
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
Projecte: “Uso sustentable y conservación de fauna silvestre en la Selva Lacandona, 

Chiapas, Mèxic” 

Període de col·laboració: setembre de 2008 

 

 Durant el mes de setembre de 2008, el beneficiari va participar en tres sortides 

de camp a la Selva Lacandona, dins del marc de les tasques establertes a la proposta 

inicial per a la concessió de l’ajut econòmic de Cooperació al Desenvolupament. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª sortida de camp: Flor del Marqués / Playón de la Gloria 
 
 
 Durant un període de nou dies (4 a 13 de setembre), el beneficiari va 

col·laborar en treball de camp en l’avaluació de la utilització i l’abundància de fauna 

silvestre com a recursos naturals de subsistència en dues comunitats mestisses (no 

indígenes) – Flor del Marqués i Playón de la Gloria – localitzades a l’extrem sud de la 

regió coneguda com a Selva Lacandona. Els resultats obtinguts formen part de les 

dades de camp d’una estudiant de postgrau de ECOSUR. 

Mitjançant la presentació als entrevistats d’una guia il·lustrada amb la majoria 

de les especies animals que ocorren a la regió, es va registrar dades diverses 

referents a: a) abundància i freqüència d’aparició de l’animal; b) acostuma a ésser 

caçat o no; c) possibles utilitzacions (alimentació, medicinal, comerç de la pell, entre 

d’altres); d) aspectes relacionats a la biologia i reproducció de cada espècie animal; e) 
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grau d’incidència en les plantacions; etc. Paral·lelament, quant a les cases dels 

entrevistats eren observats restes d’ossos de certs animals, les preguntes també 

s’orientaven a aquests exemplars caçats. 

Amb els resultats obtinguts de les dues comunitats, el interès recau, 

principalment, en fer estudis comparatius, degut a que es dóna el fenomen que els 

nivells econòmic i sociocultural d’ambdues són diferents; fet que pot tenir 

conseqüències diferents en relació a la utilització i conservació dels recursos naturals 

pels habitants de cada localitat.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª i 3ª sortides de camp: Metzabok / Nahá (comunitats indígenes lacandones) 
 

 Com a principal objectiu dintre de les tasques realitzades pel beneficiari, estava 

la de participar en l’elaboració d’una pre-proposta comunitària de maneig i utilització 

sostenible de les espècies animals (principalment les que acostumen a ser més 

caçades) en dues comunitats indígenes lacandones (Metzabok i Nahá), tot 



començant a participar en reunions i tallers de treball amb aquest grup humà (sobretot 

els que acostumen a caçar).  

 Durant una 1ª sortida de camp (dies 17 a 21 de setembre), el beneficiari va 

viatjar a les dues comunitats per conèixer la regió, l’entorn natural i els tipus de 

recursos naturals existents, així com a les dues comunitats i començar a establir 

vincles amb els habitants locals. Juntament amb el coordinador del projecte i, 

sobretot, amb les autoritats comunitàries locals, va acordar-se elaborar una pre-

proposta de treball en relació al maneig participatiu de la fauna local, amb 

conseqüències per a la seva utilització sostenible i conservació. Aquest document 

(veure annex) va ser redactat els dies posteriors a la 1ª visita a ambdues comunitats. 

 Una 2ª sortida de camp (dies 27 a 30 de setembre) a les mateixes comunitats 

va permetre presentar la proposta a les autoritats locals i al conjunt dels habitants. La 

primera resposta de la població a la nova iniciativa va favorable. 

 Els pròxims tres anys (2009-2011), el beneficiari tornarà al sud de Mèxic per 

realitzar els seus estudis de Doctorat, precisament amb aquestes dues comunitats 

lacandones i dedicant-se al compliment d’aquest projecte. 

 

 


