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Construcció d’obres de mitigació i prevenció de desastres al barri
Germans Zamora d’Ocotal (Nicaragua) 

Objectiu general: Prevenir, miti-
gar desastres d’índole natural per 
les característiques del territori 
que ho fan vulnerable davant 
esdeveniments naturals, així com 
la reducció d’amenaça i accés 
al sector població dels Barris 
Germans Zamora del Municipi de 
Ocotal. Indicadors del grau de 
consecució de l’Objectiu: Cons-
truir obres d’infraestructures de 
protecció que permetin la protec-
ció als habitatges de la població 
i l’estabilització dels sòls en àrea 
de vulnerabilitat del barri Ger-
mans Zamora.  
Objectiu específic: construcció 
d’obres de drenatge pluvial i con-
tenció en el Barri Germans Zamo-

ra, i murs de contenció per a evitar 
lliscaments i promoure la protecció 
dels habitatges amb la construcció de 
la llera, en el barri Germà Zamora, 
perquè funcioni com obra de drenat-
ge pluvial. 
Beneficiaris directes: 3.217 habi-
tants. Beneficiaris indirectes: Tota 
la població del Municipi d’Ocotal. 
Població total de la zona d’actuació: 
31.932 persones de les quals; Ho-
mes: 15.003 (46,98 %). Dones: 16.929 
(53,02 %) 
El cost total del projecte s’eleva a 

Entre el cost total del projecte i les aportacions, existeix un dèficit de 
25.292,92€, Rubí Solidari fa una crida a la ciutadania de Rubí per si volen 
fer les seves aportacions al compte:
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Objectiu del projecte: El projecte 
presentat té per objectiu crear llocs de 
treball que permetin a les dones iraquia-
nes vídues obtenir una font d’ingressos a 
través del treball. Consistirà en la posa-
da en marxa d’un taller de costura, amb 
12 màquines de cosir i el material ade-
quat i necessari. Cal finançar la compra 
de tot el material, però també el lloguer 
de l’espai on s’ha d’instal·lar el taller. 
La idea inicial, tal i com està pressupos-
tada, és donar suport al taller durant 
sis mesos. Posteriorment, i si s’obtenen 
els beneficis esperats, es planteja 
l’ampliació en el temps de l’ajuda, però 
també la compra de més màquines que 
permetin obtenir feina a més dones.
El gruix principal de persones benefi-
ciades és de 25 dones vídues iraquianes. 
Aquest projecte beneficia de forma 
directa, com a mínim, a unes cinquanta 
persones, fins i tot més en la mesura que 
les participants poguessin ampliar-lo, ja 
que es tracta d’una proposta productiva 
autogestionada.
Aquest projecte es desenvolupa a la 
ciutat de Damasc, Syria.
El cost total del projecte és de 8.000,43 

Taller de costura per al col·lectiu de dones vídues de l’Iraq a Syria

A continuació podeu veure amb detall els 
projectes que Rubí Solidari ha recolzat 
aquest any 2009, tant directament, com 
en el cas del projecte de les dones vidues 
iraquianas, exiliades a Damasc (Syria), com 
aquells projectes que han estat presentats 
a altres institucions i que finalment han 
rebut subvenció, com és el cas de la Cons-
trucció d’un drenatje pluvial en el barri 

Germans Zamora de la ciutat agermanada 
d’Ocotal, el projecte d’enfortiment de la 
educació bilingüe intercultural en l’àrea 
MAM en Quetzaltenango, Guatemala i 
l’enfortiment de la producció piscícola, 
també al Petén, Guatemala.
Per ser més novedós volem destacar el pro-
jecte amb els vidues iraquianas, que amb 
una aportació molt petita de 6.400 euros 

s’ha aconseguit donar feina a 25 persones. 
Amb una aportació de 0,70 euros al dia 
durant un any és crea un lloc de treball, 
aquest és un projecte incipient però en 
tenim plena confiança, en la mesura de la 
seva consolidació mantindrem informats 
a tota la ciutadania i especialment aque-
lles persones que han fet la seva aportació 
personal.

