
SSaann  FFrraanncciissccoo  llaa  PPaazz,,  SSaannttaa  MMaarrííaa  CChhiimmaallaappaa,,  OOaaxxaaccaa  aa  44  ddee  ooccttuubbrree    ddee  22001166  

CCOOMMUUNNIICCAADDOO  PPÚÚBBLLIICCOO  

LLAA  AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  CCOOMMUUNNEERROOSS  YY  CCOOMMUUNNEERRAASS,,  AASSÍÍ  CCOOMMOO  EELL  PPUUEEBBLLOO  EENN  GGEENNEERRAALL,,  CCIIUUDDAADDAANNOOSS  YY  

CCIIUUDDAADDAANNAASS  DDEE  LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  CCOOMMUUNNAALL  SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  LLAA  PPAAZZ,,  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRÍÍAA  

CCHHIIMMAALLAAPPAA,,  OOAAXXAACCAA,,  NNOOSS  SSOOLLIIDDAARRIIZZAAMMOOSS  YY  MMAANNIIFFEESSTTAAMMOOSS  NNUUEESSTTRROO  TTOOTTAALL  AAPPOOYYOO  AA  LLAA  JJUUSSTTAA  

MMOOVVIILLIIZZAACCIIÓÓNN  QQUUEE  AACCTTUUAALLMMEENNTTEE  LLLLEEVVAANN  AA  CCAABBOO  NNUUEESSTTRROOSS  HHEERRMMAANNOOSS  YY  HHEERRMMAANNAASS  DDEE  LLAASS  

CCOONNGGRREEGGAACCIIOONNEESS  DDEE  SSAANN  AANNTTOONNIIOO  YY  BBEENNIITTOO  JJUUÁÁRREEZZ,,  EENN  DDEEFFEENNSSAA  DDEELL  AANNCCEESSTTRRAALL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  CCOOMMUUNNAALL  

YY  DDEE  LLAA  MMAADDRREE  NNAATTUURRAALLEEZZAA  DDEE  NNUUEESSTTRRAA  SSEELLVVAA  DDEE  LLOOSS  CCHHIIMMAALLAAPPAASS  

  

RReeuunniiddooss  eenn  aassaammbblleeaa  ggeenneerraall  ddee  ccoommuunneerrooss,,  ccoommuunneerraass  yy  ppuueebblloo  eenn  ggeenneerraall,,  ddee  nnuueessttrraa  ccoonnggrreeggaacciióónn  

ccoommuunnaall  SSaann  FFrraanncciissccoo  llaa  PPaazz,,  ppeerrtteenneecciieennttee  aall  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaall  yy  mmuunniicciippaall  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  CChhiimmaallaappaa,,  eessttee  

ddííaa  44  ddee  ooccttuubbrree,,  ddiiaa  ddee  llaa  ffiieessttaa  ppaattrroonnaall  ddee  nnuueessttrroo  ppuueebblloo,,  ssee  ddeecciiddiióó  ppoorr  uunnaanniimmiiddaadd  hhaacceerr  ppúúbblliiccoo  nnuueessttrraa  

ssoolliiddaarriiddaadd  yy  aappooyyoo  aa  llaa  jjuussttaa  lluucchhaa  yy  mmoovviilliizzaacciióónn  qquuee  eenn  eessttooss  mmoommeennttooss  eessttáánn  ddeessaarrrroollllaannddoo  nnuueessttrrooss  
hheerrmmaannooss  yy  hheerrmmaannaass,,  ccoommuunneerrooss  yy  ccoommuunneerraass  ddee  llaass  CCoonnggrreeggaacciioonneess  ddee  SSaann  AAnnttoonniioo  yy  BBeenniittoo  JJuuáárreezz,,  

ppeerrtteenneecciieenntteess  aall  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaall  yy  mmuunniicciippaall  ddee  SSaannttaa  MMiigguueell  CChhiimmaallaappaa,,  eenn  ddeeffeennssaa  ddeell  aanncceessttrraall  tteerrrriittoorriioo  

ccoommuunnaall  yy  ddee  llaa  mmaaddrree  nnaattuurraalleezzaa  ddee  nnuueessttrraa  ggrraann  sseellvvaa  ddee  LLooss  CChhiimmaallaappaass..  

