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1-INTRODUCCIÓ 

Tal i com ens vàrem comprometre, aquí presentem la memòria de les estades 

solidàries a la comunitat Primavera del Ixcán, Quiché (Guatemala). Aquesta 

intervenció es basa en diferents línies amb un objectiu comú: millorar la qualitat 

de vida de la comunitat, que es troba boicotejada per la corrupció del govern 

Guatemalenc, però tot i així segueix avançant amb l’immens esforç dels 

membres de la comunitat i de la cooperació internacional que és aquí on 

entrem nosaltres. El termini ha estat d’un mes i amb aquest temps hem tractat 

de fer tot el possible per aprofitar-lo, tot i que encara avui dia seguim treballant 

per a ells. 

Aquesta experiència es basa en la realització d’unes estades solidàries a la 

Comunitat Primavera del Ixcán, Quiché (Guatemala) a través de la unió 

d’USTEC.STEs (IAC) i Entrepobles per tal de potenciar la qualitat en l’educació 

escolar al màxim i alhora realitzar una subtil intervenció d’acompanyament a les 

famílies transformant a la pràctica la teoria que hem après com a integradores 

socials. 

L’impacta que vàrem rebre del canvi de realitat entre aquí i allà ve determinat 

pel fet que Primavera és una comunitat molt especial ja que malgrat en la 

situació que es troba, avança dia a dia gràcies als valors que conserven i que 

els ha fet superar la llarga, dura i intens guerra que han viscut fa només quinze 

anys. Ells mateixos van explicar-nos grans històries sobre la guerra i davant la 

persecució aterroritzadora que van patir,  el que els va fer sobreviure  i tirar 

endavant  va ser la unitat del poble sota unes regles completament humanes: el 

reconeixent a tothom per igual; repartint el poc menjar que tenien i organitzant-

se per a protegir-se de les grans massacres que van acabar amb aldees 

senceres. Totes aquestes vivències han construït dins les persones que viuen a 

la comunitat una realitat molt diferent a la nostra i, per tant una altra manera de 

veure la vida i de valorar les coses. Aquí regna l’avarícia, l’individualisme i el 

consumisme mentre que allà es valora per sobre de tot la unitat, el respecte i el 

benestar col·lectiu. Tot això condiciona la seva manera de viure, pensar i actuar 

que constitueix una petita societat molt diferent a la nostra en tots els aspectes. 
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Les línies d’intervenció que hem seguit 

explicarem a continuació: en primer lloc la recollida de diners realitzada aquí 

abans de marxar, en segon lloc la nostra intervenció allà que ha estat molt 

variada; i per últim la era de sensibil

nostre projecte per a fer difusió de la situació que es viu a Primavera i la 

importància de la cooperació internacional en general.

 

1.1 LOCALITZACIÓ  

 

 

 

 

 

àries a la comunitat Primavera del Ixcán, Quiché (Guatemala)

3 

que hem seguit es divideixen en tres grans eixos que 

explicarem a continuació: en primer lloc la recollida de diners realitzada aquí 

abans de marxar, en segon lloc la nostra intervenció allà que ha estat molt 

er últim la era de sensibilització que estem fent ara explicant el 

nostre projecte per a fer difusió de la situació que es viu a Primavera i la 

importància de la cooperació internacional en general. 

é (Guatemala) 

es divideixen en tres grans eixos que 

explicarem a continuació: en primer lloc la recollida de diners realitzada aquí 

abans de marxar, en segon lloc la nostra intervenció allà que ha estat molt 

ització que estem fent ara explicant el 

nostre projecte per a fer difusió de la situació que es viu a Primavera i la 



Mèmòria: estades solidàries a la comunitat Primavera del Ixcán, Quiché (Guatemala) 

4 

 

2- CONTEXT  

2.1DESCRIPCIÓ DE LA COMUNITAT  

Primavera del Ixcán  és una comunitat situada a la zona de la selva de l'Ixcán 

(al departament del Quiché), on abunda la mescla de calor, plujes 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 pais 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 mayas 

supervivents de les grans massacres de la guerra. És per això que apart del 

castellà a la comunitat hi trobem fins a 10 llengües mayas: Q'anjobal, mam, 

mixto, jakalteco, chuj, k'iche, ixil, kak'chikel, akateco i k'ekchi.  

