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El projecte va donar continuïtat als projectes finançats dins les convocatòries 2017, 2018 i 2019,  
a STEI Intersindical,  la qual cosa va permetre mantenir els serveis del Centre d'Escolta i
Atenció a les Famílies (CEAF) de Chefchaouen que atén dones i nenes víctimes de violència
familiar. 
El projecte va estendre els serveis del CEAF a la zona rural, aglutinant noves àrees
d'intervenció, continuarà amb la creació i l'enfortiment “Clubs d'escolta” en nous centres
d'educació secundària, així com el seguiment dels clubs en curs de creació durant el curs
2019/2020. Es donà continuïtat al Servei d'Orientació Laboral, en aquesta ocasió donant
suport a un grup de dones que van realitzar formació en restauració i pastisseria durant la
primera fase del projecte per crear la seva pròpia cooperativa i comercialitzar els seus
productes. 

Promoció de l'equitat de gènere i suport integral a dones i 
nenes víctimes de violència familiar en el nord de Marroc. 

4r Any

Cooperació al desenvolupament

Marroc, 2020

FINANÇADOR
Direcció General de 
Cooperació. Govern 
Balear

SOCI LOCAL

ATED

BENEFICIÀRIES
1.500 dones
600 nins i nines.

IMPORT
62.500,00 €



Educació per a la salut en escoles rurals de 
Guatemala

FINANÇADOR
Direcció General de 
Cooperació. Govern 
Balear. 

AEPREQ

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2020

IMPORT
62.500,00 €

Procés de formació a distància en plataforma dirigida a mestres i mestres d'escoles públiques
rurals, implementat en la plataforma solidària, en temàtica d'educació en salut.
1.440 nens-nenes de 24 escoles de l'àrea rural de 6 departaments, van rebre tallers presencials
en temàtiques educatives de salut i higiene per a la prevenció de malalties, s'ha de privilegiar
especialment a nens i nenes en igual quantitat perquè sigui un projecte que promogui la igualtat
de gènere com DDHH.
Elaboració, implementació i execució d'un projecte educatiu que busqui la millora de la sanitat en
l'àmbit educatiu, dotar a les escoles d'inputs per a millorar la higiene i prevenir malalties,
problemàtica que en determinat moment contribueix a l'abandó escolar i per tant al baix
rendiment escolar.

El projecte treballa tres eixos:
1.

2.

3.

800 docents
1.440 joves

Cooperació al desenvolupament



 
“Enfortint xarxes de docents i estudiants per a la 

construcció de ciutadania des de les escoles. 2º any”
 
 

FINANÇADOR
Fons Mallorquí. 

Instituto de 
Pedagogía Popular 
(IPP)

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Perú, 2020

IMPORT
37.750,00 €

50 docents
420  estudiants.
6 escoles.

Cooperació al desenvolupament

Va ser un projecte de continuïtat, el 2019 "Ciutadania i Desenvolupament des de les
Escoles" en Piura. Aquest projecte va constituir la segona fase del projecte, on es
van analitzar les fortaleses i oportunitats per a la sostenibilitat i continuïtat dels
impactes en la Zona de Piura, municipalitat de La Arena, Es va considerar que
s'havien enfortit les capacitats de les docents i estudiants i aquestes es poden
continuar acompanyant avançant des de la incidència en la qüestió de ciutadania i
gènere.



“Integració sociocultural i educativa, amb
enfocament de gènere, de nenes, nens i adolescents

de Chefchaouen.” 3 er any. Marroc

FINANÇADOR
Ajuntament d'Àrtà

ATED

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES:

Marroc, 2020

400 nins i nines 

Cooperació al desenvolupament

IMPORT
10.000,00 €

El projecte proposà oferir alternatives d'oci i temps lliure a les nenes, nens i
adolescents del barri perifèric de Aïn Haouzi i voltants, com a eina de lluitar contra
l'exclusió social i els efectes d'aquesta. Totes les activitats suggerien un enfocament
de gènere, per a afavorir especialment la integració de les nenes i noies adolescents.
Es programaren activitats mixtes, però que paraven esment als gustos i preferències
de les nenes i noies. Activitats socioculturals, i socioeducatives, organitzades amb les
diferents escoles i centres educatius de la ciutat de Chaouen. 



“Papers de Cooperació"

Aquest nùmero publicat de Papers de cooperació  va donar veu als nostres socis locals.
El moment en què es va evidenciar la pandèmia de la COVID-19, Ensenyants Solidaris i
STEI Intersindical teníem en marxa diferents projectes de cooperació al Marroc, a la regió
de Piura al nord del Perú i en diferents zones de Guatemala. Des d'Ensenyants Solidaris i
STEI Intersindical pensem que l'educació és el punt de partida per a poder transformar-
ho tot: educació, salut, drets humans.... El missatge  és que «la solidaritat és compartir el
que es té, no allò que et sobra». Un missatge que ha d'entendre molt bé tota la societat
perquè faci un canvi de mentalitat real per a fer front a la nova situació.

