
FFuunnddaacciióónn  BBiióóssffeerraa  ddeell  AAnnááhhuuaacc  AA..CC..  ((FFUUNNBBAA))  
FFuunnddaacciióónn  ddee  EEccooddeessaarrrroolllloo  XXoocchhiiccaallllii,,  AACC  
FFuunnddaacciióónn  EEll  MMaannaannttiiaall,,  IIAAPP  
FFuunnddaacciióónn  HHoommbbrree  yy  NNaattuurraalleezzaa,,  AACC  
GGrreeeennppeeaaccee  MMééxxiiccoo  
GGrruuppoo  EEccoollóóggiiccoo  MMaannggllaarr,,  AA  CC  
GGrruuppoo  ppaarraa  pprroommoovveerr  llaa  EEdduuccaacciióónn  yy  eell  DDeessaarrrroolllloo  SSuusstteennttaabbllee,,  AACC  ((GGrruuppeeddssaacc))  
GGrruuppoo  TTaaccuubbaa    
GGrruuppooss  EEccoollooggiissttaass  ddee  NNaayyaarriitt,,  AACC  
GGuueerrrreerrooss  VVeerrddeess,,  AACC  
IIkk  BBaallaamm,,  AAggeenncciiaa  ddee  nnoottiicciiaass  aammbbiieennttaalleess  
IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssiisstteenncciiaa  eenn  IInnvveessttiiggaacciioonneess  EEccoollóóggiiccaass,,  AACC    ((IINNAAIINNEE))  
LLaa  CCaassaa  ddeell  AArrccooiirriiss  
LLaa  CCaassaa  ddeell  ppaann  PPaappaallóóttll  
LLaa  GGrraannjjaa  OOrrggáánniiccaa  
MMaaddeerraass  ddeell  PPuueebblloo  ddeell  SSuurreessttee,,  AACC  ((MMPPSS))  
MMaarreeaa  AAzzuull,,  AACC--RReedd  MMaannggllaarr  IInntteerrnnaacciioonnaall  
MMiissiióónn  RReessccaattee  MMééxxiiccoo  ((PPeeaaccee  CChhiilldd  IInntteerrnnaattiioonnaall))  
MMoovviimmiieennttoo  MMiiggrraannttee  MMeessooaammeerriiccaannoo  
OOrrggaanniizzaacciióónn  ppaarraa  llaa  DDeeffeennssaa  ddee  llaa  MMeeddiicciinnaa  IInnddííggeennaa  TTrraaddiicciioonnaall  ddee  CChhiiaappaass  ((OODDEEMMIITTCChh,,  AACC))  
PPrreesseenncciiaa  CCiiuuddaaddaannaa  MMeexxiiccaannaa,,  AACC  
PPrroodduuvviissiioonneess  AArrccooiirriiss  
PPrroommoocciióónn  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  PPooppuullaarr  ((PPDDPP))  
PPrrooyyeeccttoo  CCaarrttaa  MMeessooaammeerriiccaannaa  
  

OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  SSOOCCIIAALLEESS::  

RReepprreesseennttaacciióónn  AAuuxxiilliiaarr  ddee  llooss  BBiieenneess  CCoommuunnaalleess  ddee  VViillllaa  MMiillppaa  AAllttaa  
UUnniióónn  ddee  CCoolloonnooss  ddee  llaa  DDeelleeggaacciióónn  MMiigguueell  HHiiddaallggoo  ((UUNNIICCOO))  
  

CCIIUUDDAADDAANNAASS--OOSS::  

