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ENTITAT PROPOSADA 

Perifèries - Organització de Solidaritat 

Internacionalista 

Carrer Rubiols, 2 baix, 46009 València 

Tel: 963 29 39 04 / 607 349 680 

 

PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 

Perifèries es defineix com a part de la societat civil organitzada i compromesa 

amb una acció política transformadora, capaç de guanyar per a tots els éssers 

humans la llibertat, la pau i la dignitat basades en la plena realització de tots 

els seus drets. 

 

Amb aquest horitzó, aposta per contribuir al desenvolupament de consciència i 

opinió crítica de la ciutadania, tot acompanyant processos de participació 

democràtica i organització social des de la perspectiva i l’àmbit de la solidaritat 

i la cooperació internacionalista. 

 

Per a açò, busca establir aliances fraternes amb els moviments socials del Nord 

i del Sud, tot enllaçant experiències i processos, amb el convenciment que els 

problemes globals de tots els pobles únicament es poden enfrontar de forma 

col·lectiva i des de la base. 
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FONAMENTACIÓ DEL PROJECTE 

El projecte naix gràcies al conveni entre dues ONGD, Associació Solidaritat 

Perifèries del Món, organització valenciana y Colectivo Ecologista MadreSelva, 

guatemalenca. Aquest tipus de cooperació s’anomena cooperació 

descentralitzada, on organitzacions de països enriquits, per promoure projectes 

es poden en contacte en altres locals per facilitar la relació amb les persones 

beneficiàries del projecte. En aquest cas, MadreSelva s’encarrega més de la 

feina de camp i Perifèries es centra en la part d’obtenció de recursos. 

Aquestes dues treballen en Zona Reina, Guatemala, una regió que es 

caracteritza per ser molt humil i les seues comunitats indígenes estan 

desemparades totalment per la seua municipalitat i el Govern. Els problemes 

principals d’aquestes són: - La desigualtat entre dones i homes. 

- El racisme per part de la població guatemalenca no indígena. 

- La falta d’energia elèctrica en la majoria de les comunitats. 

- Difícil accés a l’educació i a una alimentació completa. 

Per tant, l’objectiu principals de les dues organitzacions és empoderar a la 

població per a que aprenguen a organitzar-se i ser autosuficients sobretot en 

l’àmbit energètic i d’alimentació. 
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ACTIVITATS DEL PROJECTE 

El projecte consta de dues activitats principals: 

-  Capacitació de les parcel·les familiars. 

MadreSelva, en l’àmbit de sobirania alimentària, treballa amb les famílies 

indígenes per a que tinguen uns horts familiars que produisquen diferents fruites i 

hortalisses i poder millorar la seua alimentació. 

En aquesta part MadreSelva el que fa és formar a les famílies en temes d’agricultura 

autosuficient i ecològica i donar llavors, per a que les puguen plantar. 

-  Elaboració de productes ecològics i autogestionats. 

Aquesta activitat consistix en dur a terme tallers per a aprendre a elaborar xampú, 

sabó per netejar els plats i sabó per netejar la roba, a partir de productes que puguen 

tindre les famílies en les seues cases. 

A més, se’ls proposa que aquestes activitats les facen conjuntament totes les dones 

de cada comunitat i que puguen vendre-ho a altres comunitats veïnes o 

fins i tot anar a les ciutats més properes del país. Els ingressos seran gestionats per les 

pròpies dones i elles decidiran que fer amb aquests, però MadreSelva els proposa que 

creen un xicotet fons comú que puguen gastar en aspectes que les afecten a totes, 

com per exemple per ajudar econòmicament a aquelles dones que es queden viudes o 

pateixen violència sexual a casa. 

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 

- Aprendre a organitzar-se i crear enllaços socials entre les diferents 

comunitats de Zona Reina. 

- Donar recursos i formació a les famílies per a que puguen tenir una 

alimentació variada. 

- Crear vincle i sororitat entre les dones de les comunitats.  

- Proveir recursos per a que les famílies i sobretot les dones, tinguen 

independència econòmica i aprenguen a autogestionar aquests recursos. 
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CALENDARITZACIÓ DEL PROJECTE 

 

MES ACTIVITAT 

JUNY 

- Calendari per saber les èpoques de cultiu de cada 

fruita i hortalissa. 

- Formació sobre el cultiu i el cuidat de les fruites i 

hortalisses de la temporada. 

- Repartiment de llavors de temporada. 

- Tallers per a prendre a gestionar els projectes de 

l’elaboració i la venta de productes ecològics per a 

les dones. 

JULIOL 

- Tallers per a aprendre a gestionar econòmicament 

els projectes de l’elaboració i la venta de productes 

ecològics per a les dones. 

AGOST - Tallers per fabricar xampú 

SETEMBRE 

- Formació sobre el cultiu i el cuidat de les fruites i 

hortalisses de la temporada. 

