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Memoria 2021 -  Infància en Risc:  
Prevenció de la Malnutrició Infantil a Totonicapán (Guatemala). 

Desembre 2021. 

 

 

Nota de la contraport social al terreny: Agraïment als nostres finançadors:, a qui fem extensiu 

l’agraïment de les famílies beneficiaràries i de l’equip de treball al territori, que un any més 

han fet possible la seva tasca gràcies al suport de la cooperació internacional. 

 

Situació actual del projecte: 

Per sisè any consecutiu duem a terme El projecte “infància a Risc, prevenció de la malnutrició infantil a Totonicapán 

(Guatemala), amb el suport financer de diferents donants, Fundació Resilis i la nostra contrapart a Guatemala 

Organització  no Governamental Armonía, responsable al territori de l'execució i el seguiment de les activitats del 

projecte al territori. 

Els objectius del projecte s’han mantingut al llarg daquests 6 anys d’execució. A través de la formació i capacitació 

de mares i pares de família amb fills de 0 a 5 anys en estat de desnutrició crònica, brindant assessoria per millorar 

la ingesta nutricional d'aquestes famílies i  motivant l'ús d'aliments amb més càrregues proteíniques, de baix cost i 

que es generin a les mateixes comunitats. 

Aquest és el segon any atípic per l'execució del projecte a causa de la pandèmia del covid-19. 
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Context nacional en tema de Nutrició: 

En finalitzar aquesta edició del projecte es van registrar 61 morts de nens per desnutrició aguda a 

Guatemala. 

 

Font: Foment parlamentari contra la fam. 

Guatemala registra durant el 2021 un increment del 100 % en les morts de menors de 5 anys per 

desnutrició aguda en comparació del 2020, segons estadístiques de la Secretaria de Seguretat 

Alimentària i Nutricional (Sesan). 

D'acord amb dades divulgades per la institució, entre l'1 de gener i el 21 d'agost del 2020 es van 

registrar al país 13 menors morts per aquesta causa, mentre que en el mateix període del 2021 van 

ser 26 morts. 

La informació de la SESAN assenyala que els decessos de nens per desnutrició aguda es van registrar 

als departaments de Huehuetenango, Petén, Alta Verapaz, Quiché, Jalapa, Baja Verapaz i El Progreso. 

La SESAN va precisar que la major part (25) de víctimes mortals el 2021 tenien entre 6 i 24 mesos i 

només un sobrepassava els dos anys. El 2020, els 13 menors morts tenien menys de 24 mesos al 

moment de perdre la vida per desnutrició aguda. 

Dels 26 morts aquest any, 16 pertanyien al sexe masculí i la resta al femení. De la mateixa manera, 

13 van morir a hospitals, 11 a domicilis i dos a la via pública. 
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Segons xifres oficials i d'organismes internacionals, el 59% dels 16.3 milions d'habitants a Guatemala 

viuen sota el llindar de la pobresa i un de cada dos nens pateix desnutrició. 

Des del 2016 a la data, en l'àmbit nacional s'han acumulat 102.000 951 casos de desnutrició aguda, 

malgrat això l'administració del president Alejandro Giammattei ha realitzat retallades 

pressupostàries a les entitats que treballen per eradicar aquests casos. Almenys a tres ministeris que 

tenen relació directa se'ls va reduir aquest any Q153 milions que van ser traslladats a altres carteres. 

( segons investigació d'El Periodico, publicat en 25 de setembre de 2021). 

D'acord amb una altra investigació del mateix mitjà a l'anàlisi nutricional i de Seguretat alimentària 

2021, que realitzen anualment l'agència de les Nacions Unides, Guatemala ocupa el primer lloc en 

prevalença de retard de creixement a Amèrica llatina. 

A llatinoamèrica, Guatemala ocupa el primer lloc a l'indicador que mesura el retard de creixement de 

les nenes i els nens menors de cinc anys d'acord amb la FAO. 

 

Context de Totonicapán i els seus municipis: 

Durant els 6 anys que portem executant el projecte Infància en Risc - Prevenció de la Malnutrició a 
Totonicapán, s'han atès diferents comuntats i la capçalera departamental ( Totonicapan ), malgrat 
que Totonicapan és l'àrea urbana amb més accés a serveis de salut bàsics, moltes zones presenten 
altes taxes de nens/es desnodrits. 
 
La selecció de les comunitats amb què es treballa cada any es fa tenint en compte les dades 
estadístiques que l'àrea de Salut, a través dels seus centres de Salut, realitzen. Durant els primers 
mesos de l'any es duen a terme reunions de monitorització del personal del projecte, la treballadora 
social i les educadores dels centres de salut dels Municipis que seran atesos, per escollir les zones. 
 