AAllbbeerrttoo  RRuuzz  BBuueennffiill  ((EEccoollooggiissttaa  yy  AAccttiivviissttaa  SSoocciiaall))  
AAllttaaggrraacciiaa  VViillllaarrrreeaall  ((DDeeffeennssoorraa  ddee  DDeerreecchhooss  IInnddííggeennaass))  
AAnnaa  VVaallaaddeezz  OOrrtteeggaa  ((DDeeffeennssoorraa  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  yy  EEccoollooggiissttaa))  
AAnnddrrééss  PPiicchhaarrddoo  JJiimméénneezz  ((EEccoollooggiissttaa))  
AAnnííbbaall  HHuueerrttaa  LLóóppeezz  ((CCoonnssuullttoorr  AAmmbbiieennttaall))  
AAnnttoonniioo  HHeerrnnáánnddeezz  ((MMééddiiccoo  ttrraaddiicciioonnaall  ttssoottssiill  ––  CChhiiaappaass))  
AArrttuurroo  PPoozzoo  ((EEccoollooggiissttaa))  
BBeeaattrríízz  OOlliivveerraa  VViillllaa  ((EEccoollooggiissttaa))  
BBeettttyy  AArriiddjjiiss  ((EEccoollooggiissttaa))  
CCaarrllooss  CChháávveezz  ((DDeeffeennssoorr  ddee  DDeerreecchhooss  IInnddííggeennaass  yy  EEccoollooggiissttaa))  
CCiipprriiaannoo  RRoojjaass  ((EEccoollooggiissttaa))  
CCrriissttiinnaa  LLaavvaallllee  ((DDeeffeennssoorraa  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  yy  EEccoollooggiissttaa))  
EEffrraaíínn  VVeelláázzqquueezz  ((AAbbooggaaddoo  DDeeffeennssoorr  ddee  DDeerreecchhooss  IInnddííggeennaass))  
EElleennaa  KKaahhnn  ((EEccoollooggiissttaa))  
FFiillootteeoo  VViicceennttee  RReevviillllaa  ((AAbbooggaaddoo  AAggrraarriioo))  
FFrraanncciissccoo  LLóóppeezz  BBáárrcceennaass  ((AAbbooggaaddoo  AAggrraarriioo  yy  DDeeffeennssoorr  ddee  DDeerreecchhooss  IInnddííggeennaass))  
FFrraanncciissccoo  JJaavviieerr  SSaauucceeddoo  PPéérreezz  ((EEccoollooggiissttaa))  
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GGlloorriiaa  CCaarrddoonnaa    ((EEccoollooggiissttaa))  
GGuuiilllleerrmmoo  AAnnttoonniioo  PPéérreezz  ((EEccoollooggiissttaa))  
IIggnnaacciioo  PPeeóónn  EEssccaallaannttee  ((EEccoollooggiissttaa))  
IIttzzxxeell  GGaarrccííaa  AAggüüeerroo  ((EEccoollooggiissttaa))  
JJaaiimmee  MMaauussssáánn  ((PPeerriiooddiissttaa  IInnvveessttiiggaaddoorr))  
JJoosséé  JJaaccqquueess  MMeeddiinnaa  ((DDeeffeennssoorr  ddee  DDeerreecchhooss  ddee  MMiiggrraanntteess))  
JJüürrggeenn  HHootthh  ((EEccóóllooggoo  yy  EEccoollooggiissttaa))  
LLiizzaa  MMaarrííaa  CCoovvaanntteess  TToorrrreess  ((EEccoollooggiissttaa))  
LLuuiiss  AAllbbeerrttoo  AAddrriiáánn  GGaarrccííaa  ((ppeerriiooddiissttaa))  
LLuuiiss  LLóóppeezz  LLlleerraa  ((DDeeffeennssoorr  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  yy  EEccoollooggiissttaa))  
LLuuiiss  MMaannuueell  GGuueerrrraa  ((EEccoollooggiissttaa  yy  ppeerriiooddiissttaa))  
LLuuiiss  MMiigguueell  RRoobblleess  GGiill  CCaaññeeddoo  ((EEccoollooggiissttaa))  
LLuuiiss  SSáánncchheezz  MMoonnddrraaggóónn  ((EEccoollooggiissttaa))  
LLuuaannnnaa  BBuussttaammaannttee  ((EEccoollooggiissttaa))  
MMaaiittee  CCoorrttééss  ((EEccoollooggiissttaa))  
MMaannuueell  RReebboolllleeddoo  AAnnttúúnneezz  ((AAbbooggaaddoo  AAmmbbiieennttaall))  
MMaarrcceellaa  AAllvvaarreezz  PPéérreezz  DDuuaarrttee  ((EEccoollooggiissttaa))  
MMaarrccoo  AAnnttoonniioo  RRooddrríígguueezz  ((EEccoollooggiissttaa))  
MMaarrggaarriittaa  BBoolloomm  ((MMééddiiccaa  ttrraaddiicciioonnaall  ttsseellttaall  ––  CChhiiaappaass))  
MMaarrííaa  AAnnttoonniieettaa  TTeejjeeddaa  MM..  ((EEccoollooggiissttaa))  
MMaarrííaa  ddeell  CCaarrmmeenn  AAlleejjaannddrraa  RRoommeerroo  ((PPeerriiooddiissttaa))  
MMaarriillúú  CCaarrrriilllloo  ((PPeerriiooddiissttaa  IInnvveessttiiggaaddoorraa))  
MMaarriioo  VVáázzqquueezz  DDííaazz  ((EEccoollooggiissttaa))  
MMaauurriicciioo  AArreellllaannoo  NNuuccaammeennddii  ((DDeeffeennssoorr  ddee  DDeerreecchhooss  IInnddííggeennaass  yy  EEccoollooggiissttaa))  
OOssccaarr  GGoonnzzáálleezz  ((EEccoollooggiissttaa  yy  AAccttiivviissttaa  ssoocciiaall))  
PPaaoollaa  DDííaazz  ddee  LLeeóónn  ((EEccoollooggiissttaa))  
PPaattrriicciiaa  AArreennddaarr  ((EEccoollooggiissttaa))  
RReeggiinnaa  BBaarrbbaa  PPiirreezz  ((EEccoollooggiissttaa))  
RRiittaa  LLiiddaa  ((RRaaddiiooccoommuunniiccaaddoorraa  ––  CChhiiaappaass))  
RRuubbéénn  AAllmmeeiiddaa  ((EEccoollooggiissttaa))  
SSeerrggiioo  VVáázzqquueezz  DDííaazz  ((EEccoollooggiissttaa))  
SSaannttiiaaggoo  MMoorraa  ((EEccoollooggiissttaa))  
SSiillvviiaa  VVáázzqquueezz  DDííaazz  ((DDeeffeennssoorraa  ddee  DDeerreecchhooss  IInnddííggeennaass  yy  EEccoollooggiissttaa))  
TTeerreessaa  AAzznnaarr  EEcchheenniiqquuee  ((EEccoollooggiissttaa))  
XXaavviieerr  yy  MMaakkuu  DDee  MMaarriiaa  yy  CCaammppooss  ((EEccoollooggiissttaass))  
YYaahhiirr  CCoorrttééss  SSeerrrraattooss  ((EEccoollooggiissttaa))  
ZZeennaaiiddoo  GGaarrnniiccaa  ((EEccoollooggiissttaa))  
ZZóóssiimmoo  HHeerrnnáánnddeezz  ((DDeeffeennssoorr  ddee  DDeerreecchhooss  IInnddííggeennaass))  
  

