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Memòria Justificativa: 

ACTIVITATS  EN EL PERÍODE SUBVENCIONAT QUE INCLOU ANY 2021 

ANTECEDENTS 

Projecte que es desenvolupa sota el lideratge de Fundació Utopia i l’organització Armonia, 

ONG Guatemalenca. Les dues entitats desenvolupen les seves activitat sense afany de lucre 

i tenen com objectiu principal treballar amb els col·lectius més vulnerables de Guatemala, 

especialment a l’occident del país, on es concentren el major nombre de pobles originaris, i 

per la mateixa raó, els més elevats índexs de discriminació en diferents aspectes socials i 

econòmics, especialment amb el col·lectiu de dones, que pateix la triple discriminació: dona, 

indígena i d’escassos recursos econòmics. 

L’entitat contrapart amb qui treballem és l’Associació Armonia de Guatemala. Armonia és una 

entitat local i composada per joves líders comunitàries. És una entitat creada al 2019 i en 

aquests moments executa diferents projectes de cooperació internacional amb els suport 

d’entitats catalanes i americanes. Des de l´any 2020, i en plena situació de pandèmia, ha estat 

una entitat que s’ha adaptat a les circumstàncies i ha seguit treballant i fent front a les 

necessitats, molt greus, en alimentació i salut de les comunitats  rurals de la zona. Va assumir 

el projecte EFCI Dones perquè coneixien profundament el projecte, donat que la seva 

responsable, va ser una jove formada a la EFCI ( Escola de Facilitació de la Creativitat i la 

Innovació ), projecte de Cooperació internacional, el qual vam promoure, formar i dinamitzar 

mes de 300 joves líders a les comunitats durant els anys 2003-2009. Alguns d’ells, com el cas 

de la responsable d’Armonia, la Sra Ana Chaclán, s’han convertit en agents actius, 

creadors/es d’ONG’s i iniciatives socials al territori on resideixen. 

L’entitat Armonia ha assumit l’equip de treball del projecte EFCI Dones Emprenedores, i 

l’executa amb qualitat i eficàcia.  

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Es tracta d’un programa educatiu i formatiu de caràcter fortament innovador, destinat al 

foment de l’emprenedoria a través de la creativitat i de la millora de l’autoestima.  

El projecte EFCI Nahualá ofereix capacitació a dones joves indígenes i d’escàs poder 

socioeconòmic  que estiguin motivades per formar-se i millorar les seves condicions 

de vida, i vetllin pel seu propi desenvolupament personal i laboral, el de les seves 

famílies i la seva comunitat. A partir de desenvolupar els seus talents, potencialitats internes 
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i fomentar les seves capacitats creatives s’apoderen socialment. Aquest apoderament suposa 

desenvolupar i exercir la seva autonomia com a agents de canvi social i subjectes actius del 

seu procés de transformació personal, dintre del seu entorn immediat, per assolir el seu 

projecte de vida personal, laboral i comunitari.  

El mètode EFCI es porta a la pràctica a través de 30 tallers formatius vivencials i 

participatius, dividits en mòduls i un acurat seguiment dels projectes emprenedors de 

les dones.  Aquests 30 tallers engloben 120 hores de formació presencial. 

 

La part emprenedora d’aquest projecte contribueix molt notablement a millorar la qualitat de 

vida de les participants i, per conseqüència, del seu entorn més pròxim, augmentat el seu 

poder adquisitiu. Incentivar l’emprenedoria i la participació social comunitària afavoreix la 

inclusió sociocomunitària de la dona indígena en la seva comunitat, ja que incideixen 

activament i en col·lectiu a la vida pública.   

Una vegada finalitzada la formació, les dones EFCI hauran realitzat un gran treball personal 

de confiança i seguretat en elles mateixes que els ha permès aclarir idees, posar-les en 

context i saber què els caldrà per dur-les a terme. Tot això basant-nos en l’objectiu 

general del projecte: Formar i apoderar a les dones indígenes de Nahualá ( departament 

de Sololá )  mitjançant l’aplicació d’estratègies pedagògiques vivencials i participatives 

per millorar la seva autoestima, descobrir la seva capacitat creativa i generar projectes 

d’emprenedoria que contribueixin a disminuir els nivells de pobresa, violència o/i 

discriminació.  

Cal remarcar, que les beneficiàries són subjectes actius del seu propi procés de canvi social. 

Els i les professionals contractats/des només faciliten, acompanyen i donen el seguiment 

adequat pel bon desenvolupament dels seus projectes vitals i laborals. Són formades amb 

nocions de creativitat i innovació social per tal que aportin nous models de participació 

sociocomunitària estimulant els seus talents i capacitats intrínseques, obrint espais de 

participació, diàleg, tolerància i respecte mutu.   

Per altra banda, cal destacar que aquest projecte compta amb una escola bressol per atendre 

els fills menuts de sis anys de les dones destinatàries mentre elles estan realitzant la formació. 

Amb aquest servei hem pretès arribar al màxim nombre de dones possibles, oferint-los 

recursos per facilitar el seu accés a l’EFCI.  
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PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES 

Aquest projecte està dirigit a dones indígenes d’edats compreses entre els 18 i els 45 anys 

residents a Nahualá, al departament de Sololá de Guatemala. 

Les participants són dones d’escassos recursos econòmics amb rendes inferiors als 500 

quetzals mensuals (uns 50€) amb grans càrregues i responsabilitats familiars i comunitàries. 

A més la majoria són víctimes de la discriminació i de violència masclista, mares solteres o 

viudes.  

Durant aquest 2021 hem tingut en compte de manera prioritària,  la dimensió discriminatòria 

en moltes ocasions, per accedir a la formació, de viure amb una discapacitat, en un país amb 

pocs recursos i infraestructures necessàries per garantir la seva igualtat en drets. Hem fet la 

difusió pertinent a associacions especifiques i a la comunitat en general, promovent la inclusió 

a la EFCI de dones amb diferents graus de discapacitat.  

 

Per altra banda,  cal remarcar que el seu nivell d’alfabetització és molt baix, ja que la gran 

majoria no han tingut l’oportunitat d’accedir i exercir el seu dret a l’educació, però totes les 

nostres participants es caracteritzen per tenir empenta i ganes de canviar i millorar la seva 

situació i la seva qualitat de vida.  