 

És una cultura que tot i compartir idioma amb nosaltres, tenen una vida 

totalment diferent a la nostra basada en l'autucultiu 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. 

 

2.2SITUACIÓ POLÍTICA  

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 pais 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 
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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. 

 

Tot i haver d’estar contínuament 

escapant davant les persecucions, 

varen seguir potenciant l’educació 

fent classes amb els pocs recursos 

que tenien. Era una manera de 

mantenir l’esperança i de no 

renunciar a l’aprenentatge  

intentant normalitzar al màxim la situació. 

 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”. 

 

2.3 SITUACIÓ ACTUAL  

La situació política actual no ha experimentat grans millores. Tot i que a l'any 

1992 es va signar un tractat de pau, segueix havent-hi una pobresa amagada 

sota la gran corrupció policial i governamental  que hi ha. A més el govern va 

obrir les portes a companyies mineres i petroleres per a explotar les riqueses 

de la franja transversal del nord per exportar-ho sense donar opció a la 

població guatemalenca a fer-ne ús o a treure’n un mínim benefici. A més amés 

reprimien les manifestacions populars i eren assassinats els principals dirigents 

socials. 
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Avui dia el poble Maya encara pateix les mateixes atrocitats de la dècada dels 

70 tot sota el nom del "desenvolupament". Els habitants de la comunitat es 

posicionen en contra de la remilitarització ja que és una ofensa a la memòria 

històrica i una violació als drets humans d’una població que encara no ha curat 

els traumes que els van causar durant la guerra. 

 

Però no només és el gobern Guatemalenc el que els fa estar en aquesta 

situació, sinó que nosaltres també tenim part de culpa ja que les grans 

multinacionals que actualment estan envaint Guatemala per a explotar els 

terrenys miners, plantar Palma Africana i construir preses (entre d’altres) són 

Unión Fenosa, Gas Natural, La Caixa, Repsol YPF i Iberdrola. A conseqüència 

de tot això hi ha present una massiva tala d’arbres que no només destrueix el 

seu entorn natural, sinó que també provoca que en tot Guatemala no es disposi 

d’aigua potable. 

 

Aquests fets han creat una onada d'immigració de gran part de la població cap 

a EEUU en busca de feina corrent el risc de ser detinguts i deportats de nou al 

seu pais. Tot i el que han passat, Primavera del Ixcán segueix lluitant dia a dia 

per a fer conèixer la història de les seves vides i de tots els que han mort 

massacrats per l'exècit per a fer possible que ara els supervivents puguin viure 

en unes mínimes condicions, per a millorar l'educació que avança poc a poc 

malgrat els escassos recursos i per aconseguir que la comunitat visqui en 

harmonia. 
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3-LA NOSTRA INTERVENCIÓ  

La nostra intervenció a la Comunitat ha estat guiada per diverses línies:  

3.1 RECOLLIDA I GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS  

En primer lloc vàrem organitzar un recollida de diners aconseguida a partir de 

tres eixos principals de recaptació (guardioles, sorteig i concert) i va sumar un 

total de 4500€ nets que van ser destinats a la Comunitat per a diversos fins 

bàsicament educatius com un projector, un ordinador portàtil, una impressora, 

un sostre fals per a l’escola, material didàctic, etc.) 

 

3.1.1- Distribució de guardioles 

El primer pas que vàrem seguir per a al recollida va ser distribuir guardioles en 

diferents establiments i municipis. Així que vàrem imprimir algunes fotos que 

havien trobat sobre la comunitat i vàrem folrar les guardioles. Aquestes anaven 

acompanyades d’uns tríptics que nosaltres mateixes vàrem dissenyar, imprimir 

i plegar  per a que la gent pogués saber on i de quina manera anirien destinats 

els diners recollits. Per altra banda vàrem dissenyar dos cartells diferents: uns 

per als establiments comuns com botigues, bars, etc. i l’altre per als centres 

educatius. (les despeses de guardioles, d’impressió, etc vàren córrer a conta 

nostra, però algunes empreses es van solidaritzar en la tasca i ens van 

proporcionar algunes còpies gratuïtament.) 

