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Memòria d’activitats 2021. 
Ensenyants Solidaris 



Un any més, se'ns presenta l'hora de plasmar la memòria d'activitats de 
cooperació  de l’ONGD Ensenyants Solidaris.  

Si tenim en compte la crisi que pateix la nostra societat i la gradual pèrdua de 
drets socials a què estam sotmesos, per als que treballem en l'àmbit de la 
solidaritat i la cooperació és una responsabilitat mantenir un model crític amb el 
desenvolupament insostenible i injust dels països rics. En temps d'individualisme,  
treballar en un projecte col·lectiu és un repte afegit el qual no podem defugir. 

L’espai obert dins el camp de la cooperació i sensibilització per part de l’ONGD 
Ensenyants Solidaris s’ha anant consolidant durant els darrers anys. El model 
creat es basa en donar una resposta crítica a les conseqüències del sistema 
econòmic neoliberal imperant, tant en els països del sud com en aquesta zona del 
nord en la qual vivim, les Illes Balears. L'esdevenir del món de la cooperació amb 
l'aplicació de retallades per temes socials i les polítiques de les institucions 
autonòmiques, poden provocar que moltes entitats petites i mitjanes puguin 
desaparèixer, concentrant així tots els recursos en unes poques organitzacions. La 
cooperació com a espectacle i recerca de vots, l'assistencialisme, el clientelisme i la 
manca de crítica són avui per avui barrera més important per  tal de mantenir una 
línia consolidada d'actuació. A partir d’aquestes característiques a l’ONGD 
Ensenyants Solidaris continuam optant per mantenir-nos en la posició de 
denúncia en tots els àmbits dels orígens de les desigualtats. 

 La feina que realitzam és possible gràcies a la col·laboració d'escoles, 
ajuntaments, entitats públiques, privades, associacions de mares i pares, voluntaris, 
cooperants i d'un equip tècnic. Aquests 28 anys de compromís ininterromput ens 
han permès que la sistematització, l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de les 
activitats i dels projectes comptin amb la confiança no tant sols de la societat 
balear sinó també, i el que és més important, d'entitats i persones dels països del 
sud amb les quals treballam.. 

En la col·laboració social i treball en xarxa participam dins la Coordinadora 
d’ONG per al desenvolupament de les Illes Balears (CONGDIB) també treballam 
amb l’STEI Intersindical, entitat amb la qual compartim uns mateixos objectius, 
per tal d’ampliar el camp de les persones que estan d’acord amb el nostre model 
fora dels àmbits educatius. Els processos migratoris i les seves polítiques, el 
desenvolupament, la multiculturalitat, la interculturalitat i les noves eines de 
cooperació són elements i reptes als quals cal donar resposta. 
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La visió 

Ser una entitat que  conjumini voluntats i recursos per a enfortir als moviments 
socials  mantenint-se fidel al seu ideari, enfront de l'exterior, amb instruments 
de treball en cooperació i sensibilització i amb identitat feminista 

Els valors 

Solidaritat.    Compromís.    Confiança    en    l'equip    humà.    Interculturalitat. 
Transparència en la gestió. Respecte als processos.  Equitat de gènere. Ideologia 
i filosofia compartida. 

L’ONGD Ensenyants Solidaris és una organització de dones i homes 
compromesos per un canvi en l'ordre mundial.  Ens uneix: un anhel 
solidari personal i la convicció que la pobresa estructural de les 
majories és una violació dels Drets Humans; la idea de la solidaritat 
basada en l' extensió i el gaudi de tots els drets per a totes les 
persones des de l' equitat de gènere. Treballam conjuntament amb 
comunitats i organitzacions populars que reivindiquen drets i 
alternatives socials i econòmiques i que impulsen la democràcia 
participativa. La nostra cooperació lluita per la igualtat de gener i 
està al servei de les pròpies organitzacions populars del sud per tal de 
donar suport als processos sociopolítics de transformació social, 
mitjançant una visió crítica de la ciutadania en la nostra societat i en 
les institucions públiques i privades 
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Els nostres principals objectius són: 

• Treballar en el camp de la solidaritat i de la cooperació internacional, entenent que l’edu-
cació és una eina eficaç de transformació social i denúncia de les causes originàries de les
desigualtats.