CCccpp--  CCoommuunniiddaaddeess  yy  CCoonnggrreeggaacciioonneess  ddee    SSaannttaa  MMaarrííaa  yy  SSaann  MMiigguueell  CChhiimmaallaappaa  
CCccpp..--  CCoooorrddiinnaaddoorreess  ddee  llaass  ffrraacccciioonneess  ppaarrllaammeennttaarriiaass  ddee  llooss  ppaarrttiiddooss  PPRRII,,  PPRRDD  yy  PPAANN  eenn  eell  CCoonnggrreessoo  LLooccaall  
CCccpp..--  CCCC  DDiippuuttaaddooss  yy  ddiippuuttaaddaass  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  EEssppeecciiaall  pplluurraall  ppaarraa  LLooss  CChhiimmaallaappaass  
CCccpp--  LLiicc..  AAllffoonnssoo  GGóómmeezz  SSaannddoovvaall  --  SSeeccrreettaarriioo  GGeenneerraall  ddee  GGoobbiieerrnnoo  ddee  OOaaxxaaccaa  
CCccpp..--  LLiicc..  HHééccttoorr  IIttuurrrriibbaarrrrííaa  ––    SSeeccrreettaarriioo  TTééccnniiccoo  OOffiicciinnaa  ddee  llaa  GGuubbeerrnnaattuurraa  
CCccpp..--  LLiicc..  AAddeellffoo  RReeggiinnoo  MMoonntteess  SSeeccrreettaarriioo  ddee  AAssuunnttooss  IInnddííggeennaass  
CCccpp..--  AA  OOrrggaanniissmmooss  yy  RReeddeess  ddeeffeennssoorreess  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  yy  ddee  DDeerreecchhooss  IInnddííggeennaass,,  eessttaattaalleess,,  nnaacciioonnaalleess  ee  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  
CCccpp..--  AA  OOrrggaanniissmmooss  yy  RReeddeess  EEccoollooggiissttaass,,  eessttaattaalleess,,  nnaacciioonnaalleess    ee  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  
CCccpp..--  AA  llooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  
  

  

 