- Repartiment de llavors de temporada. 

OCTUBRE - Taller d’adob ecològic a través de residus de cucs. 

NOVEMBRE - Taller de cultius de fongs. 

DESEMBRE 

- Formació sobre el cultiu i el cuidat de les fruites i 

hortalisses de la temporada. 

- Repartiment de llavors de temporada. 

GENER 

- Xarrades sobre els avantatges de vivers comunitaris. 

- Tallers per fabricar sabó ecològic per netejar els 

plats. 

FEBRER - Construcció de vivers comunitaris. 

MARÇ 

- Formació sobre el cultiu i el cuidat de les fruites i 

hortalisses de la temporada. 

- Repartiment de llavors de temporada. 

ABRIL 
- Tallers per fabricar sabó ecològic per netejar la 

roba. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

OBJECTIUS CRITERIS 

Aprendre a organitzar- se i 

crear enllaços socials 

entre les diferents 

comunitats de Zona Reina 

- Calendari per saber les èpoques de cultiu 

de cada fruita i hortalissa. 

- Formació sobre el cultiu i el cuidat de les 

fruites i hortalisses de la temporada. 

- Repartiment de llavors de temporada. 

- Tallers per a prendre a gestionar els 

projectes de l’elaboració i la venta de 

productes ecològics per a les dones. 

Donar recursos i formació 

a les famílies per a que 

puguen tenir una 

alimentació variada. 

- Han participat més del 50% de les famílies 

en els tallers d’agroecologia. 

- El 70% de les famílies que han assistit als 

tallers d’agroecologia han aplicat l’aprés a 

les seues parcel·les. 

Crear vincle i sororitat 

entre les dones de les 

comunitats. 

- Han decidit dedicar els beneficis de la 

venta dels productes ecològics per crear 

un fons comú. 

- Han participat conjuntament en els 

diversos tal Han decidit dedicar els 

beneficis de la venta dels productes 

ecològics per crear un fons comú. 

- Han participat conjuntament en els 

diversos tallers.lers. 

Proveir recursos per que 

les famílies i dones, 

tinguen independència 

econòmica i aprenguen a 

autogestionar aquests 

recursos. 

- Han aconseguit vendre el 50% dels 

productes ecològics fabricats per les dones 

que estaven destinats a la venda. 

- Han repartit càrrecs i s’han organitzar per 

poder gestionar aquest xicotet projecte. 
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RECURSOS NECESSARIS 

HUMANS - 2 engiyeres agrònomes 

- 1 tècnica agrònoma 

 

- 1 conductora 

- 1 administrativa 

MATERIALS 

1.- Taller de xampú: 

- Base de xampú 

- Aroma 

- Colorant 

- Sal 

- Material vegetal 

- Colorador 

- Olla d’alumini de 

capacitat de 7,5L 

- Cullera de madera gran 

2.- Vivers: 

- Pala 

- Picoleta 

- Aixada 

- Palets de madera 

- Claus 

- Serra de ma 

- Cement 

- Làmines 

- Plàstic de melonar 

3.- Taller de fongs 

- Llavors 

- Plàstic de melonar  

- Navalla 

- Màscares higièniques 

- Guants 

- Alcohol  

- Sucre sòlid 

- Rent 

- Terra negra 

- Matèria orgànica Claus 

- Llàmines 

4.- Repartiments de llavors 

- Llavors  

TÈCNICS 

- 1 impressora 

- 2 ordinadors 

- Programa Excel 

- Programa Word 

- Aplicació Trello 

- 5 telèfons mòbils 
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PRESSUPOST DEL PROJECTE 
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El canvi de quetzals a euros es va agafar de la data del 4/3/2022, sent aquest de 

1Q=0,11854 € 
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Quadre resum del pressupost 

TALLER COST EN Q COST EN € % DEL COST TOTAL 

Sabó i Xampú 999,00 118,42 1,34 % 

Vivers forestals 53.208,00 6.307,28 71,46 % 

Cultiu de fongs 2.132,50 252,79 2,86 % 

Adob ecològic 5.321,00 630,75 7,15 % 

Llavors 12.800,00 1.517,31 17,19 % 

TOTAL 74.460,50 Q 8.826,55 €  

Aportació 1% CVJ  6.168,16 € 69,88 % 

 

 

Amb la quantia de la subvenció de l’1% es pretén cobrir totes les despeses dels 

tallers de sabó i xampú, cultiu de fongs, adob ecològic i el repartiment de 

llavors per als horts familiar. A més a més, també s’espera utilitzar la resta de 

l’ajuda per a una part del taller de vivers forestals, si és possible per a la part 

de construcció de la infraestructura del viver, de la bodega i de l’adobera. La 

resta serà aportada per els fons pròpies de les dues associacions que treballen 

conjuntament, Perifèries i MadreSelva.   

 