• Lluitar per la igualtat de les dones i el homes.
• Potenciar el nivell educatiu dels docents dels països del sud.
• Donar suport als processos en defensa dels drets humans i transformació social.
• Donar ajuda a l’educació no formal de dones i grups desfavorits.
• Acompanyar els processos productius solidaris al sud.
• Treballar i intercanviar dinàmiques, metodologies i organització dins les aules.
• Donar suport a les comunitats desarrelades i als seus drets fonamentals.
• Organitzar, finançar i realitzar cursos i seminaris formatius amb professorat d’Amèrica

Llatina.
• Editar material didàctic.
• Formar el professorat de les Illes dins els camps de la cooperació i la sensibilització.
• Sensibilitzar els centres escolars de les Illes i la resta de població a partir de l’experiència

viscuda en altres països.
L'ajuda al desenvolupament requereix, de cada vegada més, un compromís de tota la societat, 
un compromís en el qual totes les ciutadanes i ciutadans contribueixin a la consecució d'un món 
més just, realment democràtic i estable. Aquest compromís no s'aconseguirà sense un treball de 
formació i de sensibilització social que promogui una educació que planti cara als valors neoli- 
berals que imperen actualment en la nostra societat. Per tot això, hem treballat en els següents 
camps: 

⇒ Educació per al desenvolupament sostenible
⇒ Capacitació de docents a Llatinoamèrica
⇒ Formació a distància.
⇒ Projectes de cooperació per el desenvolupament.
⇒ Sensibilització a les Illes Balears
⇒ Realització de seminaris educatius amb docents d’arreu del món.

A. Educació per al Desenvolupament Sostenible 
Vivim una situació d'autèntica emergència planetària, marcada per tota una sèrie de greus 
problemes  estretament  relacionats:  contaminació  i  degradació  dels  ecosistemes,  esgota- 
ment dels recursos, creixement incontrolat de la població mundial, desequilibris insosteni- 
bles, conflictes, pèrdua de diversitat biològica i cultural... És precís, per això, assumir un 
compromís perquè tota l'educació, tant formal com no formal, posi sistemàticament l’aten- 
ció a la situació del món, a fi de proporcionar una percepció correcta dels problemes i de 
fomentar actituds i comportaments favorables per a l'èxit d'un desenvolupament sosteni- 
ble. 
Aquest plantejament es veu reflectit en els diferents cursos i seminaris que anualment rea- 
litzam a Mallorca, Menorca i a Eivissa als quals assisteixen tant docents com tècnics d'al- 
tres sectors, a més de la formació que realitzam a distància per part de docents de les Illes 
Balears per a docents de Guatemala, i Perú. 
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B. Capacitació de docents a Llatinoamèrica 

Aquest any degut a la pandèmia de la Covid-19 no hem fet projectes de voluntariat. 