El desplegament de guardioles va ser en diferents punts, entre d’altres: 

- Curs Coach de Mònica Fuster (Barcelona) 

- Cal Vidrier (Caldes de Montbui) 

- IES Manolo Hugué (Caldes de Montbui) 

- Hospital Sagrat Cor (Barcelona) 

- Farmàcia Gemma Villafranca (Barcelona) 

- Regala’t (Caldes de Montbui) 

- Cafeteria Can Rosell (Caldes de Montbui) 

- Tabacs-papereria Can Rosell (Caldes de Montbui) 

- Jennifer’s (botiga “La Maquinista”) 
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- IES Gallecs (Mollet del Vallès) 

- Fina López (terapeuta Sentmenat) 

- Papereria Pere Mas (Sentmenat) 

- La botiga del Passeig (Caldes de Montbui) 

 

3.1.2- sorteig solidari 

Tot i que les guardioles varen estar als establiments fins a l’últim moment, 

vàrem pensar que estaria bé buscar altres vies de recollida, i un sorteig podria 

ser la sortida usant un premi d’esquer per a captar l’interès de la gent en 

col·laborar. Així doncs, després de pensar moltíssim i informar-nos sobre el 

tema vàrem començar a fer números i a decidir quin seria el premi. Un 

ordinador portàtil ens va semblar un bon premi i a partir d’aquí vàrem 

començar-nos a moure. 

*Els passos que vàrem seguir van ser els següents: 

1- Reunions amb diferents empreses per la seva col·laboració en 

l’elaboració de les butlletes. L’aportació mínima era de 50€ i la 

col·laboració econòmica es va agrair introduint el seu logotip a les 

butlletes del sorteig. Les entitats col·laboradores eren: Fina López 

(terapeuta manual), Sabacaucho, Farmàcia Gemma Villafranca, tabacs-

papereria Can Rosell, Fruites i Verdures Ca la Nerea i Cal Vidrier. 

 

2- Recerca d’empreses (de venda d’ordinadors) que volguessin col·laborar 

en el sorteig a partir d’una rebaixa del cost del producte. Aquest punt no 

va poder ser factible, així que vàrem buscar un ordinador portàtil que 

estigués bé (qualitat-preu): Vàrem decidir comprar un ASUS won 3056 

awards (15,6” ram: 4GB, disc dur: 500GB) .  

 

3- Proporcionar seguretat i confiança als compradors: 

- Pacte de mutu acord amb el Club Bàsquet Sentmenat per a la prestació 

del seu segell identificatiu per a garantir una legalitat en l’elaboració de 
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les butlletes del sorteig especificant la manca de responsabilitats del 

Club en cas de qualsevol reclamació.   

 

- Creació d’un blog: (http://cpixcan.blogspot.com) per a donar als 

compradors una referència informàtica on s’expliquen les vies de 

col·laboració vigents, la iniciativa exclusiva per part nostra de tot aquest 

moviment i la publicació del número premiat,  el lloc de recollida i un 

telèfon de contacte.  

 

4- Fer els càlculs del cost de les butlletes: restant les col·laboracions dels 

espònsors, distribució dels números per butlleta, decidir la quantitat de 

butlletes en cada talonari i el número total de talonaris. 

 

5- Disseny i impressió dels talonaris. 

*Requisits que vam establir: 

- El número guanyador el vàrem fer coincidir amb la combinació de les 

quatre últimes xifres del sorteig de la ONCE del dia 8/10/2010.  

 

- Qualsevol butlleta trencada, esmenada, modificada o il·legible no seria 

vàlida, i quedaria a criteri exclusiu i indiscutible de les persones que ho 

organitzen. 

 

- El preu de la butlleta era de 2.5€ i en cada butlleta hi constaven dos 

números diferents. 