  

CCoommoo  AAssaammbblleeaa  eessttaammooss  iinnffoorrmmaaddooss  ddee  ccóómmoo  llooss  hheerrmmaannooss  yy  hheerrmmaannaass  ddee  SSaann  AAnnttoonniioo  yy  BBeenniittoo  JJuuáárreezz,,  eell  

ppaassaaddoo  ddííaa  2299  ddee  sseeppttiieemmbbrree,,  aall  mmoommeennttoo  ddee  aannddaarr  hhaacciieennddoo  uunn  rroonnddíínn  ddee  vviiggiillaanncciiaa  ppoorr  ssuuss  bboossqquueess  

ccoommuunnaalleess  ddeell  ppaarraajjee  llllaammaaddoo  EEll  QQuueebbrraacchhaall,,  eennccoonnttrraarroonn  ttaallaannddoo  áárrbboolleess  ddee  ppiinnoo  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ssee  

iiddeennttiiffiiccóó  ccoonn  eell  nnoommbbrree  ddee  ÁÁnnggeell  LLóóppeezz  SSáánncchheezz,,  yy  qquuee  rreessuullttóó  sseerr  eell  pprreessiiddeennttee  ddeell  ccoommiissaarriiaaddoo  eejjiiddaall  ddeell  

nnúúcclleeoo  aaggrraarriioo  cchhiiaappaanneeccoo  RRoodduullffoo  FFiigguueerrooaa,,  qquuee  eess  aa  llaa  vveezz,,  ccaabbeecceerraa  ddeell  iilleeggaall  mmuunniicciippiioo  cchhiiaappaanneeccoo  BBeelliissaarriioo  

DDoommíínngguueezz..  
  

PPoorr  eexxppeerriieenncciiaa  ddiirreeccttaa  pprrooppiiaa,,  ccoommoo  ccoonnggrreeggaacciióónn  ccoommuunnaall  ddee  SSaann  FFrraanncciissccoo  llaa  PPaazz,,  ssaabbeemmooss  qquuee,,  ccoommoo  

ssiieemmpprree,,  llooss  ttrreess  nniivveelleess  ddee  ggoobbiieerrnnooss,,  eell  mmuunniicciippaall,,  eell  ooaaxxaaqquueeññoo  yy  eell  ffeeddeerraall,,  nnoo  hhaacceenn  ccaassoo  ddee  llaass  jjuussttaass  

ddeennuunncciiaass  yy  ddeemmaannddaass  ddee  nnuueessttrrooss  ppuueebbllooss  cchhiimmaallaappaass  yy  qquuee,,  llaammeennttaabblleemmeennttee,,  nnooss  ffoorrzzaann  ccoommoo  ppuueebbllooss  aa  

tteenneerr  qquuee  aaccttuuaarr  ddiirreeccttaammeennttee  ppaarraa  llooggrraarr  llaa  aatteenncciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  pprroobblleemmaass  aaggrraarriiooss  yy  ddee  iimmppuunnee  iinnvvaassiióónn  ddee  

ggoobbiieerrnnoo  cchhiiaappaanneeccoo,,  ccoonn  mmaaddeerreerrooss,,  ggaannaaddeerrooss  yy  llaattiiffuunnddiissttaass  qquuee  ssaaqquueeaann  yy  ddeevvaassttaann  nnuueessttrraa  sseellvvaa  

cchhiimmaallaappaa..  