C. Formació a semi-presencial 
Aquest any 20 la nostra entitat ha consolidat un projecte de formació a distància que 
ha significat una nova eina de la cooperació al desenvolupament des de la ONGD En- 
senyants Solidaris i de l’STEI Intersindical amb les entitats, associacions, sindicats i 
moviments populars dels països llatinoamericans amb les quals hem recorregut més de 
18 anys d'experiències i aprenentatges mutus. 
L'estat espanyol viu una crisi sense precedents sobretot en la pèrdua de qualitat de- 
mocràtica que es concreta en l'eliminació de polítiques públiques d'educació, sanitat, 
o serveis socials per la imposició del neoliberalisme més absolut. Amb aquest model
econòmic la cooperació al desenvolupament que es realitzava fins a fa pocs anys ha 
quedat gairebé desmantellada en tant que s'han eliminat les ajudes i subvencions. Des 
de l’ONGD Ensenyants Solidaris i l’STEI Intersindical ja fa temps que ens plantejam 
alternatives al treball que fins ara havíem realitzat. No hem volgut resignar-nos da- 
vant aquesta crisi, seguim actuant, compartint amb la gent de la qual tant hem après. 
El nostre objectiu és seguir acompanyant els processos de lluites socials internacionals 
per un món més igualitari sota la visió crítica  al model econòmic i social capitalista 
que se'ns imposa i que és excloent amb els més empobrits. 
El nostre camp natural de treball és l'educació ja que som docents i entenem que la 
formació és l'element de partida per a la transformació social. Davant d’aquesta expe- 
riència i les capacitats que podem compartir hem volgut aportar a docents, moviments 
socials, sindicats… formació mitjançant cursos a distància gratuïts des de les Illes Ba- 
lears i des de Guatemala, Perú i El Salvador, impartits per especialistes i docents de 
reconeguda trajectòria en els diferents camps proposats i realitzats de manera solidà- 
ria sense percebre cap tipus de compensació econòmica. 
La primera proposta d'aquesta iniciativa es va realitzar el primer semestre de 2013 i 
va tenir un considerable èxit; és per tal motiu que es va ampliar l’oferta de 
cursos, arribant als 35 durant l’any 2021. 
Com Ensenyants solidaris es va signar un conveni amb la USAC i per UNP pel qual 
tots aquests cursos estan homologats per aquestes universitats. 
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D.  Sensibilització 
Pel que fa a la sensibilització, nosaltres com a educadors pensam que el paper que li 
correspon a l'educació i a la sensibilització per al desenvolupament és un eix transver- 
sal fonamental; consisteix en activar un procés en els àmbits educatius formals i no 
formals, entenent que  els coneixements,  actituds i valors no poden separar-se  i que 
s'orienten a la participació, al compromís i a l'acció. Sensibilitzar i comunicar, quan 
parlam de desenvolupament, suposa posar l'èmfasi en les relacions entre moviments 
socials, exercici de la ciutadania, participació i mobilització social. 
Han estat nombroses i variades les iniciatives desenvolupades els últims anys amb la 
col·laboració  de  col·lectius  diversos  i  centres  educatius,  pretenent  incidir  en  aquest 
objectiu d'educar i sensibilitzar per al desenvolupament de totes i de tots. 
S’han desenvolupat activitats de sensibilització en centres escolars de totes les Illes. 
També s’han duit a terme projectes de cooperació per al desenvolupament. 

En  aquests  projectes  de  cooperació  per  al  desenvolupament  intentam  que  una  part 
sempre tengui un caire de formació dels beneficiaris. Pensam que l'educació és un ele- 
ment  primordial  per  al  desenvolupament  dels  pobles.  Les  eines  de  la  cooperació  es 
van  adaptant  a  les  necessitats  plantejades  pels  socis  locals  del  sud;  així  destaquem 
l’alfabetització  a  canvi  de  llavors,  microcrèdits  per  formació,  suport  a  consells  de 
desenvolupament local, centres comunals, educació alimentària… S'han realitzat pro- 
jectes a Balears, Guatemala, Perú, i al Marroc. 

E. Projectes cooperació per el desenvolupament 

S’adjunta dins la memòria del present any 2021  els projectes executats i el 
socis locals . 

F. Edició i distribució de material didàctic 

S’ha fet distribució entre les escoles que ho han sol·licitat de diferents materials 
elaborats per la nostra entitat. 
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• Ajuntament d’Artà
• 1,% de l’ STEI-Intersindical– STES
• Fundació Caixa Colonya
• Escoles públiques i concertades
• Campanyes i activitats pròpies de l’organització

Treballam amb els següents socis locals: 

Obtenim finançament a través de les següents institucions i organismes: 
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A Guatemala: 

• COINDI (Coordinadora Indígena de Desarrollo Integral)
• USAC (Universidad San Carlos de Guatemala)
• AEPREQ (Asociación Educadores Populares en Resistencia del Quiché)
• Educando Guatemala. (Chimaltenango)
• SAMGUA. (Sindicato Autónomo Magusteriald e Guatemala)
• CONALFA (Coordinadora Nacional de Alfabetización)
• CIPREVICA
• ADESI (Asocianción de desarrollo local del Ixcán)