 

- El lliurament del premi havia de ser entre el dia 11/10/2010 i el dia 

26/10/2010. Passat aquest termini, la validesa quedaria totalment 

anul·lada.  
 

3.1.3- concert solidari 

El tercer eix de recollida es basa en l’organització d’un concert solidari a la 

localitat de Sentmenat. La idea de fer el concert ens rondava des del 
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principi, tot i que ens mancaven molts recursos per a poder-lo realitzar: 

principalment temps, però al proposar aquesta idea a l’ajuntament de 

Sentmenat vàrem rebre un recolzament ferm i això ens va motivar a tirar 

endavant. Vàrem haver de seguir uns passos per a poder-lo fer factible: 

- Redacció de les diferents propostes. 

 

- Reunions amb l’alcaldessa i diversos regidors: l’ajuntament va aprovar 

assumir tots els costos (sala, taula de so, tècnic de so, escenari, 

llum,etc.) del concert, excepte la barra, que d’aquesta ens 

l’encarregàvem nosaltres (tant de aconseguir el gènere com de posar les 

preus per tal de que en trairéssim el màxim benefici possible). Vàrem 

comptar amb la col·laboració del Club Bàsquet Sentmenat  que ens va 

facilitar l’adquisició de la barra, les neveres i el gènere, amb la opció de 

retornar el que no s’hagués venut. Per altra banda varen fer una 

aportació important del el cost del gènere. 

 

- Recerca de grups: La recerca de grups hem de dir que no va ser 

excessivament complicada, comparant-la amb les altres tasques del 

muntatge. Tenim la sort de comptar amb molts coneguts que es mouen 

en aquest àmbit i a tots els semblava bé tocar gratuïtament per aquesta 

bona causa. Els protagonistes del concert varen ser cinc grups d’estil 

punk-rock: Inanición (Sentmenat), Kausando Estragos (Caldes de 

Montbui), Leonorss (Mollet del Vallès), The Krapulass (Caldes-

Cardedeu), i La Purria (Montcada i Reixac). Com a cortesia i agraïment 

per part nostra, ja que no podíem pagar-los res, els vàrem proporcionar 

un bon sopar i consumicions per a tots els membres dels grups.  

 

- Projecció de diapositives: També vàrem tenir al sort de comptar amb una 

noia que havia estat  a Guatemala i que tenia un bon recull de fotos i 

vam pensar que seria una bona alternativa per tal d’ambientar el concert 

i que es veiés clarament que era amb una finalitat solidària, les imatges 

eren una eina per a transmetre sensibilitat envers la causa. 
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- Pressupostos generals: com tota acció d’aquest tipus, calia una 

administració prèvia per  a poder preveure els ingressos i les despeses 

que podríem tenir, així vàrem haver de fer números per a establir els 

diferents preus tant del gènere com de l’entrada del concert.  

 

- Publicitat: Un element indispensable per a comptar amb un bon públic i 

fer que el concert esdevingui rentable és la publicitat. La nostra eina 

indispensable va ésser els cartells que també van suposar tot un procés. 

En primer lloc la Il·lustradora Berta Mayol (Caldes de Montbui) es va 

oferir a fer el disseny, i posteriorment també vàrem comptar amb la 

impressió gratuïta de les còpies del cartell per part de dues empreses: 

Sabacaucho i Obres i Construccions Pujalt S.A. Per a l’encartellament 

també vam comptar amb una gran varietat de mans amigues que es van 

encarregar de distribuir-los per diferents municipis. També es va fer 

difussió online en fòrums i xarxes socials. 

 

- Muntatge i desmuntatge: Evidentment també vam haver d’invertir un 

gran temps en la preparació i recollida del concert: muntatge i 

desmuntatge de barra, trasllat del gènere i equips de música, taules i 

cadires pel sopar, etc. Hem de dir que tot  i que vàrem recollir 

superficialment; la neteja completa del pavelló poliesportiu també va 

córrer a càrrec de l’Ajuntament de Sentmenat. 
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3.1.4- Benefici totat 

Recollida total:   5200€ 

 Imprempta i ordinador:   -700€ 

     Benefici net:                       4.500€ = Q45.084 

 

El benefici total va ser de 5200 € tot i que havien de restar la imprempta i el 

cost del ordinador, així que el benefici net va ser de 4500€ que esdevenen 

45.084 Quetzals. Aquests diners els vàrem repartir: gran part d’aquests els 

vàrem enviar a la conta de la comunitat mentre que els recursos econòmics 

recollits del concert vam haver de dur-los a sobre assumint els riscos que 

comportava. 