Un dels valors afegits del projecte, és contribuir als nous models d’adaptació de les pràctiques 

artesanals i ancestrals en els treballs sobre teixit i fusta, mitjançant el pensament creatiu i 

emprenedor de les participants, que contribueixen significativament en la millora del treball 

que realitzen de manera habitual. Aquestes accions formatives han enfortit els ingressos 

econòmics de les dones, el que permet una major independencia i incidencia en les decisions 

que es preñen en familia i comunitat.   

El gran objectiu d’EFCI i el seu pla Formatiu, és apoderar a les dones per tal que facilitin la 

seva incorporació en la presa de decisions en les seves comunitats i visibilitzar la importancia 

i el potencial de cadascuna de les participants, per tal que puguin contribuir significativament 

a l’educació i benestar familiar, i formar part en les accions que es desenvolupen en la 

comunitat per tal de millorar les condicions de vida generals de ls pobles minoritaris i 

empobrits.   
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PLA DE TREBALL 

Objectiu general:  

Formar i Apoderar a les dones indígenes de Nahualá, mitjançant l’aplicació d’estratègies 

pedagògiques vivencials i participatives per millorar la seva autoestima, descobrir la seva 

capacitat creativa i generar projectes d'emprenedoria que contribueixin a disminuir els nivells 

de pobresa, violència i/o discriminació. 

Resultats previstos:  

Implementar EFCI Dones Emprenedores Nahualá (S’inclou el Gener 2022 en la present 

justificació,  i els resultats i la situació del projecte en  l’actualitat, donat que per motius de 

violència endèmica en el país i concretament a la zona on treballem, greument afectada, hem 

allargat l’atenció a les dones formades )   
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DESCRIPCIÓ DELS IMPACTES OBTINGUTS 

Durant el 2021  s’ha implementat una edició EFCI adaptada a les circumstàncies actuals 
de pandèmia. Desafortunadament, ha hagut d'adaptar-se també a les dificultats 
sobrevingudes a conseqüència del conflicte armat i l’estat de setge. 
 

  
Les condicions de pobresa i discriminació de la dona són molt greus,  pel que era necessari 

implementar un projecte de formació inclusiu i pertinent que els pogués donar a les dones un 

espai d’intercanvi dels seus coneixements ancestrals i d’adquirir-ne de nous, que els 

Objectius Resultats  Indicadors 

Apoderar a les dones indígenes 

del departament de Sololá 

mitjançant la formació creativa i 

l’aplicació d’Estratègies 

pedagògiques vivencials, per 

millorar la seva autoestima, 

enfortir el seu lideratge i 

incrementar la seva participació 

en la presa de decisions (família 

i comunitat ), així com reduir els 

nivells de pobresa extrema en la 

que viuen a través de projectes 

Empresarials i Cooperatius, 

encaminats a l’autonomia 

financera de les dones ateses. 

 

 

 

 

 

Realizada una edició EFCI 

Dones Emprenedores durant 

el 2021. - Finalitzada 

 

Resultats: 

25 Dones indígenes Maies 

K’ichés en situació de 

pobresa extrema  

 14 participants   

 11 participants  

Hem realitzat dos 

sub-grups al mateix 

municipi de 

Nahualà, per 

atendre el màxim 

de dones en les 

condicions de salut 

i seguretat 

requerides per la 

situació de 

pandèmia COVID-

19. 

 

Les participants són dones 

indígenes d’escassos recursos 

econòmics majors de 18 anys i 

provinents de comunitats amb 

alt índex de pobresa, 

discriminació de manera 

transversal (dona, indígena i 

vulnerable econòmicament ) i 

sovint víctimes de violència 

masclista.     

 

El 90 % de les participants 

finalitzen el procés de formació 

amb èxit.   

 

El 80 % de les participants que 

es formen a EFCI i finalitzen el 

procés són dones Apoderades, 

amb plans de vida i projectes de 

negoci per executar.  
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Promoure un espai d’acollida a 

la diversitat de pensaments i 

circumstàncies de les dones, 

especialment per aquelles que 

han sentit l’exclusió i la limitació 

en el seu dia a dia. Necessiten un 

ambient adequat per vèncer la 

por i emprendre accions que les 

ajudin a sortir del cercle viciós 

de la violència endèmica i lluitar 

per el reconeixement dels seus 

drets elementals.  

 

 

Resultats Edició 2021: 

Hem adequat la metodologia 

EFCI a les circumstàncies de 

les participants en cada edició, 

i en aquests moments de 

pandèmia, hem aconseguit 

seguir treballant amb elles, 

adequant l’espai i oferint el 

material protector adient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 93% de les dones del primer 

grup van elaborar el seu 

projecte de vida. Una de les 

participants no va poder 

treballar-ho pel fet que va estar 

hospitalitzada perquè es va 

emmalaltir de COVID i el seu 

espòs va morir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsar la creació i concreció 

dels plans de vida i projectes 

d’empresa col·laboratius, a 

través d’activitats 

metodològiques participatives i 

inclusives, per tal d’arribar a 

l’autonomia econòmica de les 

dones EFCI.  

Resultats Edició 2021: 

El 100% de les dones del 

primer grup, van perfilar el 

projecte d'emprenedoria 

denominada “Dotació de fil per 

a l'elaboració d'indumentària 

maia” 

 

El 90% de les dones van 

començar a participar en les 

reunions de seguiment del 

projecte i en el 

desenvolupament d'activitats 

fora de la llar. La majoria dels 

marits, expressen no estar 

Que el 40% de les participants 

es comprometi a realitzar les 

gestions per a finançar els seus 

projectes de generació 

d'ingressos econòmics. 

 

Que el 70% de les dones 

s'involucri en la presa de 

decisions en el si familiar i 

comunitari, en finalitzar la 

formació. 
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permetessin conèixer els seus drets així com la importància de la seva participació en la presa 

de decisions des de la seva família i de la seva comunitat. 

d'acord amb aquesta decisió, 

però les dones han pres les 

seves decisions de manera 

col·lectiva i amb el suport de 

totes han pogut desenvolupar 

les seves activitats amb molt 

d'èxit. 

El projecte ja va ser aprovat i 

començarà a executar-se el 

mes de febrer del 2022. 

 

 

 

Coordinar i consolidar esforços 

a través del Desenvolupament 

de diferents tallers i activitats 

que els hi permet incidir 

directament en la presa de 

decisions que les afecten i 

defensar els seus drets 

individuals i col·lectius.  