A Perú: 
• IPP (Instituto de Pedagogía Popular)
. Municipalitat de La Arena. Piura 

Al Marroc: 
• ATED (Associació Talassemtane de Chefchaouen)

Per a finalitzar aquesta exposició referida al treball i visió que realitzem, volem agrair a totes les perso- 
nes que durant aquests anys, han donat veu i sentit a aquesta lluita, perquè un altre món sincerament és 
possible, perquè les  reivindicacions de l'igualat de gènere, del 0,7, de Pobresa Zero, els drets de les per- 
sones migrades, els objectius del mil·lenni i altres són per a totes i tots. 
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Estratègia d e  g è n e r e i  d e s e n v o l u p a m e n t 

Des que es va iniciar,  ja fa 27 anys, el treball de cooperació per al desenvolupament de l’ONGD Ensenyants 
Solidaris, va comptar amb una mirada des dels feminismes i poc a poc hem estructurat una estratègia de gènere. 
En aquesta estratègia afirmem el feminisme de manera conscient. En la pràctica de la nostra cooperació això es 
tradueix en l'adopció de l'enfocament de Gènere en Desenvolupament (GED), adaptat a la realitat nacional 
d’aquests països, mentre que en el nostre treball d'Educació per a la Transformació en el nord el discurs feminista 
és més explícit. 
Les línies d'acció han de donar-nos les claus per millorar l'equitat en les polítiques, projectes, programes  i convenis 
de desenvolupament i d'educació per a la transformació. Però, per a les actuacions, és imprescindible la 
participació en espais d'aliances de dones, tant locals com internacionals, com a forma necessària d'aprenentatge. 
Així mateix, també formem  part d'aliances i xarxes amb organitzacions de dones mixtes que incideixen en 
polítiques de gènere en el marc d'una incidència sobre poders públics, tant en el sud com en el nord. 
Per coherència, aposten pel canvi. És per això que les nostres accions han de procurar modificar la posició de 
desigualtat i subordinació de les dones en relació als homes en els àmbits econòmic, polític, social, cultural, ètnic i 
personal, entre d’altres. I procurar, així mateix, abordar els aspectes referits a la condició vital de les dones: 
ingressos, salut, habitatge, treball, propietat… 
El present document no té com a objectiu elaborar una anàlisi en profunditat del treball i dels projectes realitzats 
per part de les dues organitzacions dins l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament. No és el nostre objectiu 
atabalar-vos amb dades, números i balanços. La nostra intenció és apropar les idees que donen sentint a les nostres 
actuacions. 

Hem recopilat la feina feta amb tres de les organitzacions més significatives amb què hem treballat o treballam 
encara ara, com són CONAVIGUA (Coordinadora Nacional de Vídues de Guatemala), COINDI (I Cooperació 
Indígena per al Desenvolupament Integral) i UNAMG (Unió Nacional de Dones Guatemalenques). 
Dels 1.300 milions de persones pobres que hi ha al món, el 70% són dones. 
Dels 860 milions de persones que no saben llegir ni escriure, dues terceres parts són dones. 
Les dones obtenen el 53% dels ingressos dels homes pel mateix treball. 
Existeix un volum ingent de treball sense salari fet per les dones, sense el qual la nostra societat no podria 
sobreviure: a casa, en el camp, en empreses familiars, cuidant nins i malalts... 
El patriarcat, o sistema sexe-gènere, és un complex i arrelat entramat de prejudicis, valors, actituds, normes i 
relacions desiguals de poder (legitimació d'abusos, privilegis, discriminacions, exclusions), que s'ha perpetuat al 
llarg de la història, evolucionant, adaptant-se i fent-se funcional en les diferents cultures i sistemes socioeconòmics 
dominants, però mantenint sempre, en major o menor mesura, la posició subordinada de les dones. Aquest sistema 
té a veure amb una distribució desigual de coneixements, propietat i ingressos, responsabilitats i drets. És, per tant, 
una dimensió de desigualtat social. 
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PROJECTES 