 

3.2- DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS 

Un cop a Primavera, la nostra primera actuació es va basar en la gestió dels 

recursos que havíem aconseguit i portat fins allà amb moltes dificultats. 

Després de diverses reunions vàrem arribar a un acord perquè la distribució 

dels recursos fos més o menys equivalent per a tots els rams de l’educació i 

per a les necessitats generals de la comunitat descartant les possibilitats més 

secundàries.  La distribució va ésser la següent: 

   - Educació pre-pimària i primària  Q22.542 

  - Educació Bàsica       Q6.271 

  - Gestió del nivell diversificat     Q5.000 

  - CCPI     Q11.271 

 

L’educació pre-primaria esdevindria el que aquí coneixem com a parvulari. 

Aquesta juntament amb la primària rep una gran part de l’aportació perquè é 

son es necessiten més recursos. L’educació bàsica és equivalent a la ESO, i 

també hi manquen molts recursos tant per a l’alumnat com al professorat així 
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d’USTEC.STEs (IAC. Per últim la 

CCPI és la Coordinadora de la 

Comunitat Primavera del Ixcán que és l’autoritat format per un grup de 

persones elegides per les votacions del poble i que prenen les decisions 

assambleàriament. Els diners que van destinats a la CCPI tenen la finalitat de 

servir com a fons públic de la comunitat per a la realització de canvis com el 

finançament de la meitat del sostre falç de l’escola, un disc dur per a 

emmagatzemar amb seguretat els documents de la comunitat i

SOCIO-EDUCATIVA I TASQUES D

a figura de l’integrador social amb els seus respectius valors i funcions va 

estretament lligada a la cooperació internacional. El TIS té un ampli ventall de 

col·lectius amb els que treballar sota un mateix  fi: la detecció de les 

necessitats socials d’aquests i l’acompanyament per a la seva

troba Primavera del Ixcán com en altres llocs en situació 

, desgraciadament ens obra un passadís de portes o col·lectius per a 

a intervenció. En el nostre cas, vàrem fer principalment una 

(com pot fer un integrador en un institut en una aula oberta, com a 

suport escolar,etc) donant classes d’informàtica ja que tot i que tenen forces 

ordinadors, els falten recursos per a saber-los usar i tenen bastantes

mancances en aquest àmbit. Ens vàrem repartir entre les dues  per a les 

classes d’informàtica general i les d’internet. Teníem a diferents classes del 

mateix curs i a cadascuna d’aquestes eren uns 25 nens amb nivells molt 

é (Guatemala) 

Comunitat Primavera del Ixcán que és l’autoritat format per un grup de 

enen les decisions 

assambleàriament. Els diners que van destinats a la CCPI tenen la finalitat de 

servir com a fons públic de la comunitat per a la realització de canvis com el 

un disc dur per a 

i altres accions 

EDUCATIVA I TASQUES D ’INTEGRACIÓ 

els seus respectius valors i funcions va 

internacional. El TIS té un ampli ventall de 

fi: la detecció de les 

necessitats socials d’aquests i l’acompanyament per a la seva resolució. El 

llocs en situació 

, desgraciadament ens obra un passadís de portes o col·lectius per a 

En el nostre cas, vàrem fer principalment una tasca 

(com pot fer un integrador en un institut en una aula oberta, com a 

d’informàtica ja que tot i que tenen forces 

los usar i tenen bastantes 

mancances en aquest àmbit. Ens vàrem repartir entre les dues  per a les 

a diferents classes del 

mateix curs i a cadascuna d’aquestes eren uns 25 nens amb nivells molt 
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diferents. Principalment eren a alumnes de “3º básico”, tot i que hi havia un 

gran nombre de repetidors.  