 

 

 

 

Resultats Edició 2021: 

Les dones han participat 

activament en el 

desenvolupament dels tallers i 

activitats concernents a 

l'enfortiment de les seves 

capacitats per a emprendre 

iniciatives que els brindi la 

possibilitat de generar 

ingressos financers i millorar 

les seves condicions socials, 

educatives i econòmiques. 

El 90% de les dones van 

començar a desenvolupar i a 

participar en activitats 

enfocades a conèixer els seus 

drets. 

Aquestes activitats s'han 

realitzat mitjançant l'assessoria 

de l'equip EFCI. 

 

 

El 80% de les participants 

s’organitza per fer possible el 

seu projecte emprenedor a 

través de comitès i cooperatives 

amb reconeixement jurídic per 

actuar de manera autònoma.  
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Pel que fa a l’execució d’EFCI al municipi de Nahualá, es va analitzar i buscar el recolzament 

dels líders i líderesses locals per desenvolupar una edició com cada any, i salvar les 

dificultats. S’hi van inscriure 25 dones, que es van dividir en dos grups: un d’14 participants 

i l’altre de 11 per a així adaptar la dinàmica dels tallers a les circumstàncies de la pandèmia 

Associat a aquestes situacions, el marit d’una de les participants, va morir de COVID-19, per 

la qual cosa es va decidir suspendre la formació presencial d’aquest grup, tot i que se les va 

tenir en compte en les gestions posteriors que l’equip EFCI va realitzar per a recolzar-les amb 

projectes d’emprenedoria anant personalment a les seves llars mantenint totes les mesures 

de seguretat necessàries per l’equip de treball i per les participants. Les que no van tenir 

l'oportunitat d'assistir a una escola, van ser secundades per l'equip EFCI per a escriure el que 

elles desitgen aconseguir i amb molt d'esforç i alegria, van decorar el seu projecte de vida. 

 

El grup d’11 participants, estava format per dones d’una comunitat denominada Chuanihualá 

del municipi de Nahualá. Totes viuen en una zona rural i aïllada, cosa que va facilitar el 

desenvolupament dels tallers formatius. 

Es van desenvolupar un total de 30 tallers a cada grup, en els quals es van abordar temes de: 

iniciació a la creativitat i innovació, facilitació de processos creatius, autoconeixement i 

autoestima, nutrició afectiva, dinàmica creativa de grups, lideratge creatiu, estratègies de 

convivència social, organitzacions creatives, emprenedoria econòmic, elaboració i gestió de 

projectes, projecte de vida, control de finances, convivència intercultural i avaluació creativa. 

Pel seu desenvolupament, es van aplicar les etapes del cicle d’aprenentatge vivencial (CAV). 

S’han generat espais de diàleg durant el transcurs de tots els tallers que han enfortit el procés 

de participació, reduint els temors personals i promovent la capacitat d’escolta activa i 

apoderament personal. 

La utilització d’aquest instrument metodològic va tenir com a missió facilitar l’autoconeixement 

individual i col·lectiu, a través de la reflexió entre allò experimentat en les activitats lúdiques i 

les activitats reals. La seva funcionalitat radica en què els coneixements adquirits seran 

aplicats de forma directa a la vida personal i en el context social. 

Als tallers inicials, les dones van poder desenvolupar habilitats personals i enfortir 

coneixements previs a partir de vivències pròpies. 
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La creativitat va estar molt present a tots els tallers, esdevenint una eina fonamental que va 

propiciar l’agilitat mental de les participants i el seu pensament creatiu. Aquests primers 

contactes afavoreixen un apropament amb els i les facilitadores per a l’execució d’activitats més 

íntimes i de més càrrega emocional. 

Tenint en compte el context d’aquestes dones i l’índex elevat de discriminació i violència en el 

territori, la majoria presentava una baixa autoestima i seqüeles a nivell psíquic latents. 

A través de dinàmiques es va poder identificar elements causals d’aquesta situació, de forma 

individual i grupal, aconseguint fomentar el seu creixement personal i la millora de la seva 

autoestima. 

Les dones van desenvolupar habilitats i destreses eficaces pel treball en equip, aprenent 

l’aprofitament del temps, materials i recursos. 

Destacant la importància de l’organització col·lectiva i del treball, es va aconseguir que es 

generessin habilitats de resolució de conflictes, de treball en equip i de generació d’idees. 

Durant el transcurs d’aquestes accions es va despertar l’interès pel coneixement i l’enfortiment 

de les capacitats individuals i col·lectives per protagonitzar canvis i transformacions positives 

en l’entorn. 

 

Com va succeïr durant l'exercici passat, enguany també hem treballat amb dones que es 

troben en situació de violència de gènere (expressada durant la formació i denunciada en la 

majoria dels casos) 

Aquest perfil de participant requereix atenció especialitzada i un seguiment més acurat del 

seu procés, en col·laboració amb altres estaments de la comunitat. La manca de sanitat 

pública fa difícil valorar les seqüeles físiques i implicacions psicològiques que afecten  la seva 

vida diària i benestar, però val a dir, que han continuat endavant assistint a tots els tallers i 

ampliant la seva proposta emprenedora personal ( projecte vital que treballem en el marc de 

la Formació ).  

El grup format per 14 dones ja es troba en procés d’estructurar la seva iniciativa 

emprenedora. 

Han començat a formar-se en la utilització del teler “de pedal” ( una eina que de manera 

ancestral només han fet servir els homes. Volen especialitzar-se en el seu ús per tal de 
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dissenyar teixits per l’empresa “Mercado Global”, comercialitzadora de Teixits autòctons de la 

zona. )    

D’igual manera, han començat a legalitzar una iniciativa empresarial referent a la confecció 

de “güipiles” ( roba tradicional femenina de ús habitual a la zona ), per tal de generar suficients 

fons per seguir amb la seva formació en confecció i alhora formar també a les seves filles.   

El grup de 11 participants està essent una aposta ferma per introduir les noves tecnologies i 

el B-learning en la formació, donat que són participants joves i amb interès per començar a 

formar-se de manera online. Tot i que aquest repte és molt incipient, és l’inici d’una nova 

metodologia que pot fer sostenible econòmicament l’ampliació de dones formades en aquest 

àmbit, evitant desplaçaments o reduint-los considerablement. 

En aquest grup tenim certes dificultats de violència intra municipal per l’ús de la terra comunal, 

que provoca que en alguns tallers formatius les dones tinguin problemes de desplaçament.  