2021 
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Cursos semipresencials a 
Guatemala i Perú  2020 

Per sete  any consecutiu  la nostra entitat ha posat en marxa un projecte de 
formació a distancia que ha significat una nova eina de la cooperació al 
desenvolupament des de l’STEI-Intersindical  i l’ONGD Ensenyants Soli- 
daris amb les entitats, associacions, sindicats i moviments populars dels 
pai'sos llatinoamericans amb les quals hem recorregut més de 28 anys 
d'experiencies i aprenentatges mutus.  Tenim el suport i l’aval de la USAC 
(Universitat San Carlos de Guatemala) i el Col·legi de Professors de Perú.  

Finançat:   Fons Pitiús– Direcció general de Cooperació (CAIB) -Voluntaris STEI Intersin- 
dical i Ensenyants Solidaris 

Socis Locals : Guatemala 8 organitzacions, i 1 Perú 

Cursos impartits…………. 31 
Beneficiaris: 981 persones matriculats. 291 reconeixement de APT@ 
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Existeix una doble intencionalitat en el nostre projecte: 

Objectius als centres educatius de les Illes Balears: 

• Despertar el valor de la solidaritat cap a les persones que viuen en situacions més desafavorides.

• Treballar dins l'ambit de l’educació per al desenvolupament.
• Treballar els temes transversals referits a l'educació per a la interculturalitat, la igualtat d'oportuni-

tats, la pau i el consum responsable.

Objectius a les comunitats de Guatemala: 

• Posar en marxa, a cada una de les escoles de les comunitats, un hort ecologic escolar.

• Dotar els horts de les eines i llavors necessaries.

• Donar suport a programes de berenars escolars per a les comunitats desarrelades a Guatemala.
•Aconseguir que els pares envii'n els nins i les nines a
l'escola en lloc de a treballar. Ja que a l'escola els donen 
menjar cada dia, i tenint en compte que cada família té de 

6 a 10 fills, aixo suposa una gran ajuda per a la seva ajus- 
tada economia familiar. 

•Implicar les dones, mares dels alumnes, en l'elaboració

dels berenars, fet que els permet reunir-se, parlar, inter- 
canviar confidencies i sortir de casa, en un país on la do- 
na només és mare i mestressa de casa. 

•Donar peu a fer formació amb les mares per tractar te-

mes com la higiene en l'alimentació, l'alimentació equili- 
brada, la salut i la higiene corporal, i altres temes que 
elles proposen. 

Campanya d'Horts escolars a comunitats 
de Nebaj a Guatemala 2021 

Finançat: Centres educatius de les Illes Balears 
Soci local: AEPREQ País: Guatemala. Illes 
Balears 
Beneficiaris:  3 Escoles, 8 docents i .813 nines i 
nins de les comunitats de Nebaj. 
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Dotació de llibres 2021 per a socis locals a Guatemala 

Un any més, ONGD Ensenyants Solidaris de les Illes Balears va rebre el mes d'agost passat a 
Guatemala, per part de la Fundació Santillana, un lot de 54.137 llibres dels nivells educatius 
d'inicial a sise grau, valorat en més de 80.000 €. Aquest material didactic sera repartit, en escoles 
públiques rurals, d'escassos recursos, de quatre departaments de Guatemala, per a aixo comptarem 
amb la col·laboració de diferents socis locals amb els quals treballa la nostra entitat.  
Agrai'm el reconeixement que la nostra organització té pel treball que reali- tzem a Guatemala des 
de fa ja més de 26 anys. Per una educació per a totes i tots. Moltes gracies. 

