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Reprenem els viatges coanegrins amb san-
tamariers que per un o altre motiu tresquen 
món. Aquest mes coneixerem la realitat de 
Guatemala a través de l'experiència de dues 
al·lotes, n'Aina Maria i na Neus que han viatjat 
a un lloc únic d'Amèrica central, però ben 
lluny del turisme de masses: Guatemala,   país 
veí de Mèxic, confronta també amb  Belize, El 
Salvador, Hondures i l'oceà Pacífic

Guatemala, (en náhuati, idioma d'origen 
asteca, Quauhtlemallan 'lloc de molts arbres') 
és un pais amb una àmplia cultura autòctona 
hereva dels maies, una de les civilitzacions 

més trascedentals del món, i també, influ-
ència castellana de l'època colonial. La seva 
capital, Ciutat de Guatemala, (oficialment 
Nova Guatemala de l'Assumpció) amb més 
de 17 milions d'habitants, és la més poblada 
d'Amèrica Central.

Tot i la seva petita extensió territorial, amb 
una superfície de 108.889  km², presenta 
una gran varietat climàtica, producte del seu 
relleu muntanyós que va des del nivell del mar 
fins als 4220 metres sobre aquest nivell.  Això 
propicia uns ecosistemes variats, des dels 
manglars dels aiguamolls del Pacífic fins als 
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boscos ennuvolats d'alta muntanya. 

Viva, màgica, mística i ancestral, la seva his-
tòria es remunta a quatre mil anys enrera 
quan va  sorgir la civlització maia, llegat 
que perdura fins avui a les seves tradicions, 
cultura i llengües d'aquestes terres de Meso-
américa. Després de la conquesta d'Amèrica, 
Guatemala  passà a formar part del Virregnat 
de Nova Espanya en qualitat de Capitania 
General. En aconseguir la seva independència  
el 1821, formà part del Primer Imperi Mexicà 
així com també de la República Federal de 
Centre Amèrica

Però la història situa el segle XIX com l'èpo-
ca de grans canvis, que representà la inde-
pendència de Centre Amèrica. Després del 
triomf d'una reforma liberal i  una sèrie de 
règims dictatorials fins el 1944, la Revolució 
de Guatemala es perllongà fins l'any 1954, 
quan un moviment d'alliberament nacional 
va reprendre el poder del país i va precipitar 
una guerra civil, el 1960. El conflicte armat 
no finalitzà fins el 1996.

Ja en el segle XX, Guatemala va comptar amb 
una política econòmica relativament estable 
que el posicionà com la novena economia a 
Llatinoamèrica. Tot i això, els nivells de po-
bresa i la desigualtat d'ingressos segueixen 
sent alts 

Cap a aquest país misteriós i captivador, d'im-
pressionants paisatges salvatges de selves, 
llacs, volcans i platges paradisiaques i també 
d'impressionant arquitectura colonial han 
viatjat aquestes dues santamarieres de la mà 
d' Ensenyants Solidaris, l'ONG, que treballa 
en temes de desenvolupament, centrats en 
l'educació per a la interculturalitat, la igualtat 
d'oportunitas, la pau i el consum responsa-
ble i desenvolupa projectes i campanyes de 
suport per a infants a diferents comunitats 
de Chimaltenago a Guatemala, sota la coordi-
nació del santamarier Juan Rodriguez Recio 
i en col·laboració amb l'associació Educando 
Guatemala, treballen des de fa més de setze 
anys en projectes de sensibilització de la co-
munitat educativa illenca, tant del professorat 
com l'alumnat, amb l'objectiu de formar una 
societat més equilibrada i conscienciar de 
les desigualtats socials, de les necessitats de 
consum responsable.

".... Jo sóc n’Aina Maria Ramis Núñez, a la 
meva família li diuen "dels telefons", tenc 
20 anys i ara mateix  estudïi  tercer del grau 
d’Educació Primària a la UIB, també sóc 
cap dels escoltes de Santa Maria (Terra 
de Pous).

Jo sóc na Neus Rodríguez Amat, tenc 18 
anys i  ara mateix visc a Barcelona, perquè 
estudïi Ciències Polítiques a la Universitat 
Pompeu Fabra... 