  

PPoorr  eessaa  rraazzóónn,,  ccoommpprreennddeemmooss  yy  nnooss  ssoolliiddaarriizzaammooss  ccoonn  llaa  aacccciióónn  qquuee  ssee  vviieerroonn  ffoorrzzaaddooss    aa  hhaacceerr  llaass  aassaammbblleeaass  

ccoommuunnaalleess  ccoonnjjuunnttaass  ddee  SSaann  AAnnttoonniioo  yy  BBeenniittoo  JJuuáárreezz,,  ppaarraa  rreetteenneerr  ddeessppuuééss,,  aa  uunn  mmiinniisstteerriioo  ppúúbblliiccoo,,  uunn  
ccoommaannddaannttee  ddee  ppoolliiccííaa,,  ddooss  ppiilloottooss  yy  aa  ssuu  pprrooppiioo  ccoommiissaarriiaaddoo  ccoommuunnaall  JJoosséé  MMeeddeell  yy  ssuu  CCoonnsseejjoo  ddee  VViiggiillaanncciiaa,,  

qquuiieenneess  lllleeggaarroonn  eenn  hheelliiccóópptteerroo  ooffiicciiaall  aa  qquueerreerr  pprreessiioonnaarrllooss  ppaarraa  qquuee  eennttrreeggaarraann  aall  ttaallaammoonntteess  cchhiiaappaanneeccoo  

rreetteenniiddoo,,  eenn  vveezz  ddee  rreessppoonnddeerr  ccoommoo  ggoobbiieerrnnooss  aa  llaass  jjuussttaass  ddeemmaannddaass  ddee  eessooss  ppuueebbllooss  cchhiimmaass..  

  

NNoossoottrrooss,,  ccoommoo  CCoonnggrreeggaacciióónn  CCoommuunnaall  ddee  SSaann  FFrraanncciissccoo  llaa  PPaazz,,  hheemmooss  ppaassaaddoo  ddeessddee  hhaaccee  mmuucchhooss  aaññooss  

ssiittuuaacciioonneess  ccoommoo  eessaa;;  dduurraannttee  mmááss  ddee  1100  aaññooss  ((11998822--11999944))  ffuuiimmooss  aaggrreeddiiddooss  yy  ffuueerroonn  vviioollaaddooss  nnuueessttrrooss  

ddeerreecchhooss  iinnddííggeennaass,,  iinncclluuyyeennddoo  aasseessiinnaattooss,,  sseeccuueessttrrooss,,  ddeetteenncciioonneess  iilleeggaalleess,,  ddeessaappaarriicciióónn  ddee  ccoommuunneerrooss  yy  

vviioollaacciióónn  ddee  mmuujjeerreess,,  ppoorr  ppaarrttee  ddee  ppiissttoolleerrooss  ddee  llaa  iilleeggaall  ccoolloonniiaa  SSaann  IIssiiddrroo  llaa  GGrriinnggaa,,  eennccaabbeezzaaddaa  ppoorr  eell  eennttoonncceess  

ggoobbeerrnnaaddoorr  cchhiiaappaanneeccoo  yy  lluueeggoo  SSeeccrreettaarriioo  ddee  GGoobbeerrnnaacciióónn,,  PPaattrroocciinniioo  GGoonnzzáálleezz  GGaarrrriiddoo..  

  
PPeerroo  ccoommoo  ppuueebblloo  nnuunnccaa  ddeejjaammooss  ddee  lluucchhaarr  ppaaccííffiiccaammeennttee,,  hhaassttaa  llooggrraarr  eenn  sseeppttiieemmbbrree  ddee  11999944,,  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  

ddee  4400  mmiill  hheeccttáárreeaass  ddee  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaall  iinnvvaaddiiddoo  ppoorr  ggaannaaddeerrooss  yy  nnaarrccooss  ddee  SSaann  IIssiiddrroo  llaa  GGrriinnggaa,,  ccoonnttaannddoo  

eennttoonncceess  ccoonn  eell  ddeecciiddiiddoo  aappooyyoo  ddee  llooss  eennttoonncceess  ccoommiissaarriiaaddooss  ddee  nnuueettrraa  ccaabbeecceerraa,,  ssaannttaa  MMaarrííaa  CChhiimmaallaappaass,,  