 

      Marta a l’aula d’informàtica impartint “computación”   Elisenda a l’oficina impartint classe d’internet. 

Malgrat les limitacions (se n’anava la llum, connexió lenta, poc temps, virus, 

etc.) pensem que  vàrem fer una bona tasca per a introduir-los en el món de la 

informàtica dotant-los dels coneixements bàsics. Per les tardes ens dedicàvem 

a netejar els ordinadors de virus que ens impedien treballar amb condicions 

durant les classes. Pensem que vàrem fer una bona tasca per a introduir-los en 

el món de la informàtica dotant-los dels coneixements bàsics. Tant la 

informàtica en general com l’Internet són eines bàsiques per al 

desenvolupament i el fet de poder “contactar amb l’exterior” és un gran pas tant 

per a créixer a nivell tecnològic i, per tant global, com per a fer difusió de la 

seva situació. Durant les tardes que no teníem classe, ens dedicàvem a fer un 

suport a la comunitat netejant els ordinadors (tant de l’aula de “computación” 

com de l’oficina) de virus que ens impedien treballar en condicions durant les 

classes i que ocasionaven pèrdues d’informació en les bases de dades de la 

CCPI. 

En un segon terme vàrem realitzar altres tasques d’integració  a partir del 

contacte directa  amb la gent de la comunitat a partir de l’acompanyament com 

a eina d’intervenció. Aprofitant que cada dia realitzàvem els àpats en una casa 

diferent, vam aprofitar-ho per a realizar un acompanyament a les famílies 

(similar al que pot realitzar aquí una treballadora familiar)  tractant temes com el 
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divorci, el masclisme, la violència de gènere, la diferencia entre la tipologia 

d’allà i la d’aquí noves modalitats de família), etc. 

També compartíem les estones lliures amb infants: potenciant la importància de 

l’educació, compartint els diferents jocs de cada país (com podria fer una 

animadora sociocultural, a vegades tasca de l’integrador) i aprofitant algunes 

tardes per a fer reforç a aquells infants més endarrerits. També vàrem poder 

intervenir amb adolescents parlant de la visió que tenien ells de la seva història 

temes “tabú” com pot ser el sexe, el tipus de relacions afectives, prevenció 

(equivalent als integradors que treballen en la vessant d’educació sexual) i fins 

hi tot de religió, sempre respectant les diferents maneres de veure les coses. 

També vàrem passar gran part del nostre temps amb dones i establint 

comparacions entre la dona d’aquí i la d’allà. En alguns moments vàrem ser el 

recolzament de moltes d’elles que ens explicaven que havien sigut violades 

davant la guerra, o que es trobaven soles per tenir al marit lluny treballant, o en 

situació de separació no regularitzada, etc.  També vàrem ésser un gran 

referent per al col·lectiu de gent gran que explicava vivències de la guerra, de 

la situació actual d’allà i ens preguntaven sobre el nostre entorn. Nosaltres 

també els explicàvem com vivíem aquí, trencant l’estereotip que tenen del país 

en quant a luxes i treball infinit, destapant tot el que amaga aquest nivell de 

vida (lloguers, hipoteques, préstecs, salaris no ajustats al tipus de vida, 

impostos, multes, etc) i com s’està accentuant davant la crisis econòmica. 

Així doncs veiem que tant les necessitats com els col·lectius d’intervenció 

corresponen amb les expectatives de treball de l’integrador social i que la 

cooperació internacional esdevé una porta més per al nostre futur. També n’és 

una de les funcions elaborar tots els procediments per a establir una recollida 

de diners destinats a la millora de la qualitat de vida de les persones que es 

troben en països en via de desenvolupament. Tot i així considerem que la 

intervenció ens l’han fet ells a nosaltres. 
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3.4- DIFUSIÓ I CONSCIENCIACIÓ 

Tot i haver marxat de Primavera, el nostre vincle i compromís seguia i segueix 

present, així que la nostra tasca no va finalitzar en el viatge. En primer lloc 

teníem alguns encàrrecs d’enviaments que ens havien demanat des de la 

comunitat, i posteriorment el més important: fer difusió de l’experiència que 

havíem tingut, de la situació que ha viscut i en la que es troba la comunitat i del 

resultat obtingut dels recursos econòmics en els que havia participat tanta gent. 