No s'ha pogut desenvolupar amb normalitat i com es pretenia ja que la ciutat es troba en estat 

de setge, davant la gran tensió amb existent amb la població limítrof. Tot i així, hem pogut 

continuar durant el Gener 2022 amb aquets grup de treball, arribant a resultats satisfactoris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONS DELS PROFESSIONS DE L'ESCOLA DE FACILITACIÓ DE LA CREATIVITAT 

I LA INNOVACIÓ -EFCI DONES- EMPRENEDORES NAHUALÁ. 
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Després de 8 anys d’execussió i gràcies al finançament de l’Ajuntament de Girona, hem 

pogut consolidar l’equip tècnic de manera permanent, aconseguint així, l’estabilitat 

necessària per oferir la màxima qualitat en el projecte.   

 

1. Responsable Tècnica del Territori d'Incidència: 

 Coordinar les activitats formatives de cada edició. 

 Planificar les diferents fases de la formació. (Difusió, diagnòstic, execució i avaluació) 

 Administrar els recursos financers, materials i la temporalitat del projecte 

formatiu/Gestionar l'espai físic i el pagament dels serveis bàsics en la seu/ 

 Representar a la EFCI en reunions locals i nacionals/Buscar aliances de cooperació 

per al desenvolupament dels projectes d'emprenedoria que sorgeixen de les 

formacions. 

 Dissenyar estratègies d'incursió de projectes d'emprenedoria al mercat local i regional 

 Gestionar el desenvolupament de capacitacions tècniques per a enfortir els 

coneixements i capacitats de les dones en l'àrea de fleca, rebosteria, sastrería, etc. 

 Difondre el treball que la EFCI a favor de les dones del municipi de Nahualá  

 Assessorar i acompanyar a les dones en la legalització dels comitès davant la 

municipalitat. 

 Assessorar i acompanyar a les dones víctimes de violència i discriminació a realitzar 

les denúncies davant les autoritats competents. 

 Sostenir reunions mensuals de seguiment amb Fundació Utopia. 

 Elaborar informe financer i tècnic després de cada edició formativa. 

  Fer treball de camp per a acompanyar i verificar l'evolució dels projectes personals i 

grupals. 

 

           2. Assistent Pedagògic-Facilitador de la Creativitat i la Innovació: 
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 Elabora propostes d'activitats i contingut de cadascun dels tallers. 

 Portar el control d'assistència, alimentació i transport de les participants. 

 Replicar els tallers a les participants que per alguna raó arriben a faltar en algun 

moment. 

 Dissenyar avaluacions específiques per a cada taller. 

 Facilitar i cofacilitar tallers a dones de EFCI. 

 Fer treball de camp per a acompanyar i verificar l'evolució dels projectes personals i 

grupals. 

 Col·laborar el la perfilación dels projectes grupals. 

  Elaboració de relatoría de tallers. 

 

3. Assessor Econòmic/Jurista de seguiment de projectes 

  Conèixer els projectes personals i grupals de les dones 

 Brindar assessoria per a la perfilación de projectes en espanyol i anglès. 

 Revisar la perfilación final cada projecte. 

 Lliurar els projectes a les instàncies públiques o privades per a la seva anàlisi i 

aprovació. 

 Desenvolupar capacitacions per a millorar el resultat dels projectes d'emprenedoria. 

 Monitorar l'avanç dels projectes i realitzar els informes respectius. 

 

 

 

4. Formador/a Facilitador/a EFCI: 

 Col·laborar en la planificació dels tallers. 

http://www.fundacionutopia.org/
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 Facilitar tallers específics, d'acord amb el context en el qual es desenvolupa la 

formació. 

 Contextualitza el contingut per a millor anàlisi dels temes. 

 Desenvolupar les capacitacions en idioma maia k’iche’. 

 

5. Suports educatives “Llar infantil EFCI” : 

 Atendre durant quatre hores als fills de 0 a 10 anys de les dones que participen 

en EFCI. 

 Alimentar i canviar la roba dels nens de 0 a 3 anys. 

 Desenvolupar petites activitats amb els nens 0 a 3 anys /Desenvolupar activitats 

lúdiques per a millorar la motricitat fina i gruixuda dels nens majors de quatre anys. 

  Elaborar un portafolio d'activitats en el qual els nens hauran de guardar les tasques 

en finalitzar cada sessió. 

 Organitzar i dirigir activitats lúdiques en equips. 

 Fer costat als nens en la realització de les seves tasques escolars. 

 Acompanyar al centre de Salut als nens que arriben amb símptomes d'alguna malaltia. 

 

 

 

 

 

 

PROJECTES D´EMPRENEDORIA CREATS I EN FUNCIONAMENT DE L´EDICIÓ 2021 

Espais Infantils EFCI Dones: 

 

http://www.fundacionutopia.org/
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A cada edició, comptem amb un espai tutoritzat per professionals de la creativitat i la innovació 

per als nens i nenes no escolaritzats de les dones EFCI. Per tal que les dones puguin assistir 

als tallers amb qualitat, els seus fills/es realitzen activitats paral·leles i reben un àpat complert.   

Els espais infantils  van funcionar molt bé, tot i la gran quantitat d’infants assistents, les dues 

monitores van aconseguir realitzar la seva tasca de manera exitosa, cosa que va contribuir a 

millorar la motricitat fina i gruixuda dels infants que hi van assistir. 

Durant cada un dels tallers, les monitores van realitzar activitats lúdiques que van millorar la 

comunicació entre nens i nenes i van despertar en elles el desig de jugar en equip, sense 

discriminacions.  

Fins al 2020, els nens i nenes eren els menors de 6 anys ( edat obligatòria d’escolarització a 

Guatemala, o nens i nenes amb discapacitat de diferent tipus ), però en l’actulitat, a causa de 

la pandèmia, hi ha infants de més edat, que no assisteixen amb regularitat a l’escola.   

Es van atendre quatre bebès d'entre 4 a 9 mesos. Les monitores no van tenir cap dificultat ja 

que són mares i tenen experiència en les atenció de nens de 0 a 10 anys. 

 

Els projectes d'ovelles, chompipollos i confecció de teixit de fil, de les comunitats 

de Chuatarás, Tzam Q’a’am i Chiquix, van ser saquejades per pobladors de les comunitats 

de Ixtahuacán. A causa del conflicte limitrofe les famílies van ser amenaçades van haver 

d'abandonar les seves llars i pertinences 

Fins al moment la tensió entre les comunitats no ha disminuït i contínuament es donen atacs 

amb armanent d'ús exclusiu militar el que ha acabat amb la vida de vàries persones dels 

municipis. No es van poder recuperar les pertinences de les dones 

http://www.fundacionutopia.org/
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Teixits amb Taller de Pedal:  Aldea de Xeraxón.  El projecte de telers de pedal és un projecte 

amb dones formades  a EFCI Nahualá en els anys anteriors. 