47.093,92€, l’alcaldia d’Ocotal apor-
ta 1.466€, els beneficiaris aportaran 
335€, s’ha sol·licitat a l’Ajuntament 
de Rubí 44.259€ i ha estat concedit 
(oficiosament) 20.000€. 
L’Ajuntament d’Ocotal aportarà per-
sonal tècnic qualificat d’enginyeria, 
de  planificació i projectes, per al 
seguiment i supervisió de les obres 
que es realitzaran. Administració i 
Finances de l’Ajuntament amb el seu 
personal de comptabilitat, durà el 
control financer del projecte en les 
seves despeses i informes financers. 

euros, l’aportació de l’Entitat Rubí So-
lidari ha estat de 3.564 €, 3.108 € s’han 
aconseguit a partir de la aportació indi-
vidual de 25 personas i la resta, 1.329 € 
es l’aportació de la contrapart La Caja de 
Viudas y Huérfanos, Movimiento de Mujeres 
contra la Ocupación
En una situació d’exili (4,2 milions de 
personrs) com la que pateix la pobla-
ció iraquiana, l’expatriació afecta els 
sectors més dèbils: gent gran, infants i 
dones. Creuant dos d’aquests col·lectius, 
el d’infants i dones, apareix una pro-
blemàtica concreta: les de dones vídues 
amb infants al seu càrrec. Es tracta d’un 
col·lectiu doblement afectat, ja que ni 
les dones ni els infants tenen capacitat 
d’accedir al mercat de treball, i per tant 
el seu benestar depèn sempre de factors 
externs.
Rubí Solidari continua fent una crida a 
col·laborar econòmicament en aquest pro-
jecte davant la necesitat d’una ampliació 
del mateix.
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Enfortiment de la producció piscícola 
(Guatemala)
La contrapart és la Cooperativa 
integral i agrícola Nuevo Horitzonte, 
que té per objectiu  promoure el 
desenvolupament econòmic i social 
dels seus integrants mitjançant el 
millorament dels seus sistemes de 
producció, industrialització i comer-
cialització, proveint serveis socials a 
través de la unitat, igualtat de drets i 
solidaritat assabenti els seus mem-
bres. 
L’objectiu del projecte és fer 
de l’activitat piscícola una font 
d’ingressos de la comunitat a través 
de l’aprofitament dels recursos els 
recursos naturals existents, amb 
l’establiment d’un projecte d’engreix 
de peixos de la varietat Tialapia, 

amb un sistema de producció semi 
intensiu, consistent en gàbies flotants 
a través de les quals es fa la sembra 
periòdica dels peixets i amb això 
iniciar el procés d’engreix. Es busca a 
través del present projecte readaptar 
la infraestructura existent i incre-
mentar la seva producció mitjançant 
l’adquisició de insums i materials. 
Aquest projecte beneficia a una 
població total 2350 persones entre 
home i dones. Aquest projecte es 
realitza en la llacuna Oquevix San-
ta Ana, Petén Guatemala, Centre 
Amèrica. 
El cost total del projecte s’ha esti-
mat en un total de cent mil quetzals 
(Q.100.000.00), tenint en compte el 

tipus de canvi entre la moneda local 
i l’euro, s’han sol·licitat  10.112.36 
euros. La diferència entre el cost 
total del projecte i el sol·licitat, 
2.123,59 euros, l’aporta la cooperati-
va Nuevo Horizonte. 

El projecte contempla el desenvolu-
pament de polítiques de gènere, així 
mateix per la diversitat cultural del 
país, es contemplen iniciativa políti-
ques de interculturalitat i de respec-
te al medi ambient.

Situació política a Guatemala
En el nou període de democràcia formal iniciat el 
1996 la situació política és força delicada pel que 
fa al reforçament i a la credibilitat de les insti-
tucions democràtiques. La ciutadania encara no 
confia en que el model democràtic i parlamentari 
que el país té sigui diferent als governs, de tota 
mena, que fins ara han existit.. A més d’aquesta 
manca de construcció del sistema democràtic es 
segueix mantenint l’”estatus quo” de les classes 
acabalades i sense que les classes més desfavori-
des, especialment els indígenes, puguin accedir als 
mínims alimentaris, sanitaris i educatius.
Situació social
Es mantén l’índex d’extrema pobresa, la repressió 
i la inestabilitat  sobretot  en aquells sectors més 
crítics i defensors dels Drets Humans. Qualsevol 
alteració de l’ordre justifica una presa de mesures 
per anular els drets i llibertats constitucionals de 
la població i actuar en contra la ciutadania que 
denúncia la mala gestió política, econòmica o 
tributària. 
La impunitat i corrupció dels governats han estat 
propiciant la incredulitat de la població vers la po-
lítica i la millora del país. L’avanç de les ideologies 
d’extrema dreta cada cop més reaccionàries, són 
la causa del malestar i de la por de la població. 
Situació educativa
Poc s’ha canviat respecte a la millora de 
l’educació. El nivell de coneixements de l’alumnat 
és baix; pel que fa al respecte a la llengua i a la 
cultura indígena l’acció del govern és quasi inexis-
tent, sinó l’empenya alguna iniciativa des de la 
societat civil . El personal docent viu desencisat  
per la mala retribució econòmica que reben, per la 
corrupció en quan als nomenaments de places i per 
la massificació a les aules. 
Proyecto Lingüístico Santa María. Funció social i 
recuperació nacional
Proyecto Lingüístico Santa María (PLSM) neix al 
1991 com a projecte il•lusionat en revaloritzar el 
nivell oral i escrit de les llengües maies; el  seu 
objectiu general és “contribución a la construcción 
de la Educación Bilingüe Intercultural en la Cuenca 
Alta del Río Samalá”. Per aconseguir aquest objec-