ZZeeffeerriinnoo  LLóóppeezz  MMeennddoozzaa,,  yy  ddee  nnuueessttrrooss  hheerrmmaannooss  ddee  llaa  ccaabbeecceerraa  ddee  SSaann  MMiigguueell  CChhiimmaallaappaa,,  ccoommiissaarriiaaddoo  MMaarrbbeell  

rreeyyeess,,  aassíí  ccoommoo  ddee  uunn  bbuueenn  nnúúmmeerroo  ddee  ccoommuunniiddaaddeess  yy  ccoommuunneerrooss  ttooddoo  CChhiimmaallaappaass,,  ttaannttoo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa,,  aassíí  

ccoommoo  ddee  SSaann  MMiigguueell,,  ccoonn  qquuiieenneess  eennttoonncceess  hhiicciimmooss  uunn  ffrreennttee  ccoommúúnn  ddee  ddeeffeennssaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  yy  ccoonnttaannddoo  



ttaammbbiiéénn,,  ccoonn  eell  ddeecciiddiiddoo  aappooyyoo  ddeell  CCoommiittéé  NNaacciioonnaall  ppaarraa  llaa  DDeeffeennssaa  yy  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  LLooss  CChhiimmaallaappaass  yy  ddee  llaa  
DDiióócceessiiss  ddee  TTeehhuuaanntteeppeecc,,  eennccaabbeezzaaddaa  eennttoonncceess  ppoorr  eell  OObbiissppoo  AArrttuurroo  LLoonnaa  RReeyyeess..  

  

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ddiicchhoo  tteerrrriittoorriioo  rreeccuuppeerraaddoo  ddee  LLaa  GGrriinnggaa,,  hhaa  vveenniiddoo  ssiieennddoo  rreeiinnvvaaddiiddoo  eenn  llooss  úúllttiimmooss  33  aaññooss,,  eenn  llooss  

ppaarraajjeess  EEll  ZZaappoottaall//EEmmmmaannuueell;;  RRííoo  PPeessccaaddiittooss  yy  LLaa  RReeffoorrmmaa,,  aassíí  ccoommoo  eenn  llooss  llíímmiitteess  ddee  nnuueessttrraa  CCoonnggrreeggaacciióónn  ccoonn  

eell  PPoobbllaaddoo  1144  ““RRííoo  UUxxppaannaappaa””  yy  eell  eejjiiddoo  NNuueevvaa  CCóórrddoobbaa..  

  

YY  ffuuee  pprreecciissaammeennttee,,  eenn  eessttaa  úúllttiimmoo  iinntteennttoo  ddee  rreeiinnvvaassiióónn  --eell  ddee  llíímmiitteess  ccoonn  ppoobbllaaddoo  1144--,,  qquuee  eell  ppaassaaddoo  2244  ddee  

ddiicciieemmbbrree  22001155,,  aaggaarrrraammooss  eenn  ffllaaggrraanncciiaa  aall  ppiissttoolleerroo  DDaavviidd  VVeeggaa  GGuueerrrreerroo  yy  aa  ttrreess  aaccoommppaaññaanntteess,,  ppiissttoolleerroo  qquuee  

ddeessddee  pprriinncciippiiooss  ddee  llooss  aaññooss  ddee  11998800  hhaabbííaa  ssiiddoo  ddeennuunncciiaaddoo  ppoorr  ccoommuunneerrooss  ffuunnddaaddoorreess  ddee  nnuueessttrraa  

CCoonnggrreeggaacciióónn,,  ppoorr  ccaauussaa  ddee  sseeccuueessttrroo,,  ttoorrttuurraa  yy  lleessiioonneess  eenn  ccoonnttrraa  ddeell  ccoommppaaññeerroo  VVííccttoorr  EEssccoobbeeddoo  SSoollííss,,  qquuiieenn  
mmuurriióó  aa  ccaauussaa  ddee  eessttoo  yy  lluueeggoo,,  dduurraannttee  ccaassii  1155  aaññooss,,  eessttee  ppiissttoolleerroo,,  aall  sseerrvviicciioo  ddee  nnaarrccooggaannaaddeerrooss  ddee  PPaattrroocciinniioo  

GGoonnzzáálleezz  GGaarrrriiddoo,,  ccoonnttiinnuuóó  hhaacciieennddoo  ggrraavveess  aaccttooss  ddee  vviioollaacciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  ddeerreecchhooss,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  qquueemmaannddoo  

ccaassaass,,  vviioollaannddoo  mmuujjeerreess  yy  sseeccuueessttrraannddoo  yy  ddeessaappaarreecciieennddoo  aa  nnuueessttrroo  ccoommppaaññeerroo  ccoommuunneerroo  PPaabblloo  EEssccoobbeeddoo  

MMéénnddeezz,,  eenn  mmaayyoo  ddee  11999922..  