S'ha posat en marxa amb l'objectiu d'aportar-los un mitjà d'aprenentatge i generació ingressos 

econòmics per a elles i les seves famílies. Se'ls dona coneixements tècnics perquè avancin 

en el seu aprenentatge i puguin dissenyar teles que compleixin amb els estàndards requerits 

en el mercat internacional. 

S'està realitzant en coordinació amb Mercat Global, que és una organització sense fins de 

lucre que treballa amb dones artesanes de diferents municipis de Guatemala, produeix 

accessoris de moda amb teixits maies i lidera programes d'educació per a ajudar les dones a 

construir i executar amb èxit les seves pròpies empreses comunitàries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRES INICIATIVES RELACIONADES AMB LA FORMACIÓ EFCI 

 

Projecte MIMARKET 

 

Hem arribat a un acord amb les cooperatives Micoope i l’agència financera COLUA RL, per 

tal de crear una botiga virtual que benefici a les dones emprenedores EFCI que en les 

diferents edicions han creat les seves empreses.  i en aquest moment estan generant 

productes artesanals.  https://www.micoope.com.gt/  

 

MIMARKET és una botiga en línia, on les dones emprenedores tenen l'oportunitat d'oferir els 

seus productes a nivell nacional, ja que aquesta pàgina compta amb més de 300 negocis 

locals. És un espai que brinda oportunitats de millora amb constància i paciència. 

 

Aquest projecte és en coordinació amb Cooperatives Micoope, que secunda i promou 

http://www.fundacionutopia.org/
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l'economia local i impulsa l'emprenedoria en les comunitats rurals. 

 

La coordinació interinstitucional entre l'agència financera i la EFCI Nahualá, li permet a les 

dones comptar amb la seva pròpia botiga en línia, des de la plataforma MIMARKET i li brinda 

a les dones diferents materials de promoció de productes (etiquetes, targetes de 

presentació, afiches i stickers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte de Rebostería  

 

COLUA RL també ha col·laborat en la posada en marxa de la Cooperativa de Rebosteria 

tradicional de l’equip de  pastisseres ja formades i en condicions d’obrir les portes del seu 

negoci. Ha finançat formació i productes, així com estris adequats i necessaris.  

https://www.coluarl.com.gt/ 

És un curs tècnic certificat pel Ministeri d'Educació, en el qual es va aconseguir capacitar a 

dos grups de dones diplomades de la EFCI. Es formen amb coneixements bàsics en 

l'elaboració de pastissos durant deu mesos. 

 

Aquest projecte s'està portant gràcies a la coordinació interistitucional entre els “Centres 

Municipals de Capacitació i Formació Humana (CEMUCAF)”, COLUA RL i EFCI Dones 

Emprenedores Nahualá. 

 

El programa té la categoria d'extracurricular, ja que brinda opcions formatives a les persones, 

adaptant-se al seu context. CEMUCAF contracta un pastisser professional per un any, perquè 

que faciliti els tallers. 

 

 

http://www.fundacionutopia.org/
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També s'ha tingut el suport de la cooperativa COLUA R.L, a través de la seva Unitat de 

Responsabilitat Social, mitjançant la dotació de tots inputs necessaris per als grups 

participants. 

 

Els dos grups de dones, ja van rebre la seva certificació tècnica que les acredita 

com pastisseres professionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ON SÓN LES DONES EFCI I QUIN ÉS EL REPTE A ASSOLIR   

 

El repte a assolir des de l’inici de la creació de la EFCI en aquest departament de Sololá, i 

concretament en aquest territori de Nahualá, és el de la pobresa extrema. 

La mitja d’integrants d’una família són 6 persones, per tant, les necessitats de recursos 

destinats a alimentació, salut, vestuari i vivenda són elevats, no arribant a assolir les despeses 

http://www.fundacionutopia.org/
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bàsiques. Un gran problema és el preu de la cistella bàsica alimentària, que no deixa de pujar, 

i això incrementa encara més les dificultats. Al igual que l’atur, que degut a la pandèmia s’ha 

vist incrementat.   

Les participants de l’Edició 2021 eren de Nahualà ( capçalera municipal de Sololá), dels 

“cantones”1: Xepatuj, Socosic, Xepatuj, Rabaric, Chuipatuj i Xeraxón.   

Nahualà és el nucli urbà principal i també es compta amb 11 aldees, 10 “cantones”, 11 

paratges i 91 “caseríos”. Des de l’inici del projecte acollim dones interessades en fer la 

formació de tots aquests indrets, però en l’actualitat i tenint en compte les despeses que 

suposen els viatges a la nostra sala cedida per la formació a Nahualà, és l’equip de treball, el 

que es desplaça el més a prop possible del grup de dones, per aquest motiu aquests últims 

anys hem dividit el grup en dos.  

Tot i així, les distàncies entre “cantones” i la mala comunicació vial, fa que les dones hagin de 

moure’s igualment i transitar amb els mitjans al seu abast, per agrupar-se en l’espai comunitari 

cedit per la formació. Aquesta és  una despesa molt important pel projecte, el tema transport 

i alimentació un cop han arribat, ( refrigeri ), tant per elles, com pels fills, perquè si no han 

pogut menjar res per arribar al seu lloc de destí, difícilment estan en condicions de formar-se. 

La nostra idea com a equip és promoure la formació a través dels telèfons mòbils, però és un 

tema molt complex i en primer lloc cal saltar la bretxa digital que existeix actualment. Estem 

treballant en possibles proves pilot i implementació d’alguna formació o taller en format virtual.       

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el municipi de Nahualá té un 86% de 

pobresa, que per anys no li ha permès a les comunitats indígenes, millorar les seves 

condicions de vida. Les oportunitats són escasses i fins i tot més quan es tracta de fer costat 

a les dones indígenes que viuen en pobresa i que constantment són rebutjades, discriminades 

i excloses de les decisions comunals i fins i tot de les familiars 

De març a juliol es va desenvolupar la formació amb el primer grup de dones, el segon grup 

va iniciar la seva formació en el més de novembre i estarà finalitzant el 31 de gener. 