Finançat:  Fundació Santillana  Soci 
Local: , Educando Guatemala, Rahuxa.. 
AEN, CUNTOTO,. AEPREQ. 
STEG Retalhuleu 
País: Guatemala 
Beneficiaris:  1.250 docents,  218 escoles, 
7.120 nins i nines. 
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“Avançant cap a la defensa dels drets individuals i col·lectius 
en comunitats rurals de Guatemala” 

El proyecto integra 4 componentes, 1. Formación ciudadana con enfoque de 
género dirigida a 100 mujeres ixiles de 6 comunidades reciben 102 talleres 
presenciales y 32 a través del cable local.  2. Huertos familiares, se  proveerá 
100 huerto familiar orgánico utilizando prácticas ambientales y 
contribuyendo a la soberanía alimentaria, 3. Proceso formativo juvenil que 
involucra a 300 jóvenes divididos en 10 grupos que reciben 17 talleres 
presenciales cada grupo, y 32 talleres a través del cable local, 4. Formación 
Docente semi-presencial: involucra a 600 docentes del área rural que laboran 
en escuela públicas, 15 cursos de 40 participantes, desarrollados a través de 
la plataforma Moodle: http://formacionsolidaria.org/, se complementa con  3 
talleres presenciales 4/h cada grupo. Los cuatro componentes alineados en 
las temáticas de DDHH, igualdad y equidad de género, defensa del territorio, 
no violencia contra la mujer. La propuesta está avalada por las 
municipalidades de Cotzal y Chajul, y las autoridades comunitarias. 

Finançat:  Govern Balear 
Soci Local: AEPREQ 
País: Guatemala 
Beneficiaris:  500 docents i 1.400 joves i dones. 
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“Integració sociocultural i educativa, amb enfocament de 
gènere, de nenes, nens i adolescents de 

Chefchaouen.”Marroc. 2021  

El projecte proposa oferir alternatives d'oci i temps lliure a les nenes, nens i 
adolescents del barri perifèric de Aïn Haouzi i voltants, com a eina per a lluitar 
contra l'exclusió social i els efectes d'aquesta. Totes les activitats proposen un 
enfocament de gènere, per a afavorir especialment la integració de les nenes i 
noies adolescents, ja que són elles els qui tenen més dificultats per a accedir a 
l'espai públic i a activitats col·lectives. Es proposen els següents tipus d'activitats: 
Activitats socioculturals, que inclouen organització de cinema fòrum, activitats i 
jocs esportius, activitats manuals, jocs de cooperació i cultura de pau, animació a 
la lectura, música i tardes culturals, etc. Realitzades periòdicament amb la 
població del barri de Aîn Haouzi i d'altres zones perifèriques de la ciutat de 
Chefchaouen. Local de ATED.  

Finançat:  Ajuntament d’Artà 
Soci Local: ATED 
País: Guatemala 
Beneficiaris:  800 nines, nins i  joves . 
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Activitats socioeducatives: jornades d'educació i sensibilització sobre dos temes principals: 
igualtat entre homes i dones i respecte al medi ambient. Organitzades amb les diferents 
escoles i centres educatius de la província de Chaouen. Local de ATED, Local del Parc de 
Talassemtane i escoles.  Tallers de pintura i teatre. Sessions setmanals. Local de ATED.  
Organització d'excursions a la naturalesa. Visita de diferents punts de la regió amb 
l'organització d'activitats i jocs de naturalesa.   Activitats de sensibilització o animació 
sociocultural organitzades directament en centres educatius de la província de Chefchaouen. 
Es proposen sessions de sensibilització, pintura i decoració de murs i creació d'horts escolars.  
Edició de “Joc de detecció de violències masclistes” destinat a adolescents de Secundària. 



“Suport  a la lluita  pel territori de Bernando  Caal . 
Guatemala 
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“Projecte STEI Intersindical.– STES.– Intersindical 
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“Suport  a  escoles del Municipi L’Arena. Piura. Perú” 
Compra de Tablets per afavorir l’educació en temps de la COVI-19 

“Projecte STEI Intersindical.– STES.– Intersindical 
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“Suport  comunitats per conseqüències de la COVID-19.” 
Guatemala 

“Projecte STEI Intersindical.– STES.– Intersindical 
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Projecte Caixa Colonya: Edició Papers de Cooperació 

Les defensores i 
defensors de la terra, 
el territori i el medi 
ambient són totes 
aquelles persones i 
grups que treballen 
per la promoció i 
protecció dels drets 
humans relacionats 
amb aquesta 
temàtica. Aquestes 
defensores i 
defensors són moltes 
vegades, també, 
líders de comunitats 
afectades per les 
activitats 
desenvolupades en 
els seus territoris pels 
estats o empreses.  