Explicau-nos el vostre viatge

Hem estat a Guatemala un mes cadascuna. Na 
Neus va arribar dia 27 de juliol i va partir dia 
27 d’agost, i  jo, n’Aina Maria hi vaig estar des 
del 9 d’agost fins al deu de setembre. Vàrem 
passar els dies amb dues altres companyes, 
n'Alícia i na Paula. 

Per què partireu?

Neus: Personalment, la cooperació és un àm-
bit de les relacions internacionals, i per tant 
de la política, que sempre m’ha interessat i 
un dels motius pel qual vaig decidir estudiar 
ciències polítiques, per tant vaig pensar que 
era una forma d’aprendre, col·laborar, obrir 
la ment i conèixer noves realitats. 

Aina Mª:  Conèixer nous llocs i noves cul-
tures des de sempre és una cosa que m’ha 
cridat molt l’atenció i quan se’m va presen-
tar l’oportunitat de mesclar-ho amb temes 
d’educació amb nins, nines i dones a un lloc 

Vàrem donar 
suport i recolzar 
els projectes 
d’alfabetització 
tant d’infants com 
d’adolescents i 
dones
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tan diferent com Guatemala. No vaig dubtar 
gens en llançar-m’hi 

Havíeu participat abans en algun projecte 

de cooperació? 

Aina M: Mai havia realitzat un voluntariat 
internacional, però si a nivell de Mallorca 
havia realitzat distintes activitats, entre elles 
fer de cap als escoltes. 

I la  vostra família que va dir?

Neus: El meu pare, Juan Rodriguez Recio, és 
el coordinador del projecte, per tant va estar 
molt content  que jo estàs disposta a partir. 

Aina Mª: A la meva família els feia passar una 
mica de pena,  sabien que la situació del país 
no és fàcil, però el fet que el coordinador del 
projecte fos una persona coneguda per ells, 
els donava la tranquil·litat què no hi hauria 
problemes.

Tan sols vàrem estar un mes. Però, cap de 
les dues havia estat mai tant de temps fora 
de casa. 

Com vàreu  conèixer aquest projecte?

El vaig conèixer  per la Universitat,  vaig haver 
de fer un treball i em  vaig haver de posar en 
contacte amb l’STEI, allà  començarem a par-
lar amb dues dones que ens varen mencionar 
que si ens interessaven els temes del volunta-
riat ens podiem posar en contacte amb Juan 
Rodríguez Recio, el coordinador de l'ONG 
Ensenyants Solidaris, i va donar la casualitat 
que també és santamarier. Primer de tot ens 
va comentar que treballaven amb uns cursos 
de formació on-line que s’imparteixen a Perú 
i Guatemala i ens va oferir fer els qüestionaris 
d’uns determinats cursos. Uns mesos després 
d’estar ajudant on-line, Juan ens va telefonar 
i ens va comunicar que s’havien obert unes 
convocatòries de subvencions i que si ens 
interessaria involucrar-nos de primera mà en 
els projectes d’educació a Guatemala. 

En què consisteix aquest projecte? 

Hi varem anar a través de l’ONG Ensenyants 
Solidaris que forma part del sindicat STEI. 
Duen a terme cooperació per al desenvolupa-
ment a països com Marroc, Perú o Guatemala. 
A més també fan campanyes de sensibilitza-
ció a les Illes Balears i formació de docents a 
Llatinoamèrica.

En el projecte de joves vàrem partir nosaltres 

dues i una nina més de Marratxí.

Vàreu rebre algun tipus de formació abans 

de partir?

Abans de partir cap a Guatemala ja havíem 
col·laborat on-line amb els  projectes que es 
realitzaven allà, així hi varem anar familia-
ritzades amb la situació, el context i el tipus 
d’activitats que es realitzaven. 

Allà ens van informar quina era la tasca del 
soci local, Educando Guatemala,  amb qui ens 
incorporarem i quina seria concretament la 
nostra feina durant el temps que estariem allà. 

I quina era aquesta tasca?