Desgraciadament, durant el segon semestre de l'any, l'activitat del grup de participants del 

projecte ha sofert algunes variants, principalment en les dates i horaris dels tallers, ja que el 

municipi de Nahualá, es troba actualment en Estat de setge segons decret Governatiu 11-

                                                           
1 Cantón: Barriada/territori habitat: Conjunt de vivendes agrupades en zona rural 

http://www.fundacionutopia.org/
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2021 i que va ser ratificat  pel congrés de la República de Guatemala. Davant aquest 

esdeveniment que restringeix els  drets constitucionals com el dret de reunió, es van haver de 

realitzar les diligències necessàries per a poder realitzar la formació, no obstant això, el 

compliment de la programació depèn de les circumstàncies i l’ evolució del conflicte territorial 

ja que les forces de seguretat tenen la facultat d'interrompre les activitats formatives quan ells 

ho considerin necessari. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ:  

La comunicació entre Guatemala i Catalunya es manté a través de correus electrònics, 

WhatsApp, trucades telefòniques i reunions via Skype. 

A través de l’Skype, es realitzen reunions mensuals, així com les de seguiment i la reunió final 

d’avaluació de projecte.  

A més, la persona responsable a territori envia a la  Fundació Utopia informes de seguiment 

amb els avanços del projecte i amb activitats emmarcades al si de l’EFCI, així com altres 

activitats complementaries que contribuïen a l’apoderament de les dones.  

Respecte al sistema avaluatiu emprat, l'equip de professionals de Fundació Utopia treballa de 

manera conjunta sota els paràmetres de transparència, qualitat, i avaluació continua.  

Des de la nostra entitat entenem l'avaluació com una part indispensable de la formació 

continua i de qualitat que contribueix al creixement personal i al desenvolupament de 

capacitats i talents personals. 

Per aquestes raons, des de la nostra entitat entenem l'avaluació com un procés permanent, 

sistemàtic i continu, per mitjà del qual es coneix, es mesura i es reflexiona sobre les 

circumstàncies i elements relacionats amb el projecte per tal de revisar-lo i contribuir a 

l'augment de l'eficàcia en l'assoliment dels objectius plantejats. 

Quan s'ha avaluat?  

Es van desenvolupar diferents tipus d'avaluació depenent de l'etapa del projecte.  

Avaluació Ex-Ante: 

1. En fer la convocatòria a través dels mitjans de difusió radial i  es van establir i es van 

donar a conèixer els perfils de les participants, destacant que per al projecte és 

fonamental que es sentin convidades les dones que han patit discriminació, exclusió o 

qualsevol tipus de violència i que es trobin en condicions de pobresa, i  que tinguin la 

Centro de formación 

http://www.fundacionutopia.org/
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voluntat d’ aprendre, enfortir els seus coneixements i desenvolupar les seves habilitats 

per transformar la seva vida i la seva família (Difusió inicial del projecte). 

2. Posteriorment es van visitar diverses comunitats per conèixer la realitat de les dones de 

primera mà i poder realitzar un diagnòstic per seleccionar les que realment necessitaven 

amb més urgència el suport de la EFCI  

Avaluació Continua:  

3. Previ a cada un dels tallers es van realitzar reunions d'anàlisi de cadascuna de les 

planificacions per seleccionar adequadament el vocabulari i els continguts a treballar amb 

les dones de manera que els temes fossin més fàcils de comprendre. (preparació de cada 

taller). 

4. En finalitzar cada sessió de treball, l'equip de EFCI, van realitzar avaluacions perquè 

les dones poguessin expressar què els va semblar el taller i de quina manera ho podien 

aplicar en la seva vida. La majoria d'aquestes avaluacions es van realitzar amb objectes 

concrets perquè les dones que no poden llegir i escriure poguessin expressar-se de 

manera oral i visual.  .  

5. Després de cada taller l'equip de EFCI es va reunir per avaluar els resultats del dia 

anterior, analitzar els aspectes positius i negatius que es van presentar i establir línies 

més efectives de coordinació i acció per millorar el treball. 

 

Avaluació Ex-Post: 

 

En finalitzar la formació l’equip de professionals involucrats al projecte realitzen una reunió 

final avaluativa per analitzar els resultats obtinguts i els objectius assolits, així com valorar 

l’impacte generat a curt termini. En aquesta avaluació, també es van tractar temes relacionats 

amb les limitacions o imprevistos detectats, així com propostes de millora per guanyar eficàcia 

i eficiència any rere any.  

També es realitza una reunió via Skype d’avaluació final amb els professionals de 

Catalunya per fer la valoració conjunta de l’edició, i perdre es referències pertinents de cares 

a l’execució de la pròxima edició. 

A més, les dones participants també realitzen una avaluació general de l’edició quan 

finalitzen, per tal de mostrar la seva opinió sobre la formació.  

http://www.fundacionutopia.org/
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Finalment, els professionals d’Utopia a Catalunya recullen les avaluacions de tots els actors 

implicats per confeccionar la memòria i les devolutives a cada finançador del projecte. 

Es fa imprescindible pel projecte i la seva sostenibilitat al llarg del temps, promoure’l, 

comunicar el que fem i sobretot, donar a conèixer els resultats, tant a dins de les nostres 

fronteres com a Guatemala.  

És per aquest motiu que aquests dos anys estem invertint esforços i recursos en la divulgació 

i la sensibilització al mateix país de Guatemala, donat que un dels nostre objectius com entitat 

és transferir el projecte als titulars d’obligació del país i que puguin fer-se càrrec d’una part  de 

les despeses que suposa un projecte d’aquestes característiques. 

D’igual manera, des de l’entitat, mirem noves formes de sostenibilitat i finançament i accedir 

a noves fonts (crowfunding, donacions privades de persones compromeses, aportacions de 

la pròpia comunitat..). Per quest motiu estem treballant en la nova web de la Fundació Utopia 

i d’altres elements comunicatius al nostre abast i de l’entitat contrapart al territori, com 

l’instagram #utopiatoguether      

 

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL PROJECTE A GUATEMALA.  

 

Per arribar al major nombre possible de participants, es va realitzar un anunci publicitari a la 

ràdio local de Nahualá durant el 2021 . La gravació es va realitzar en l’idioma maia k’iche’, es 

va reproduir per diferents comunitats rurals amb una vehicle que comptava amb megafonia.  

Aquest espai va ser aprofitat per sensibilitzar i conscienciar a la població sobre la importància 

de donar suport a aquestes activitats, visbilitzar les sistemàtiques vulneracions de drets que 

pareixen les dones indígenes i promocionar el projecte.  

