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Cooperació Internacional
2021

“Promovent els drets humans individuals COVID19 en l'àrea maia Ixil a Guatemala. 2º any ”

Cooperació per al desenvolupament
Guatemala, 2021
Guatemala de la mateixa manera que la resta de països, l'any 2021 va
seguir travessant una crisi en salut sense precedents, a causa de la
pandèmia de la COVID – 19. Les restriccions imposades pel govern van
generar més pobresa especialment en les comunitats rurals, ja que a causa
dels tocs de queda i les interrupcions de transport de tota mena per a la
mobilitat van afectar principalment a les comunitats rurals que viuen
pobresa i extrema pobresa, les poques persones que tenien algun tipus de
treball informal ja no van poder sortir de les comunitats per a guanyar-se el
manteniment diari i altres que tenien algun treball van ser acomiadades pel
tancament d'aquestes, les comunitats van quedar totalment aïllades. 4
comunitats maies Ixiles rurals: Salquil Grande, El Mirador, La Libertad i
Vijolom II.

FINANÇADOR
Fons Pitiús de
Cooperació

SOCI LOCAL
AEPREQ

BENEFICIÀRIES
100 dones maïes
120 joves
80 docents

IMPORT
75.000,00 €

Post- emergència Quiché .
Turmentes: ETA i IOTA

Projecte de post-emergències
Guatemala, 2021
a tempesta tropical Eta va afectar Guatemala el 4 de novembre de 2020 i en
un lapse de 48 hores va causar danys molt severs en la infraestructura viària,
habitatges de la població d'almenys 10 departaments del país. A Guatemala,
les autoritats estimaren que va haver-hi més de 150 víctimes entre morts i
desapareguts. L'huracà Iota convertit en tempesta tropical va afectar
Guatemala el 16 de novembre, sent la més potent registrada l'any 2020 a
l'Atlàntic. Va deixar pluges torrencials i escalabornant part de Guatemala.
Després del pas de les dues tempestes, Eta i Iota, el municipi de Santa María
de Nebaj, Quiché, van ser dels municipis més afectats de Guatemala, amb
pèrdues incuantificables en cases, cultius, bestiar, infraestructures com
ponts, centres cívics i altres bens col·lectius i individuals. El nombre de famílies
del qual té registre d'afectats la municipalitat de Santa María del Quiché és
de 1,604 famílies que suma un total de 7,831 persones incloent nenes i nens.
Projecte de continuïtat 2020.

FINANÇADOR
Fons Pitiús de
Cooperació

SOCI LOCAL
AEPREQ

BENEFICIÀRIES
182 families

IMPORT
20.000,00 €

“LIDERATGE DE DONES I JOVES AMB
ENFOCAMENT AL DRET A L'AIGUA . 2º Any.
Chajúl, Quiché.

Cooperació per al desenvolupament
Guatemala, 2021
El projecte és de continuïtat del projecte 2019, s'executà en 4 comunitats
ixiles del municipi de Chajul del departament del Quiché: Nuevo Amajchel,
Xecoyeu, Bella Vista, i Santa Clara. L'objectiu s'emmarca dins dels objectius
del desenvolupament sostenible, com és el dret a l'aigua i a l'educació dirigida
a dones i joves. Activitats: Implementar procés d'aprenentatge continu de
formació d'adults, formació en ciutadania amb 80 dones en funció de
conèixer els seus drets i formació Juvenil dirigida a 120 joves. Finalment, la
creació 80 Horts familiars orgànics.

FINANÇADOR
Fons Menorquí
Cooperació

SOCI LOCAL
AEPREQ

BENEFICIÀRIES
80 dones maïes
1.20 joves

IMPORT
66.000,00 €

Campanya d'Horts escolars a Nebaj .
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 per COVID-19
Perú i Guatemala

Cooperació per al desenvolupament
Guatemala i Perú, 2021
Dins de la col·laboració que es manté amb organitzacions socials de Guatemala i Perú
des de l'any 2005 se secunden diferents organitzacions 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 secundat l'any 2021, tal com es va justificar en l'informe
lliurat, el lliurament 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 he rebut la sol·licitud de mantenir aquest suport, incorporant la
realització de mantes viníliques de sensibilització sobre les mesures de prevenció.
També s'han donat materials per facilitar la formació a distància a escoles de Perú.

FINANÇADOR
ONGD ES
STEI Intersindical
STES Intersindical

SOCI LOCAL
IPP - AEPREQ

BENEFICIÀRIES
2.500 persones

IMPORT
2.500,00 €