tiu de rescat i revalorització de la cultura maia es 
proposa recolzar l’estudi d’aquestes llengües en 
els establiments educatius que així ho desitgin. La 
seva tasca es realitza, fonamentalment, al Altiplà 
Occidental de Guatemala. 
Des de la seva constitució ha centrar el seu treball 
en el rescat i la recuperació de la cultura maia 
mitjançant l’estudi i l’ensenyament de les llengües 
maies, per tant, s’ha contribuït a donar compli-
ment als acords de pau signats a l’any 1996, on es 
reconeix que Guatemala és un país multiètnic, plu-
rilingüe i multicultural. Amb tot això també s’està 
contribuint a que el poble maia trobi un espai on 
estudiar i desenvolupar la seva cultura i reafirmar 
la seva identitat que per molt temps li han negat.
És evident que el Proyecto Lingüístico Santa María 
(PLSM) no pretén limitar-se a l’ensenyament de 
les llengües, és més ambiciós, vol col•laborar en 
la normalització de la cultura maia, és a dir que 
aquesta no sigui una cosa que s’amaga en el si de 
la família per salvaguardar la seva transmissió, sinó 
que surti a la llum sense cap sentiment de infe-
rioritat, amb senzillesa, naturalitat, però amb el 
convenciment de la seva vàlua i originalitat.
El Proyecto Lingüístico Santa María (PLSM) actual-
ment compte amb un servei d’assessorament pe-
dagògic que orienta la concreció de l’ensenyament 
de les llengües i la cultura maia en els centres en 
els quals es té presència, i, també compte amb un 
gabinet d’investigació antropològica que tracta de 
recuperar tota la tradició maia (història, contes, 
danses, la matemàtica, la relació home/natura, el 
simbolisme, el vestit, etc.). S’han publicat llibres 
i revistes que recullen contes, històries del seu 
poble i que són eines valuoses per a la pràctica de 
la lecto-escriptura, degut a la manca de material 
escrit. També s’ha publicat una guia de la gramàti-
ca de l’idioma k’iche’, i, s’està en curs de publicar 
un ampli glossari, unes ampliacions sobre gramàti-
ca per a cursos més avançats i material didàctics 
per al treball a les aules. Tots aquests documents i 
materials elaborats o  en vies d’elaborar no poden 
ser trobats al mercat degut a la forta  discrimina-
ció i menyspreu que ha existit vers les llengües i la 
cultura maia. 

Guatemala, l’inici de la recuperació identitària

L’empeny venç les resistències governamentals
10 anys de treball laboriós i constant han tingut el 
seu merescut èxit. Els darrers anys el treball de 
convèncer a l’administració educativa departa-
mental comença a prosperar. Han estat un temps 
de mostrar i demostrar, a l’autoritat educativa, 
que els objectius de l’educació bilingüe intercul-
tural eren possibles, que existia mètode, docents 
amb capacitació, materials pedagògics i interès de 
la població, per tant només calia voluntat i impuls 
governamental.
Finalment, el 27 de novembre del 2009, ha finalit-
zat aquest període amb la petició formal per part 
de la Direcció Departamental d’Educació del dret 
d’us dels materials, mètodes i personal del PLSM 
per a la implementació del procés d’inclusió com 
a llengua primera de l’idioma k’iche’ a l’educació 
secundària de tots els centres.
De moment l’aprenentatge de la llengua només es 
donarà a l’àrea de “comunicació i llenguatge” i no 
serà el seu ús com a llengua per a totes les assig-
natures que l’alumnat faci en els 55 centres educa-
tius del departament, però és un primer pas en el 
reconeixement que les llengües maies “existeixen” 
i que són del poble guatemalenc.