A més, la ràdio va oferir 40 minuts d’intervenció a les dones d’EFCI perquè explicaren quin 

impacte havia suposat l’EFCI en les seves vides. Les participants agraïren públicament el 

treball que es fa des de l’EFCI i les oportunitats que les han sigut brindades per millorar les 

seves condicions de vida.  

A banda, de l’espai de difusió, EFCI va portar mostres dels diversos treballs que havien derivat 

de l’EFCI, com per exemple els teixits artesanals que ara comercialitzen.  
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COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL PROJECTE A CATALUNYA.  

 

Des de la Fundació Utopia es realitza un retorn del que es fa a la Cooperació internacional a 

través de les xarxes socials i la creació d’un nou butlletí que està arribant a més de 200 

col·laboradors i persones interessades en el món de la cooperació, comptant amb la 

complicitat i col·laboració dels i les voluntaris/es de l’Entitat.  

Per tal de difondre la iniciativa EFCI entri la ciutadania, hem comptat amb un voluntari 

Guatemalenc, Pablo Paz, afincat a Girona, en la participació activa a Xarxes Socials. Hem 

creat una estratègia comunicativa per tal de donar a conèixer el projecte EFCI i els seus 

impactes.  La creació de ·#utopiatogether, del grup de Facebook amb el mateix nom i del 

butlletí de la Fundació Utopia, estrenat durant aquest 2021, ens dóna canals útils i efectius 

per la comunicació i difusió del projecte de Cooperació Internacional.       

En Pablo forma part del grup de Co - Desenvolupament Acciona’t Guatemala, format per 

persones d’origen Guatemalenc, i que alhora viuen i treballen a Girona. Aquest grup, molt 

actiu a la ciutat, compta també amb la participació d’un altre voluntari, Eder Javier Aspuach, 

vicepresident del secretariat de la Coordinadora d’ONG’s de Girona.  

A part, cal esmentar que executem un projecte d’EPD exclusivament, a la ciutat de Girona, on 

coneixem de primera mà i ens acostem a la ciutadania de manera presencial a través de tallers 

i trobades. Aquest projecte és el que anomenem Nahual, i compta amb 13 anys de trajectòria. 

Considerem  que és de vital importància donar visibilitat a la tasca que es realitza en aquests 

països del sud gràcies a la cooperació internacional i que forma part de l’Estratègia EPD 

(d’Educació pel Desenvolupament) de la nostra organització. 
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També podeu seguir-nos a les Xarxes Socials.  
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El projecte en imatges: 
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Exemples d’exercicis formatius realitzats per les dones participants 
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Transcripció textual de l'exercici inicial realitzat per totes les participants durant el taller: 
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N

o. 

 

ÁREA 

PERSONAL 

 

ÁREA 

FAMILIAR  

 

ÁREA LABORAL 

ÁREA DE 

APORTE 

COMUNITARIO 

  1 -Quiero mejorar 

mi vida cada día. 

-Ser buena 

maestra. 

-Ser buena 

tejedora. 

-Ser buena 

madre. 

-Quiero 

ejercitar una vez 

a la semana. 

-Quiero 

practicar cosas 

nuevas cada día. 

-Quiero que mi 

familia salga 

adelante. 

-Que mi familia 

logre obtener 

visa americana. 

-Que mi familia 

tenga una buena 

y bonita casa. 

-Que todos 

seamos mejores 

cada día. 

-Conseguir 

trabajo en un 

restaurante. 

-Cultivar y 

comercializar 

papas y cebollas. 

-Comercializar 

zapatos de 

temporada. 

-Tener mi propia 

tienda de joyas de 

lujo. 

-Crear mi propio 

negocio de 

sastrería. 

-Generar dinero 

extra.  

-Ser parte del 

grupo de 

seguridad de mi 

comunidad. 

-Ser parte del 

COCODE. 

-Ser una buena 

vecina y tratar 

bien a todos. 

-Quiero gestionar 

proyectos de 

drenaje y salón 

comunal. 

-Generar espacios 

de tranquilidad. 

  

2 

-Quiero 

aprender a tejer 

y bordar güipil. 

- Quiero comer 

frutas. 

-Quiero estar 

saludable física y 

emocionalmente. 

-Practicar 

basquetbol dos 

veces en un mes. 

-Dedicar un día 

de paseo con mi 

familia en las 

montañas para ir 

a divertir u 

convivir.  

-Quiero sembrar 

con diferentes 

verduras y frutas 

para 

comercializar. 

-Quiero criar 

pollos para 

sostenerme 

económicamente. 

-Recolección de 

basura con las 

personas. 

-Gestionar 

pequeños 

proyectos con 

mujeres. 

-Motivar a las 

personas de mi 

comunidad con mi 

actitud y buenos 

valores.  

-Ayudar a 

gestionar casas 

para beneficio a 

mi comunidad. 
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3 

-Vivir con 

tranquilidad. 

-Tener una casa 

propia. 

-Tener una 

motoneta. 

-Hacer ejercicio 

físico una vez a la 

semana. 

-Practicar 

basquetbol una 

vez a la semana y 

seguir 

mejorando. 

-Dar educación a 

mis hijos. 

-Quiero darles 

casa. 

-Asear a mis 

hijos y mi casa 

siempre. 

-Que mis hijos se 

superen 

profesionalment

e. 

-Tener un 

refrigerador para 

vender helados en 

mi casa. 

-Tener negocio y 

generar dinero yo 

misma para ayudar 

a mi esposo a 

mantener a 

nuestros hijos. 

-Quiero organizar 

un grupo de 

mujeres para 

hacer limpieza en 

nuestra 

comunidad y vivir 

sanamente sin 

basura.  

  

4 

-Quiero felicidad 

en mi vida. 

-Tener un carro. 

-Comer sano. 

-Quiero una casa 

propia. 

-Tener un 

trinchante. 

-Estudiar para 

poder 

graduarme. 

-Quiero educar a 

mis hijos. 

-Tener una 

familia mejor. 

-Que toda mi 

familia tenga 

fuentes de 

ingresos. 

-Quiero pasar 

más tiempo con 

mi familia. 

-Generar un 

trabajo propio. 

-Tener más 

experiencia en 

costura a mano y 

aprender a 

costurara en 

máquina de coser 

para generar más 

ingresos 

económicos. 

-Quiero ayudar a 

gestionar 

proyectos en mi 

comunidad. 

-Quiero ocupar un 

cargo en mi 

comunidad. 