  

VVeeiinnttiiúúnn  aaññooss  ddeessppuuééss,,  eenn  22001155,,  eessttee  mmiissmmoo  DDaavviidd  VVeeggaa  GGuueerrrreerroo,,  ppiissttoolleerroo  iimmppuunnee,,  rreeggrreessaa  aa  ffoorrmmaarr  uunn  ggrruuppoo  

ddee  iinnvvaassoorreess  ccoonn  ggeennttee  ddee  llooss  ppoobbllaaddooss  1100  yy  1144  ddee  UUxxppaannaappaa,,  VVeerraaccrruuzz,,  ddiicciieennddoo  qquuee  eessttaabbaa  rreessppaallddaaddoo  ppoorr  eell  

ggoobbiieerrnnoo  cchhiiaappaanneeccoo  ppaarraa  ppoosseessiioonnaarrssee  ddee  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaall  cchhiimmaallaappaa,,  eenn  tteerrrreennooss  ddee  nnuueessttrrooss  ttrraabbaajjaaddeerrooss  

ddee  SSaann  FFrraanncciissccoo  llaa  PPaazz,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  ffuuee  aattrraappaaddoo  ppoorr  nnoossoottrrooss  eessee  ddííaa  ddee  nnaavviiddaadd  ddeell  aaññoo  ppaassaaddoo,,  ssiieennddoo  

aarrrraaiiggaaddoo  eenn  nnuueessttrraa  ccoommuunniiddaadd,,  ddee  ffoorrmmaa  iigguuaall  qquuee  lloo  qquuee  ooccuurrrree  hhooyy  ddííaa  ccoonn  eell  ttaallaammoonntteess  cchhiiaappaanneeccoo  eenn  llaass  
ccoonnggrreeggaacciioonneess  ddee  SSaann  AAnnttoonniioo--BBeenniittoo  JJuuáárreezz..  

  

YY  ddee  ffoorrmmaa  iigguuaall,,  ffuuiimmooss  eennttoonncceess  pprreessiioonnaaddooss  ffuueerrtteemmeennttee  --ee  iinncclluussoo  aammeennaazzaaddooss  ddee  rreepprreessiióónn--ppoorr  nnuueessttrroo  

pprrooppiioo  pprreessiiddeennttee  mmuunniicciippaall  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  CChhiimmaallaappaa,,  SSiillaaíínn  HHeerrnnáánnddeezz;;  ppoorr  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  GGeenneerraall  ddee  GGoobbiieerrnnoo  

ddee  OOaaxxaaccaa,,  yy  ppoorr  VVííccttoorr  AAlleejjoo,,  CCoonnsseejjeerroo  JJuurrííddiiccoo  ddeell  ggoobbeerrnnaaddoorr  GGaabbiinnoo  CCuuéé,,  ppaarraa  qquuee  ssoollttáárraammooss  aall  ppiissttoolleerroo  

DDaavviidd  VVeeggaa,,  rreetteenniiddoo  eenn  nnuueessttrraa  ccaassaa  ccoommuunnaall  jjuunnttoo  ccoonn  ssuuss  ttrreess  aaccoommppaaññaanntteess..  

