Projectes 2021

"Avançant cap a la defensa dels drets individuals i
col·lectius en comunitats rurals de Guatemala"

Cooperació al desenvolupament
Guatemala, 2021
El projecte per a 18 mesos integra 4 components:
1. Formació ciutadana amb enfocament de gènere dirigida a 100 dones ixiles
de 6 comunitats.
2. Horts familiars, es va proveir 100 horts familiar orgànic utilitzant pràctiques
ambientals i contribuint a la sobirania alimentària.
3. Procés formatiu juvenil que va involucrar a 300 joves.
4. Formació Docent semipresencial: va involucrar a 600 docents de l'àrea
rural que laboren en escoles públiques. La proposta va estar avalada per
les municipalitats de Cotzal i Chajul, i les autoritats comunitàries.

FINANÇADOR
Direcció General de
Cooperació. Govern
Balear

SOCI LOCAL
AEPREQ

BENEFICIÀRIES
100 dones maïes
300 joves
600 docents

IMPORT
111.500,00 €

Suport a 7 comunitats a Nebaj per les turmentes
IOTA i ETA”

Projecte de post-emergències
Guatemala, 2021
La tempesta tropical Eta va afectar a Guatemala, va causar danys molt
severs en la infraestructura viària, habitatges de la població d'almenys 10
departaments del país. L'huracà Iota, convertit en tempesta tropical va
afectar a Guatemala sent la més potent registrada l'any 2020 a l'Atlàntic,
deixant pluges torrencials i escalabornant part de Guatemala. Després del
pas de les dues tempestes, Eta i Iota, els municipis de l'àrea ixil varen ser
dels municipis més afectats a Guatemala, amb pèrdues inquantificables en
cases, cultius, bestiar, infraestructures com a ponts, centres cívics i altres
bens col·lectius i individuals.

FINANÇADOR
Direcció General de
Cooperació. Govern
Balear

SOCI LOCAL
AEPREQ

BENEFICIÀRIES
99 families de 4
comunitats.
5 escoles

IMPORT
49.300,00 €

“Prospecció sobre les necessitats formatives de
joves i autoritats ancestrals de l'àrea Ixil de
Guatemala”

Projecte de prospecció
Guatemala, 2021
L'objectiu va ser elaborar una prospecció per a identificar els interessos i
necessitats de capacitació i formació educativa de la població juvenil i les
autoritats indígenes de l'àrea ixil, del departament del Quiché.
La cobertura poblacional van ser les persones que conformaven l'alcaldia
indígena ixil constituïda per 60 homes i 30 dones electes en assemblees
comunitàries de diferents comunitats, la població juvenil estava constituïda
per 1.680 joves de 32 comunitats ixiles, d'aquests dos grups d'edat es va
seleccionar la mostra d'estudi per a la recopilació de la informació
indispensable a través de les tècniques de l'entrevista, observació i grups
focals.

FINANÇADOR
Direcció General de
Cooperació. Govern
Balear

SOCI LOCAL
AEPREQ

IMPORT
7.000,00 €

“Integració sociocultural i educativa, amb
enfocament de gènere, de nenes, nens i adolescents
de Chefchaouen.” 4 er any. Marroc

Cooperació al desenvolupament
Marroc, 2021
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.

FINANÇADOR
Ajuntament d'Àrtà

SOCI LOCAL
ATED

BENEFICIÀRIES
400 nins i nines

IMPORT
10.000,00 €

“CONSTRUIR CIUTADANIA DES DELS DRETS DE
LES DONES EN ALTA VERAPAZ"

Cooperació al desenvolupament
Guatemala, 2021
L'objectiu del projecte era enfortir els lideratges comunitaris i institucionals de
les dones, i permetre una acció coordinada entre lideresses comunitàries i
institucions del poder local, per a la defensa dels drets humans de les dones,
defensa del territori i desenvolupament comunitari. El model pedagògic va ser a
través de l'educació popular, com a educació alliberadora i transformadora,
aquesta té com a finalitat principal que les persones construeixin els seus
propis conceptes a partir de la pràctica que han portat en les seves vides,
confrontat amb una teorització, per a després realitzar una volta a la pràctica,
que els permeti portar als participants una pràctica col·lectiva i transformadora
a nivell de les seves comunitats.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical

SOCI LOCAL
Illes Balears

BENEFICIÀRIES
180 dones maïes

IMPORT
3.500,00 €

“Papers de Cooperació"
Educació per la ciutadania
Illes Balears, 2021
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.

FINANÇADOR
Fundació Guillem
Cifre Caixa Colonya

SOCI LOCAL
Illes Balears

BENEFICIÀRIES
500 exemplars

IMPORT
1.000,00 €

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

Cooperació per al desenvolupament
Guatemala, 2021
Projecte Construcció d'Horts Escolars a comunitats de Nebaj al
departament del Quiché. L'objectiu rau en 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

SOCI LOCAL
AEPREQ

BENEFICIÀRIES
8 Escoles
28 docents
850 alumnes

IMPORT
3.000,00 €

Suport a entitats socies per COVID-19

Cooperació per al desenvolupament
Cuba, Guatemala i Perú, 2021
Dins de la col·laboració que es manté amb organitzacions socials de Guatemala i el
Perú des de l'any 2005 se secunden diferents organitzacions magisterials i sindicats
d'aquests països. En aquesta època de pandèmia a escala mundial per la COVID des
del l'STEI Intersindical i STES, hem donat suport l'any 2020/21, amb material higiènic
de prevenció a mestres i escoles del departament del Quiché a Guatemala i a Piura a
el Perú. També es va donar suport a Cuba. A causa de la situació i durada de la
pandèmia es va 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 del Perú.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical
STES Intersindical

SOCI LOCAL
AEPREQ- IPP

BENEFICIÀRIES
1.500 persones

IMPORT
2.450,00 €

Dotació llibres i materiaal educatiu socis
locals guatemalenques

Cooperació per al desenvolupament
Guatemala, 2021
Un any més, ONGD Ensenyants Solidaris de les Illes Balears va rebre el mes
d'agost de 2021 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 va ser repartit, a escoles públiques
rurals, d'escassos recursos, de quatre departaments de Guatemala, vam
comptar amb la col·laboració de diferents socis locals amb els quals
treballa la nostra entitat.

FINANÇADOR
Fundación Santillana

SOCI LOCAL
AEPREQ

BENEFICIÀRIES
1.250 docents
218 escoles
7.120 nins i nines

IMPORT
Valoració 80.000,00 €

Plataforma Solidaria Moodle

Cooperació per al desenvolupament
Guatemala i Perú, 2021
Per vuitè any consecutiu la 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 vint-i-cinc anys
d'experiències i aprenentatges mutus. Tenim el suport i aval de la USAC
(Universitat san Carlos de Guatemala) i el Col:legi de Profesor del Perú.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical

SOCI LOCAL
Perú: 1 entitat
Guatemala: 8 entitats

BENEFICIÀRIES
34 cursos
1.185 matriculats

IMPORT

Pròpi: Voluntaris 38
docents

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

Cooperació per al desenvolupament
Guatemala, 2021

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.

IMPORT
3.000,00 €