A Guatemala, com a tota la regió de Centreamèrica, en el 
marc de projectes de desenvolupament extractius, s'ha 
documentat una àmplia gamma de violacions de drets 
humans, que ha obligat les comunitats i col·lectius a 
organitzar-se per defensar els seus drets.  



Suport a Cuba per la Covid-19 

STEI Intersindical i ONGD ES, que han vingut col·laborant en els 
últims anys amb la solidaritat internacionalista amb l'illa i que manté 
estretes relacions amb entitats cubanes, s'uneix a la campanya 
mundial “Xeringues per a Cuba” en suport a la vacunació a l'illa.  

Mentre Cuba dona 
mostres de la seua 
solidaritat internacional 
amb l'enviament de les 
brigades mèdiques 
cubanes Henry Reeve 
per a lluitar contra la 
COVID 19, i és capaç de 
desenvolupar diversos 
candidats vacunals 
propis, pateix un 
terrible bloqueig per 
part dels EUA, que 
impedeix el 
desenvolupament del 
país i afecta 
directament al seu 
poble en esferes com la 
salut en l'adquisició 
d'equips i materials 
fungibles.  

L'objectiu de la campanya a nivell estatal és arribar a 1 milió de 
xeringues i a Europa als 10 milions. Per cada euro es poden 
comprar 12 xeringues.  
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Projecte DGCI 2021 Post Emergencias.  
“Suport a 7 comunitats a Nebaj per les turmentes IOTA i ETA” 

El proyecto pretende dotar de láminas, tablones, clavos y 
otros materiales de construcción como apoyo a  familias y 
centros educativos más afectados, por los efectos causados 
por las tormentas. A la fecha de elaboración del proyecto 
(01/03/2021), 4 meses después de las tormentas, no ha 
habido ninguna intervención gubernamental o de 
organizaciones internacionales que hayan implementado 
ningún proyecto de las mismas características. 
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Projecte DGCI 2021 Prospeccions 
 “Prospecció sobre les necessitats formatives de joves i 

autoritats ancestrals de l'àrea Ixil de Guatemala” 

La meta es elaborar una prospección para identificar los intereses 
y necesidades de capacitación y formación educativa de la 
población juvenil y las autoridades indígenas del área ixil, del 
departamento del Quiché, la cobertura poblacional serán las 
personas que conforman la alcaldía indígena  ixil que está 
constituida por 60 hombres y 30 mujeres electas en asambleas 
comunitarias de diferentes comunidades,  la población juvenil está 
constituida por 1680  jóvenes de 32 comunidades ixiles,  de estos 
dos grupos etarios se seleccionará la muestra de estudio para la 
recopilación de la información indispensable a través de las 
técnicas  de la entrevista, observación y grupos focales. 
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“CONSTRUIR CIUDADANÍA DESDE LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES EN ALTA VERAPAZ . GUATEMALA. CIPREVICA. 

Fortalecer los liderazgos comunitarios e institucionales de las 
mujeres, que permitan una acción coordinada entre lideresas 
comunitarias e instituciones del poder local, para la defensa 
de los derechos humanos de las mujeres, defensa del 
territorio y desarrollo comunitario.  

El modelo pedagógico será el de la educación popular, como 
educación liberadora y transformadora, esta tiene como objetivo 
principal que las personas construyan sus propios conceptos a 
partir de la práctica que han llevado en sus vidas, confrontado 
con una teorización, para luego realizar una vuelta a la práctica, 
que les permita llevar a los participantes una práctica colectiva y 
transformadora a nivel de sus comunidades.  
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