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Delegacions Solidàries a Primavera del Ixcán (Quiché, Guatemala) 

 
 Durant aquest estiu passat, he participat en unes Delegacions Solidàries 
a una CPR indígena d'origen maia al departament de Quiché, a Guatemala. Hi 
he anat partint d'USTEC (Unió Sindical de Treballadors d'Educació de 
Catalunya). 
 
 El treball realitzat consta d'un treball de sensibilització i recaptació 
solidària previ a l'estada de 30 dies a la Comunitat i la posterior realització de 
les activitats detallades. 
 
  
PRIMAVERA DEL IXCÁN 
 
 Primavera del Ixcán és una de les Comunitats de Població en Resistència (CPR) que van néixer al 
1983, després de passar el pitjor any de la repressió que a principis dels anys 80 es va desencadenar en el 
país pel govern i l’exèrcit de Guatemala. La política de “tierra arrasada” va obligar a que milers de persones 
haguessin d’abandonar les seves terres i exiliar-se travessant el desert cap a Mèxic o EEUU, d'altres van 
refugiar-se a la selva vivint en condicions pèssimes, fugint constantment i presenciant massacres brutals a 
comunitats senceres. Una petita part es va agrupar formant la guerrilla (ejército guerrillero de los pobres) 
que lluitaven com a resistència del poble oprimit tractant de protegir el que era seu: les seves terres, les 
seves cases, el seu bestià, les seves famílies, el seu respecte i la seva dignitat humana. 
 
 Enmig del terror i destrucció que causava l’exèrcit en tot el país, van construir una esperança de vida 
a partir del primer “Comité de Emergencia de Parcelarios del Ixcán” (CEPI). La seva lluita no va ser només 
per salvar les seves vides sinó per il·lustrar d’alguna manera una lluita contínua sota el lema “resistir per a 
viure, resistir per avançar”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Jocs i cançons a la classe de 4rt de Primària                Reunió de la Cooperativa comunitària                Un nen asseca el blat de moro al sol 

  
 És una comunitat situada a la zona de la selva de l'Ixcán (al departament del Quiché), on abunda la 
mescla de calor, pluges i mosquits. Com a la resta del país, la major part de terreny l'ocupa la naturalesa 
formada per camps de "milpa" (blat de moro) però també hi trobem cultius de frijol, canya de sucre, cafè, 
cardamomo i una extensa diversitat d'arbres fruiters. El riu queda enmig de les cases i els cultius i és un 
recurs per a refrescar-se, agafar aigua o rentar la roba.  
 
 Aquesta comunitat és la més avançada i pionera de la zona de l'Ixcán tant en qüestions educatives 
com en infraestructures, i és per això que gran part dels estudiants són de comunitats veïnes. Guatemala és 
un país amb gran part de la població indígena, com és el cas de Primavera, que s'ha format per la unió de 
persones amb diferents arrels maies supervivents de les grans mascares de la guerra. És per això que apart 
del castellà a la comunitat hi trobem fins a 10 llengües maies: Q'anjobal, mam, mixto, jakalteco, chuj, 
k'iche, ixil, kak'chikel, akateco i k'ekchi. 
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 És una cultura que tot i compartir idioma amb nosaltres, tenen una vida totalment diferent a la nostra 
basada en l'auto-cultiu per a la subsistència i la lluita per a seguir endavant enfortint-se amb la seva pròpia 
història i conservant uns valors humans que a les societats modernes fa temps que s'han extingit i han estat 
substituïts per l'individualisme, el consumisme i l'avarícia . 
 
TREBALL PREVI 
 Degut a la greu manca de recursos educatius, i que l'Estat del país realitza una despesa educativa 
completament insuficient per les necessitats que mostra la comunitat Primavera, vaig dur a terme una 
campanya de sensibilització i recaptació de fons, bàsicament destinats a finalitats educatives a Caldes de 
Montbui: 
 Repartiment de cartells i tríptics informatius sobre les 

necessitats de la comunitat. 
 Col·locació de guardioles en Entitats i establiments per a la 

recaptació de fons. 
 Elaboració, repartiment, promoció i venda de talonaris d'un 

sorteig solidari també per a la recaptació de fons i del qual 
encara no ha aparegut el guanyador. El número guanyador va 
ser el 4016. 