Tot i que la venta de números estava tancada, el sorteig no es va realitzar fins 

a l’Octubre, tal i com estava previst així que com havíem especificat a la 

butlleta, vàrem donar tota la informació en relació al sorteig des del blog que ja 

havíem creat anteriorment. També vàrem, i seguim usant avui dia com a eina 

de difusió per a explicar tant la situació d’allà, les nostres intervencions i les 

diferents fonts de recollida que segueixen en marxa. 

Tot i que encara tenim xerrades pendents, de moment n’hem realitzat dues de 

molt interessants; en cada una d’aquestes hem enfocat la xerrada segons els 

context on estavem personalitzant els power points, proporcionant material 

complementari (vídeos, imatges, troços de històries escritets pels propis nens, 

dibuixos també fets per ells en relació a la guerra). La xerrada a l’institut Ies 

Manolo Hugué va ésser molt més breu i senzilla perquè els nens poguéssin  

• Als alumnes de dues classes de 2n d'ESO de l'institut Manolo Hugué de 

Caldes de Montbui aprofitant que treballaven els objectius del mil·lenni i 

un d'ells és l'educació. Arran d'això s'ha creat un petit grup de solidaritat 

a l'institut del poble.  
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• Als alumnes de primer i segon d'Integració Social (tarda i alguns del matí 

interessats) i als alumnes d'Atenció Sociosanitària a l'institut IES Gallecs 

de Mollet del Vallès, institut on estudiem nosaltres. Va resultar molt 

positiu ja que hem obert una altra porta dins el món de la intervenció 

social vinculada a la cooperació internacional i, per altra banda una 

manera alternativa de realitzar les pràctiques per a aquest i altres cicles. 

A partir de la realització d’aquesta xerrada, ja són sis les persones que 

estan motivades per anar-hi aquest any a seguir el camí que nosaltres 

hem marcat. Un d’aquests sis és de Caldes de Montbui i també està 

movent fils al poble per a aconseguir fons. El blog també ha estat una 

bona alternativa ja que ara també els d’aquest any el poden usar per a 

informar de les diferents línies d’actuació vigents. 

 

Per altra banda també hem contestat una entrevista d’una alumna de l’institut 

IES Manolo Hugué i hem escrit un article que ha sigut publicat a la revista 

“Gallecsexprés” (revista de l’IES Gallecs). Un altre factor que dona continuïtat a 

tot això és que aquest any centrarem el nostre projecte de fi de cicle, juntament 

amb altres companys, en la cooperació internacional, concretament a la 

Comunitat Primavera del Ixcán. A més a més hi ha la possibilitat de que el 

projecte que desencadenem aquest curs el duguin a terme les persones que hi 

van aquest any: tot un desafiament per a nosaltres. 
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Estem molt orgulloses de que aquest projecte hagi agafat tanta força que 

presenti una continuïtat  i que no s’hagi quedat només en una magnífica 

experiència. Com ja hem dit, després de realitzar aquesta prova pilot (realitzar 

les pràctiques d’integració social a partir de la cooperació internacional) hem 

obert una porta per a molts estudiants, no només del centre i això ens omple de 

satisfacció. Tenim la intenció de seguir treballant per la comunitat en tot allò 

que estigui a les nostres mans ja que aquesta experiència ha remogut dins 

nostre una sensibilitat enorme envers la cooperació i, en concret les accions 

solidàries a la Comunitat Primavera del Ixcán. 

Per acabar ens agradaria agrair a totes les persone s, ajuntaments, 

institucions, escoles, empreses, clubs esportius qu e ens han ajudat tant a 

realitzar aquest gran somni i que amb l’esforç de t othom a estat un èxit 

tant personal com professional i és evident que sen se l’ajuda externa que 

hem rebut, tot això no hagués estat possible. 

 

 