Nosaltres ens vàrem dedicar a donar suport 
i recolzar els projectes d’alfabetització tant 
d’infants com d’adolescents i dones, a més 
se’ns donava l' oportunitat de poder explicar 
com és la situació de la dona a Espanya i anar 
realitzant diferents tipus de dinàmiques 
relacionades amb la cooperació, el treball 
en equip… 

La nostra tasca va ser totalment voluntària. 
No vàrem rebre cap compensació econòmica

Quina va ser la vostra primera impresió en 

arribar?

Aina Mª: Quan jo vaig arribar allà no tenia 
massa clar com seria la situació i una de les 

A la cultura maia 
és molt important 
l'arrelament 
amb la natura i 
això nosaltres i 
les generacions 
vinents ho hem 
perdut respecte 
als nostres 
padrins i repadrins 
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coses que no m’esperava fou la mescla entre la 
cultura cristiana i la maia, per a sorpresa meva 
encara es conserven una vintena de llengües 
maies i els seus costums,  i el fet de que les 
dues cultures estiguin tan ben compaginades 
entre elles dins la societat, és una cosa que 
com a mínim, sorprèn, a més, una cosa que 
no m’esperava és que a determinades zones 
rurals només coneixien la llengua maia de 
la seva regió i no entenien el castellà. Fins 
aquell moment jo pensava que tota la gent de 
Guatemala coneixia el castellà. 

On treballàveu? 

Col·laboravem amb una associació d’allà 
anomenada: Educando Guatemala situada a 
San Andres Itzapa al departament de Chimal-
tenango i va ser a les seves oficines on varen 
habilitar una habitació per a nosaltres i on 
ens vàrem quedar durant les tres primeres 
setmanes del nostre viatge. 

Explicau-nos  una mica la vostra experi-

ència ...

Ens varem incorporar en els projectes d'En-
senyants Solidaris i Educando Guatemala, els 
quals es basen en horts escolars, alfabetitza-
ció i formació política de dones i formació 
política de joves. Nosaltres anàrem visi-
tant els projectes que es realitzen, com per 
exemple els horts familiars, on l’associació 
a canvi que les dones acudeixin a les classes 
que imparteixen per a la seva alfabetització 
se’ls van donant determinades plantes com 
cebes, lletugues, alvocats… per a què així, 
apart d’aprendre a sembrar puguin tenir uns 
aliments nutritius i saludables per dur a taula. 
Aquest mateix projecte també es realitza a les 
escoles, on els alumnes (per classes o cursos) 
tenen un hortet que cuiden i després fan tots 
junts una berenada saludable. Quan feiem les 
avaluacions del projecte totes les respostes 
eren d’agraïment per l’oportunitat, els hi 
era molt útil, ja que els suposava una millora 
important a la seva vida.

També varem participar de les lliçons d’alfa-
betització ajudant a la docent amb el que ens 
deia i donar una atenció més personalitzada 
a cada una de les estudiants. 

Com veis la situació dels infants i joves a 

Guatemala?

La situació dels infants i els joves a Guate-
mala és molt difícil, en primer lloc perquè 
l’educació no és obligatòria i per tant hi ha 

molt d'abandonament,  la complicada situa-
ció econòmica de moltes famílies fa que  els 
infants i els joves hagin d’incorporar-se a la 
vida laboral, generalment en condicions molt 
precàries. 

També ens va impressionar molt la gran 
desnutrició i la falta de coneixements sobre 
nutrició,  on  es pot percebre més és amb els 
infants. 

Contau  alguna vivència personal?

Neus: Personalment, va ser una experiència 
increïble,  el fet d'incorporar-nos a una asso-
ciació d’àmbit local ens va donar la possibili-
tat de conviure cent per cent amb la cultura 
maia, amb la Guatemala de veritat, més enllà 
dels llocs turístics més visitats. Veure com 
la població de Guatemala no lluita per coses 
molt diferents per les que lluitam aquí em va 
donar molta força. Lluiten pel seu territori, 
per la seva llengua, per la igualtat de gènere, 
contra la precarietat laboral, etc.