 Manteniment del blog creat l'any anterior per les acompanyants 
Elisenda i Marta: 

http://cpixcan.blogspot.com 
  
 La recaptació total de fons encara no està precisada degut a que encara estic rebent petites quantitats 
que seran enviades al CCPI de la comunitat. La despesa executada total fins ara és de 22.000 Quetzals 
(~2.400 euros incloses les taxes de canvis de divisa). 
 
 
TASQUES DURANT L'ESTADA 
 Les tasques principals executades durant l'estada van ser les següents: 
 Compra de material educatiu destinat a l'educació infantil i primària:  

− Bolígrafs, llapis, pegues de barra, cartolines, gomets, forro, cinta adhesiva, lupes, Aeronfix, 
Bluetag, tisores, màquina perforadora, arxivadors, regles, pinzells, pintura, retoladors, recanvis 
de tinta,... 

− Desenes de contes infantils i juvenils, llibres de comptabilitat, de matemàtiques, trencaclosques. 
− Figures animals en miniatura i abecedaris de lletres de plàstic. 
− Reproductor de CD per a la realització d'activitats de ball, relaxació, cultura musical i 

psicomotricitat. 
− Caixes i galledes de plàstic per emmagatzemar material 
− Pilotes polivalents 
− Tinta per a impressores 
− Llibres de comptabilitat i matemàtiques. 

 Beca per estudis universitaris d'un estudiant de la comunitat (3.000Q/~310€). 
 Participació en capacitació de dones adultes que no van tenir la oportunitat d'estudiar quan eren 

joves: diferències de gènere, participació de les dones en la vida política i les eleccions, geografia 
(departament i país), drets de la dona, lleis i política de descentralització,... 

 Repartiment de fotos i correspondència d'anteriors participants al projecte 
 Preparació i execució d'una reunió de cloenda per compartir i retornar tot el que les quatre 

professores participants en el projecte havien analitzat i treballat durant la seva estada. 
Conjuntament amb l'equip de professorat de bàsic i primària de la comunitat. 

 Reunió amb el professorat de Primavera i les professores de Barcelona per compartir recursos: clima 
a classe, idees, activitats, dinàmiques, avaluació, tallers, conflictes, actitud a classe, etcètera. 
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 Organització, classificació i folrat de llibres. 
 Visites a les classes de primària i preprimària. 
 Reunió amb la Comissió Coordinadora de Primavera del Ixcán. 
 Jocs, cançons, dinàmiques i recursos de lleure amb els infants de la comunitat. 
 Trobades amb la “Asociación de Mujeres en Resistencia”. Reunions amb l'associació, posada en 

comú de reivindicacions de la dona que poden ser útils o aplicables al seu context. 
 Pintada d'un mural de l'associació de dones durant 4 dies: botiga de teixits, logotip, imatge 

reivindicativa i teixidora. 
 Assistència a altres diverses reunions, com una reunió sobre la història i organització de les 

Comunidades de Población en Resistencia abans que aparegués l'exèrcit, feta per un estudiant de 
sociologia de Ciudad de Guatemala. 

 Participació en una trobada d'associacions de dones del Departamento del Ixcán en lluita per la 
equitat de gènere, els drets de la dona i contra els macro-projectes de les multinacionals en el seu 
territori (energia, mineria, transport, transgènics, fertilitzants i agricultura agressiva, etcètera). 

 Participació en la trobada municipal de totes les escoles de secundària per commemorar la setmana 
de la joventut. Dinamització i animació del públic durant les curtes pauses amb jocs i gresca. 

 Tasca d'escolta activa i recolzament de situacions de violència contra la infància i la dona. Alguns 
casos treballats són una noia de 14 anys m'explica els maltractaments que reben ella i el seu germà 
de 9 anys. Casos viscuts com el d'una noia de 16 anys que es penja a casa seva. Es va parlar d'un 
presumpte conflicte religiós sobre l'educació de la noia (amb un pare evangelista i una mare cristiana 
com a possible desencadenant del suïcidi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

 Trobada d'estudiants de secundària en commemoració del Día de la Juventud     Pintant un mural a la casa de la Asociación de Mujeres en Resistencia 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

    Com cada dilluns, primària entona l'himne de Guatemala a les 7 del matí.       Fent unes pancartes a la trobada de Asociaciones de Mujeres del Ixcán 