  

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ccoommoo  CCoonnggrreeggaacciióónn  CCoommuunnaall  nnooss  mmaannttuuvviimmooss  uunniiddooss  yy  ffiirrmmeess,,  ssiinn  ssoollttaarr  aall  ppiissttoolleerroo,,  eexxiiggiieennddoo  ssee  

llee  pprroocceessaarraa  yy  qquuee  aaddeemmááss,,  eell  ggoobbiieerrnnoo  aaccttuuaarraa  ppaarraa  eeffeeccttuuaarr  ddeessaalloojjooss  ddee  llooss  iinnvvaassoorreess,,  eenn  lloo  ccuuaall  ccoonnttaammooss  

aaddeemmááss  ccoonn  llaa  ffuueerrzzaa  ddee  vvoolluunnttaadd  yy  eell  vvaalloorr  ddeemmoossttrraaddoo  ppoorr  nnuueessttrraass  mmuujjeerreess  ccoommuunneerraass,,  yy  oottrraa  vveezz  ccoonn  eell  
aappooyyoo  ddee  vvaarriiaass  ccoonnggrreeggaacciioonneess  ccoommuunnaalleess  cchhiimmaass  yy  nnuueevvaammeennttee  ttaammbbiiéénn,,  ddeell  CCoommiittéé  NNaacciioonnaall  ppaarraa  llaa  DDeeffeennssaa  

yy  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  LLooss  CChhiimmaallaappaass  yy  ddeell  OObbiissppoo  eemméérriittoo  DDoonn  AArrttuurroo  LLoonnaa  RReeyyeess,,  aassíí  ccoommoo  ddee  uunn  ggrruuppoo  ddee  oottrraass  

oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  OOaaxxaaccaa,,  qquuee  ccoonnffoorrmmaarroonn  llaa  CCaarraavvaannaa  CCiivviill  ddee  SSoolliiddaarriiddaadd  ccoonn  LLooss  CChhiimmaallaappaass..  

  

YY  ffuuee  aassíí,,  qquuee  mmaanntteenniiéénnddoonnooss  uunniiddooss,,  oorrggaanniizzaaddooss  yy  ffiirrmmeess,,  --  ee  iinncclluussoo,,  eenn  uunn  mmoommeennttoo  ddaaddoo,,  tteenniieennddoo  qquuee  

aarrrraaiiggaarr  ttaammbbiiéénn  uunn  hheelliiccóópptteerroo--  ccoonn  ttooddoo  eell  aappooyyoo  rreecciibbiiddoo,,  llooggrraammooss  lllleeggaarr  aa  qquuee  nnooss  eessccuucchhaarraa  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  

ddee  GGoobbeerrnnaacciióónn  FFeeddeerraall,,  aa  ttrraavvééss  ddeell  SSuubbsseeccrreettaarriioo  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  RRoobbeerrttoo  CCaammppaa,,  qquuiieenn  ffiinnaallmmeennttee,,  eell  

2266  ddee  aabbrriill  ppaassaaddoo,,  ooppeerraa  ccoonn  aappooyyoo  ddee  ppoolliiccííaa  ffeeddeerraall,,  uunn  pprriimmeerr  ddeessaalloojjoo  ddee  iinnvvaassoorreess  ddeell  ppaarraajjee  ZZaappoottaall--

EEmmmmaannuueell,,  ccoonn  llaa  ddeetteenncciióónn  ddee  2266  hhoommbbrreess  aadduullttooss  ppoorrttaannddoo  aarrmmaass..  
  

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  aahhíí,,  ddeessddee  eennttoonncceess  nnoo  ssee  ccuummppllee  llaa  pprroommeessaa  ddee  ccoonnttiinnuuaarr  llooss  oottrrooss  ddooss  ooppeerraattiivvooss  ddee  

ddeessaalloojjoo  ddee  RRííoo  PPeessccaaddiittooss  yy  ssoobbrree  ttooddoo,,  ddeell  ppaarraajjee  LLaa  RReeffoorrmmaa,,  ddoonnddee  llooss  iinnvvaassoorreess  cchhiiaappaanneeccooss,,  aavvaallaaddooss  yy  

aammppaarraaddooss  ppoorr  eell  ggoobbiieerrnnoo  ddee  aaqquueell  eessttaaddoo,,  ccoonnttiinnúúaann  ttaallaannddoo  yy  ddeepprreeddaannddoo  nnuueessttrraa  sseellvvaa  ccoommuunnaall..  