-Quiero organizar 

a las personas de 

mi comunidad a 

mantener limpio 

nuestro espacio. 

-Quiero gestionar 

un proyecto de 

adoquinamiento y 

dedicar mi tiempo 

para llevar a cabo. 

  

5 

-Ser feliz. 

-Estar bien de 

salud. 

-Viajar y conocer 

otros lugares. 

-Comprenderlos 

cuando es 

necesario. 

Compartir más 

tiempo con ellos. 

-Tener un trabajo 

formal. 

-Desarrollar 

habilidades en el 

trabajo. 

-Dar una charla 

sobre los valores 

humanos. 
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-Ayudar a mi 

familia 

económicamente. 

  

6 

-Estar saludable. 

-Aprender cosas 

nuevas. 

-Recuperarme 

físicamente de 

mis operaciones 

quirúrgicas. 

Tener mi propio 

platero en la 

casa. 

-Vivir con alegría 

con mis hijos. 

-Vivir feliz con 

mi esposo. 

-Tejer sutes 

(pañuelos típicos) 

para sostenerme 

económicamente y 

generar ingresos 

económicos. 

-Aportar con mi 

tiempo en la 

comunidad cuando 

haya proyectos de 

camino. 

  

7 

-Aprender a 

escribir bien, 

leer y realmente 

comprender la 

lectura. 

-Un día de 

relajación. 

-Quiero que mis 

hijos terminen 

de estudiar. 

-Tejer trajes 

típicos y colocar 

mi propia venta 

(conseguir un 

capital). 

-Tener una 

pequeña granja de 

pollos. 

-Tener el gusto de 

trabajar en un 

país extranjero. 

-Ayudar a 

gestionar casitas 

para beneficiar a 

mi comunidad. 

-Ayudar a 

gestionar 

adoquinamiento 

para mi barrio. 

-Gestionar un 

viaje de 

despedida con las 

mujeres de EFCI. 

  

8 

-Quiero ser una 

persona 

trabajadora y 

ejemplar. 

-Luchar para 

prosperar y 

tener éxitos en 

mi futuro 

-Quiero tener 

salud, comiendo 

frutas y 

verduras para no 

-Quiero trabajar 

para ganar 

dinero, ayudar a 

mi esposo a 

sufragar los 

gastos en mi 

familia, ver a mis 

hijos, crecer 

saludables, no 

quiero dar a ellos 

mucha comida 

chatarra, lo que 

quiero es darles 

-Quiero bordar 

güipiles, cortes, 

fajas y pañuelos 

típicos para tener 

mi propio negocio 

y también quiero 

sembrar verduras 

y criar animales. 

-Quiero motivar a 

las mujeres de mi 

comunidad a 

través de charlas 

motivacionales a 

participar en las 

reuniones, 

gestionar 

proyectos para el 

beneficio de 

nuestros hijos.  
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enfermarme 

mucho. 

frutas y 

verduras para 

que ellos crezcan 

sanos y fuertes. 

  

9 

-Estar bien 

saludable. 

-Ahorrar para 

comprar una 

casa. 

-Llevar una vida 

más activa. 

-Comer frutas 

todos los días. 

-Compartir más 

tiempo con mi 

familia.  

-Aprender una 

receta familiar. 

-Tejer más trajes 

típicos, venderlos 

y generar ingresos 

económicos. 

-Participar en 

reuniones en la 

comunidad. 

10 -Estar bien 

saludable. 

-Tomar un litro 

de agua diario 

durante un mes. 

-Pintar mi casa. 

-Graduarse en la 

universidad. 

-Comer frutas 

todos los días. 

-Compartir más 

tiempo con mi 

familia. 

-Lograr que mi  

hijo pueda 

estudiar. 

-Conseguir un 

trabajo. 

-Ser líder en 

ventas de ramo de 

la empresa. 

-Tejer mantas 

para donar. 

-Brindar comida a 

personas en 

situación de calle. 

11 -Comenzar a 

ejercitar mi 

cuerpo. 

-Comprar un 

nuevo celular. 

-Leer un libro. 

-Vencer el miedo. 

-Obtener mi 

diploma en EFCI. 

-Sacar una buena 

cosecha en mi 

huerto. 

-Llevar más 

cursos de 

liderazgo. 

-Construir una 

casa para mi 

familia. 

-Casarme. 

-Tener buena 

comunicación con 

mis hermanas. 

-Obedecer a mis 

padres. 

-Planear visitas 

recreativas con 

ellos. 

-Escucharlos, 

apoyarlos. 

-Buscar más 

clientes. 

-Aumentar mis 

ventas. 

-Obtener un buen 

salario. 

-Llevar unos 

cursos de 

farmacéutica. 

-Construir una 

empresa. 

-Aprender a 

canalizar a mis 

pacientes. 

-Incentivar la 

limpieza de mi 

comunidad con los 

vecinos. 

-Formar a mi 

comunidad con los 

vecinos. 

-Formar a mi 

comunidad a 

través de talleres 

de 

emprendimiento y 

liderazgo. 

-Fomentar a las 

mujeres de mi 

http://www.fundacionutopia.org/
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-Practicar la 

solidaridad. 

-Pasar más 

tiempo en 

familia. 

comunidad sobre 

el tema de la 

violencia.  

12

.  

-Tener una casa 

propia. 

-Hacer ejercicio 

y estar saludable 

físicamente. 

-Aprender a 

ahorrar dinero. 

-Seguir 

preparándome 

académicamente. 

-Convivir más 

tiempo con mi 

familia. 

-Trabajar para 

apoyar 

económicamente 

a mi familia. 

-Conseguir un 

empleo formal. 

-Tener ingresos 

económicos. 

-Mejorar mis 

conocimientos 

laborales. 

-Participar 

activamente en 

las reuniones de 

mi comunidad. 

-Opinar y ayudar a 

tomar decisiones 

para un mejor 

desarrollo. 

13

. 

-Ejercitar una 

vez a la semana. 

-Construir una 

casa propia. 

-Quitarme el 

miedo de hablar 

en público. 

-Comprarme un 

carro. 

-Estar para mi 

familia siempre. 

-Apoyarlos 

económicamente. 

-Vivir feliz con 

mi familia. 

-Planificar y 

hacer viajes 

familiares.  

-Quiero un 

trabajo propio. 

-Generar dinero 

bordando cortes a 

la moda. 

Motivarme a 

participar en las 

tomas de 

decisiones de mi 

comunidad. 
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