Aina Mª: A més del que ha dit na Neus, les 
coses que més em varen agradar del país és 
l’actitud oberta i familiar de la gent. Un dels 
records més bonics que tenc va ser un dia 
quan un dels treballadors de l’associació ens 
va dur a conèixer una dona que estava passant 
per un moment molt delicat, havia hagut de 
deixar les classes per temes d’amenaces rela-
cionats amb les màfies. Aquella dona lluny de 
tenir una actitud hostil, completament com-
prensible per la seva situació, ens va acollir 
a casa seva, ens va convidar a berenar i ens 
vàrem posar a parlar de la vida com si fóssim 
amigues de tota la vida, les conversacions 
amb aquella dona em varen ajudar a entendre 
una mica els punts de vista que tenen davant 
les diferents situacions. 

Creis que a Mallorca hi ha consciència de 

la situació?

Neus: Crec que a Mallorca hi ha una falta de 
consciència sobre la situació de molts països 
llatinoamericans com Guatemala, allà hi ha 
altes taxes de desnutrició, analfabetisme, 
agressions sexistes, explotació laboral, racis-
me, etc. Per tenir una consciència real s’ha de 
tenir una òptica internacionalista i intentar 
escapar de les crítiques i anàlisis únicament 
locals. Per exemple, poca gent, coneix els ca-
sos d'intromissió d’empreses multinacionals 
espanyoles a comunitats guatemalenques, 
explotant i contaminant el seu territori. 

La nostra 
societat com a 
conseqüència 
del sistema 
capitalista i el 
neoliberalisme 
cada cop és més 
individualisme, 
per això no hi ha 
tanta solidaritat
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Aina Mª: Estic totalment d’acord amb el 
que na Neus ha explicat, com a persona que 
m'agrada, i intent estar informada de les dife-
rents situacions i les trames polítiques inter-
nacionals, era molt poc conscient de la greu 
situació. D'altres persones, amb poc interès 
per la nostra política, dubt que tinguin un 
mínim de coneixement sobre el que realment 
està succeint i el que estan patint. 

Creis que els joves mallorquins està com-

promesos amb la seva realitat o altres re-

alitats? 

Neus: Crec que la joventut actual cada vegada 
té menys compromís social, a més la nostra 
societat com a conseqüència del sistema 
capitalista i el neoliberalisme cada cop és 
més individualisme, per això no hi ha tanta 
solidaritat. Crec que està en  mans dels i de 
les joves començar a prendre consciència i 
adquirir compromisos amb la nostra pròpia 
realitat però també amb realitats més llunya-
nes a la nostra. 

Aina Mª:  Consider que molts joves no ho són, 
els temes polítics els avorreixen, no tenen 
cap interés en llegir les notícies (ni tan sols 
nacionals ) i, per tant, si no són conscients 
dels problemes l'interès per voler arreglar-ho 

és inexistent o massa lluny de les seves pos-
sibilitats. 

Aquesta experiència vos  ha fet canviar 

alguns valors?

Neus: Més que canviar els meus valors, m’han 
ensenyat de nous. Per exemple, a la cultura 
maia és molt important l'arrelament amb 
la natura i això nosaltres i les generacions 
vinents ho hem perdut respecte als nostres 
padrins i repadrins i em va agradar molt re-
cuperar un valor tant important. 

Aina Mª: Una de les coses que em va fer re-
flexionar la meva estada allà va ser l’afecció 
que tenim aquí per les coses materials i com 
realment en son innecessàries, el seu estil de 
vida els duu a tenir només el que realment 
necessiten, una de les coses amb les que et 
fixes és amb que les cases, al marge d’alguna 
foto familiar, no tenen quasi decoració. Això 
inevitablement et fa plantejar quantes coses 
innecessàries arribem a acumular al llarg de 
la nostra vida.

I ara parlem de Guatemala... Què en conei-

xieu? Què vos va sorprendre més? 

Neus: Jo ja en coneixia molt, perquè de fet al 
CEIP Melcior Rosselló i Simonet Ensenyants 
Solidaris va dur diverses vegades dones indí-
genes maies que ens donaren diferents tallers 
quan erem petits i ens varen donar a conèixer 
un poc la seva cultura. A més, jo abans de 
partir em vaig informar molt sobre el seu 
conflicte bèl·lic, la situació política actual i 
per suposat la cultura. 

Aina Mª: Personalment no coneixia Guate-
mala més enllà del seu nom i de fet no era un 
país el qual de primeres, si hagués hagut de 
triar jo la destinació, seria una de les meves 
opcions, però agraesc haver tingut l’oportu-
nitat de poder-hi anar, ja que m’ha servit per 
desmuntar mites i conèixer-ho.