FINANÇADOR
Fundació  Guillem 
Cifre Caixa Colonya

Illes Balears

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Illes Balears, 2020

500 exemplars

Educació per la ciutadania

IMPORT
500,00 €



Campanya d'Horts i Berenars escolars a 
Nebaj, Quiché, Guatemala

 

Projecte Construcció d'Horts Escolars a comunitats de Nebaj al
departament del Quiché. L'objectiu era la contribució a la millora de la
dieta alimentària de la infància de les escoles primàries de les comunitats i
concienciació del medi àmbient.  Implicació de les escoles de les Illes
Balears per la recapatació de fons i sensibilització.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical

AEPREQ

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2020

9 Escoles
55 docents
2.400 nines i nins 

Cooperació per al desenvolupament

IMPORT
4.500,00  €



Suport a entitats socies per COVID-19

Dins la col·laboració que es manté amb organitzacions socials de Guatemala i Perú des de l'any
2005 es dona suport a diferents organitzacions socials,  magisterials i sindicats d'aquestes països.
En aquesta època de pandèmia a nivell mundial per la COVID des del l'STEI Intersindical i STES,
hem donat suport amb donació de material higiènic de prevenció a mestres i escoles del
departament del Quiché a Guatemala i a Piura a Perú.
A causa de la situació i durada de la pandèmia vam rebre la sol·licitud de mantenir aquest suport,
incorporant la realització de mantes viníliques de sensibilització sobre les mesures de prevenció.
També es van donar materials per facilitar la formació a distància a escoles de Perú.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical
STES Intersindical

AEPREQ- IPP

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala i Perú, 2020

IMPORT
4.450,00 €

Cooperació per al desenvolupament

2.500 persones



Dotació llibres i materiaal educatiu socis 
locals guatemalenques

 

Ensenyants Solidaris va rebre de la delegació de l'editorial Santillana de
Guatemala, 8.420 exemplars de llibres en qualitat de donació, perquè fossin
distribuïdes en les diferents escoles públiques on l'organització implementa
processos de formació amb joves i horts escolars amb nens i nenes de escoles
públiques rurals situades en difereents departaments de Guatemala i
estudiants del a Universitat de San Carlos de Guatemala.

FINANÇADOR
Fundación Santillana

AEPREQ

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala, 2020

50 docents
118 escoles 
7.120 infants

Cooperació per al desenvolupament

IMPORT
Valoració  45.000,00 €



Plataforma Solidaria Moodle

Per sisè  any consecutiula nostra entitat va posar en marxa el projecte de formació a
distància que ha significat una nova eina de la cooperació al desenvolupament des de
l'STEI Intersindical i l'ONGD Ensenyants Solidaris amb les entitats, associacions,
sindicats i moviments populars dels països llatinoamericans amb les quals hem
recorregut més de 25 anys d'experiències i aprenentatges mutus. Tenim el suport i aval
de la USAC (Universitat san Carlos de Guatemala) i de La Universitat Nacional de Piura a
Perú. 

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical

Perú:  1 entitat
Guatemala : 8 entitats

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES

Guatemala i Perú, 2020

IMPORT
38 voluntaris docents

Cooperació per al desenvolupament

34 cursos
1.18500 matriculats



Suport  Caravana Migrants Guatemala

Atenció a persones Migrants en les caravanes cap a USA que passen per Guatemala, fugint de la
pobresa. Contribuir en la humanització de la migració, acompanyament i atenció a migrants a la regió
de l'Ixcán com a zona fronterer, de pas i destí.
Atenció a famílies de Migrants en les gestions de cerca, excarceració i retorn de familiars morts en el
nord. Acompanyament a comitès de familiars de migrants en el seu procés organitzatiu comunitari en
suport mutu en casos de sofriments causats per la migració. Atenció a migrants de pas, brindant
informació i ajuda humanitària en casos greus a víctimes.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical

ADESI

SOCI LOCAL

BENEFICIÀRIES:

Guatemala  2020

IMPORT
3.000, 00 €

Cooperació per al desenvolupament

180 migrants



“Suport  a la lluita  pel territori de Bernando  Caal" 
Guatemala

Guatemala  2020

IMPORT

2.200,00 €

Cooperació per al desenvolupament

Bernardo Caal Xol es un referent de la comunitat maia q’eqchi’, es va oposar amb el
suport de la seva gent a la construcció dels megaprojectes elèctrics OXEC i RENACE
(molt agressius amb el riu Cahabón), participats per l’empresa espanyola ACS, presidida
per Florentino Pérez.  Per aquests fets, ha estat sentenciat a 7 anys i 4 mesos
incommutables de presó. Les argúcies per enredar el seu procés judicial retraten la
impunitat de què gaudeixen les grans corporacions transnacionals que espolien el
territori i l’aigua de Guatemala, amb la connivència d’un sistema judicial al servei de la
gent corrupta i l’interès econòmic.
Bernardo Caal Xol ha estat declarat “pres de consciència” per Amnistia Internacional.
L’activista maia també va ser guardonat a Brussel·les amb el Premi Quetzal pels Drets
Humans i la Democràcia a Guatemala l’octubre de 2019.
La criminalització és una estratègia que fan servir els poders fàctics no només a
Guatemala– contra les persones que defensen el territori. Avui la víctima és Bernardo
Caal Xol, qui ha comès l’únic “delicte” de defensar l’aigua, la terra i la vida als rius
Cahabón i Ox-eek’.
Ensenyants Solidaris i l’STEI Intersindical se solidaritza amb Bernardo Caal Xol i la seva
família i demana que sigui posat en llibertat immediatament.