  

EEss  ppoorr  ttooddoo  eessoo,,  qquuee  ccoommpprreennddeemmooss  ttoottaallmmeennttee  lloo  qquuee  eessttáánn  ppaassaannddoo  hhooyy  ddííaa  llooss  ccoommuunneerrooss  yy  ccoommuunneerraass  yy  

ppuueebblloo  eenn  ggeenneerraall,,  ddee  llaass  CCoonnggrreeggaacciioonneess  ccoommuunnaalleess  hheerrmmaannaass,,  ddee  SSaann  AAnnttoonniioo  yy  BBeenniittoo  JJuuáárreezz,,  yy  lleess  

eexxtteerrnnaammooss  nnuueessttrraa  ttoottaall  ssoolliiddaarriiddaadd  eenn  ssuu  lluucchhaa,,  yy  nnooss  aaddhheerriimmooss  aa  ssuuss  jjuussttaass  ddeemmaannddaass,,  llaass  ccuuaalleess  ssoonn::  

  



11°°  RReeiinnssttaallaacciióónn  iinnmmeeddiiaattaa  ddee  llaa  mmeessaa  aaggrraarriiaa--aammbbiieennttaall,,  eennccaabbeezzaaddaa  ppoorr  eell  ggoobbiieerrnnoo  ffeeddeerraall,,  aa  ttrraavvééss  
ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  GGoobbeerrnnaacciióónn  ffeeddeerraall,,  ccoonn  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  SSEEMMAARRNNAATT,,  PPRROOFFEEPPAA,,  PPGGRR,,  SSEEDDAATTUU,,  

PPrrooccuurraadduurrííaa  AAggrraarriiaa,,  IINNEEGGII  yy  ggoobbiieerrnnoo  ddee  OOaaxxaaccaa;;  

  

22°°  SSuussppeennssiióónn  ttoottaall  yy  ddeeffiinniittiivvaa  ddee  llooss  iilleeggaalleess  ppeerrmmiissooss  ddee  eexxpplloottaacciióónn  mmaaddeerreerraa  eexxppeeddiiddooss  ppoorr  

SSEEMMAARRNNAATT  ddeessddee  22000055,,  eenn  tteerrrreennooss  ccoommuunnaalleess  cchhiimmaallaappaass  yy  ccaassttiiggoo  aa  ttaallaammoonntteess  ccoonn  ttooddoo  eell  rriiggoorr  ddee  

llaa  lleeyy;;  

  

33°°  CCuummpplliimmiieennttoo  eessttrriiccttoo  ddee  llooss  AAccuueerrddooss  ccoonntteenniiddooss  eenn  eell  ““AAccuueerrddoo  ddee  ddiisstteennssiióónn  iinntteeggrraall  ppaarraa  

ggaarraannttiizzaarr  llaa  ppaazz  yy  ttrraannqquuiilliiddaadd  ddee  llaa  rreeggiióónn  lliimmííttrrooffee  eennttrree  llooss  eessttaaddooss  ddee  OOaaxxaaccaa  yy  CChhiiaappaass””,,  ffiirrmmaaddoo  

eenn  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  GGoobbeerrnnaacciióónn  ffeeddeerraall,,  eell  2222  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001111  
  

44°°  RReessppeettoo  iirrrreessttrriiccttoo    aa  llaa  ssuussppeennssiióónn  ddee  ppllaannoo,,  eemmiittiiddaa  ppoorr  llaa  SSuupprreemmaa  CCoorrttee  ddee  JJuussttiicciiaa  ddee  llaa  NNaacciióónn  

eell  2200  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001122,,  eenn  eell  mmaarrccoo  ddeell  jjuuiicciioo  ddee  ccoonnttrroovveerrssiiaa  ccoonnssttiittuucciioonnaall..    