I com és la vida? Tot i les diferències cul-

turals...

La vida allà és molt diferent, tant el menjar, els 
horaris, els costums i la vida social. La varietat 
alimentària és quasi inexistent, la dieta es 
basa en: pollastre, arròs, frijoles i coses fetes 
a partir de blat de moro. 

Una de les coses que més ens agrada de la 
gent d’allà és la simpatia, la calidesa i fami-
liaritat amb que te tracten, malgrat no co-

Una experiència 
molt enriquidora, 
és una forma 
d'obrir la ment 
Tot el que varem 
aprendre allà s’ha 
de portar aquí, en 
el nostre consum 
diari, en la nostra 
lluita i en el nostre 
compromís
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nèixer-nos ens obren les portes de casa seva 
entusiasmats per poder parlar amb nosaltres 
i excplicar-nos detalls de la seva vida i poder 
compartir diferències culturals.

Vos heu topat amb problemes?  

Els únics problemes que ens toparem va ser 
algun mal de panxa esporàdic, segurament a 
causa de la dieta o de l’aigua, i tenir una mica 
de febre, però en relació a la convivència i 
l’adaptació en tot moment ens varem sentir 
molt a gust. 

Heu  tengut oportunitat de conèixer l’entorn,  
La darrera setmana varem aprofitar per fer 
un poc de turisme i conèixer els llocs més 
visitats i emblemàtics de Guatemala com les 
ruines maies de Tikal. 

Que vos va semblar més curiós de la forma 

de vida. 

En ser un país tan diferent al nostre,  se’t pre-
senten oportunitats de fer coses que aquí serien 
impossible. Un cap de setmana,que no teniem 
feina, vàrem decidir contractar una excursió 
per pujar a un volcà, que actualment està actiu 
i en erupció, però,  per a la nostra sorpresa 
l’excursió no acabava amb unes vistes de la 
lava sinó ben aprop d’ella per poder torrar els 
entrepans que duiem,  i a més el guia va treure 
malvaviscos per a que els torresim. Mai m’havia 
plantejat que en algun moment de la meva vida 
estaria de torrada amb caliu de lava volcànica.

Un de les altres coses de la cultura que més 
em va agradar és la celebració que fan el Dia 
de Tots Sants, ja que no es limiten a dur flors 
als difunts, sinó que la gent dels pobles va als 
cementeris a decorar i pintar les tombes, a 

causa d’això tu quan estas visitant les ciutats 
o pobles acabes entrant a passejar per veure’l, 
ja que és una passejada agradable i curiosa. 

I, coneixen Mallorca? 

Mallorca i les Illes Balears són un lloc bastant 
desconegut per a ells, sobretot per a la gent de 
les àrees rurals, molta  no ha tengut l’oportu-
nitat d’anar a l’escola. Aquells que coneixen 
les Illes era perquè estaven dins els projectes 
d’Ensenyants Solidaris i se’ls havia mencionat 
el context d’aquesta organització. 

Una cosa curiosa sobre aquest tema, era que 
aquella gent que havia estudiat una mica de 
geografia em demanaven si Mallorca era part 
de Madrid o de Barcelona, ja que el que  co-
neixen eren els equips de futbol del Madrid 
i del Barça. 

Com valorau aquesta experiència. Una  

oportunitat o una decepció?

Ha estat totalment una oportunitat. Ho re-
comanaria a tothom que estigui dubtant si 
fer-ho, a més de ser una experiència molt 
enriquidora, és una forma d'obrir la ment. A 
més, tot el que varem aprendre allà s’ha de 
portar aquí, en el nostre consum diari, en la 
nostra lluita i en el nostre compromís. 

Hi tornareu?

Tant de bo poguem tornar algun dia i retro-
bar-nos amb tota la gent d’Educando que ens 
van acollir com unes més de l’equip, i a Odilia, 
la responsable dels projectes de cooperació 
d'Ensenyants solidaris, que  juntament amb 
la seva família ens va acollir a casa seva i va 
estar pendents de nosaltres durant tot el 
viatge.    _