  

YY    

  

55°°  UUnnaa  aauuddiieenncciiaa  ddiirreeccttaa  ccoonn  eell  SSuubbsseeccrreettaarriioo  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  GGoobbeerrnnaacciióónn,,  

LLiicc..  RRoobbeerrttoo  CCaammppaa  CCiiffrriiáánn,,  ppaarraa  rreevviissaarr  yy  aaccoorrddaarr  aacceerrccaa  ddee  llooss  44  ppuunnttooss  aanntteerriioorreess  

  

FFiinnaallmmeennttee,,  sseeññaallaammooss  ppúúbblliiccaammeennttee  qquuee  nnoossoottrraass  yy  nnoossoottrrooss,,  ccoommoo  CCoonnggrreeggaacciióónn  ccoommuunnaall  yy  ppuueebblloo  eenn  

ggeenneerraall  ddee  SSaann  FFrraanncciissccoo  llaa  PPaazz,,  vvaammooss  aa  eessppeerraarr  ppaacciieenntteemmeennttee  uunnooss  ddííaass  mmááss  ppaarraa  qquuee  eell  ggoobbiieerrnnoo  ffeeddeerraall  yy  

eell  ggoobbiieerrnnoo  ddee  OOaaxxaaccaa,,  ccuummppllaann  ssuu  aappllaazzaaddaa  pprroommeessaa  ddee  ooppeerraarr  eell  ssiigguuiieennttee  ddeessaalloojjoo  eenn  eell  ppaarraajjee  LLaa  RReeffoorrmmaa,,  

yy  ssii  nnoo  ssee  ccuummppllee  oottrraa  vveezz,,  tteennddrreemmooss  qquuee  aannaalliizzaarr  yy  ddiissccuuttiirr  qquuéé  ppooddeemmooss  hhaacceerr  ccoommoo  ppuueebblloo,,  ssoolliicciittaannddoo  eell  

aappooyyoo  yy  ssoolliiddaarriiddaadd  ddee  llaa  bbaassee  ccoommuunnaall  ddee  ttooddaass  llaass  ccoonnggrreeggaacciioonneess  cchhiimmaallaappaass,,  aassíí  ccoommoo  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill..  

  

AA  TT  EE  NN  TT  AA  MM  EE  NN  TT  EE  

PPOORR  MMAANNDDAATTOO  DDEE  LLAA  AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  LLAA  PPAAZZ,,  SSAANNTTAA  MMAARRÍÍAA  CCHHIIMMAALLAAPPAA,,  OOAAXXAACCAA  

  

SSeeccrreettaarriiaa  AAuuxxiilliiaarr  ddee  BBiieenneess  CCoommuunnaalleess  

  
CC..  AArrnnuullffoo  RRooqquuee  JJ..                                CC..  VVaalleennttíínn  ZZaammoorraa  MM..                        CC..  BBaallddeemmaarr  EEssccoobbeeddoo  MM..  

                                                          SSeeccrreettaarriioo  AAuuxxiilliiaarr                                                SSuubbsseeccrreettaarriioo                                                                TTeessoorreerroo  

  

AAggeenncciiaa  MMuunniicciippaall  

  

  

CC..  VVííccttoorr  EEuusseebbiioo  VVáázzqquueezz                                                CC..  EErrii  BBeejjaarraannoo  JJ..  

AAggeennttee  MMuunniicciippaall                                                                          TTeessoorreerroo  

  
SSuussccrriibbeenn  yy  aaddhhiieerreenn  ssuu  aappooyyoo  aall  pprreesseennttee  ccoommuunniiccaaddoo  

  

  

  

++    AArrttuurroo  LLoonnaa  RReeyyeess                                                                                                                                          LLuuiiss  BBuussttaammaannttee  VVaalleenncciiaa  

PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCeennttrroo  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  TTeeppeeyyaacc,,  AACC              CCoooorrddiinnaaddoorr  NNaacciioonnaall  ddeell  CCoommiittéé  NNaacciioonnaall  

                                                                                                                                                                                                                    ppaarraa  llaa  ddeeffeennssaa  yy  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  LLooss  CChhiimmaallaappaass  

  

MMiigguueell  AAnnggeell  AA..  GGaarrccííaa  AA..  

CCoooorrddiinnaaddoorr  ggeenneerraall  ddee  MMaaddeerraass  eell  PPuueebblloo  ddeell  SSuurreessttee,,  AACC  
  