- Totonicapan (cantó Poxlajuj i Chuisuc del Municipi de Totonicapán) 
- Momostenango (Llogaret Sant Vicent Buenaj i Momostenango capçalera.) 
- Santa Maria Chiquimula (llogarets propers del municipi) . 
- Santa Llúcia la Reforma( San luis Sibila i llogaret Sacasiguan) 
 

 
També per definir els Municipis que es van prioritzar aquest any es van dur a terme reunions amb el 
director de la SESAN qui ens va presentar la situaciól dels darrers mesos. Aquest any, derivat de la 
pandèmia hem vist un augment en els casos de desnutrició aguda severa, cosa que és molt 
preocupant, perquè els primers 6 mesos d'aquest any ja es reporta al voltant de 160 nous casos. 
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Condicions de l'hospital departamental de Totonicapán: 

A causa de la pandèmia des del març del 2020 les activitats del projecte que usualment es feien a l'hospital no es 

duen a terme. Per seguir treballant amb el Miniseri de Salut sense entrar a l’hospital,  el projecte s'han coordinat 

amb els centres de salut ( el que anomenaríem CAPS )  dels 4 municipis atesos pel projecte, ja que en aquests 

centres es troben els registres de les famílies amb fills en estat de desnutrició i s'han coordinat visites domiciliàries 

majoritàriament i formacions a l’aire lliure. 

Inici del Projecte: 

A partir de l’Abril d'aquest any 2021, vam iniciar les activitats del projecte presencials, prenent en consideració les 

mesures de bioseguiritat decretades pel govern per contenir l'augment de casos per la pandèmia. 

El personal del projecte inicia amb la realització de les activitats del projecte a través de la modalitat de visites 

domiciliars als municipis prioritzats. 

  

Tallers a San Luis sibila municipi de Santa Lucia la Reforma i cantó chuisuc del municipi de Totonicapán, Agost 2021. 

Temàtiques impartides durant els tallers i visites domiciliars del projecte:  

Aquests tallers estan distribuïts de la manera següent: 

 Dia 1: Hàbits d'higiene per evitar malalties gastrointestinals. I degut a les condicions, evitar la transmissió 

del cóvid-19 

 Dia 2: Lactància Materna exclusiva de 0 a 6 mesos. 

 Dia 3: Nutrició complementària a partir dels 6 mesos. 

 Dia 4: Durant aquest dia es realitza un taller específic de preparació d'aliments nutritius on s’ensenya a les 

mares a preparar receptes per alimentar els nens de forma sana i nutritiva utilitzant aliments de baix cost 

i de fàcil accés a la comunitat. 

 Dia 5: Taller de motivació per integrar aliments més nutritius a la dieta familiar. Presentació de l'Olla 

nutricional familiar. (durant aquest taller se'ls presenten tots els aliments que menja la família com grans, 
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herbes, truites, fesols… entre altres, la quantitat de vegades que ha de consumir cada aliment al dia d'acord 

amb les possibilitats de la família, per això se l’anomena Olla familiar ). Es presenta a l'estil d'una piràmde 

de Maslow només que a cada nivell es descriuen els aliments i els nutrients. 

 Dia 6: Assessoria personalitzada i conselleria. 

Els temes que es desenvolupen als tallers estan basats en el diagnòstic que presenta la política nutricional municipal 

sobre les principals causes de la desntrució al departament de Totonicapán. 

 

Metodologia dels Tallers durant el projecte: 

Els tallers han estat realitzats en dos idiomes: espanyol i Kiché perquè el projecte tingui pertinència ètnica i que les 

mares d'entorns rurals puguin apropiar-se els temes sense problemes. 

S'han utilitzat diferents metodologies per al desenvolupament dels continguts: la metodologia del CAV, cicle 

d'aprenentatge viviencial a tots els tallers, seguint la metodologia EFCI ( Facilitació de la Creativitat i la innovació. 

Metodologies lúdiques i d'orientació no directiva i mètodes demostratius que faciliten l'aprenentatge per a adults i 

per a dones analfabetes ) S'han mantingut el distanciament social degut a la contenció del virus i els pocs tallers 

grupals que s'han pogut realitzar han estat amb un aforament de 10 o 12 persones. 

 

 

Taller a Santa Llúcia la Reforma, Novembre 2021. 
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Consolidació del projecte: Tallers a les comunitats i Treball de camp. 

En finalitzar aquesta edició de projecte vam atendre 277 famílies als 4 municipis prioritzats. 

A Totonicapan: 58 

A Momostenango: 45 

Santa Maria Chiquimula: 49 

Santa Llúcia la Reforma: 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller al municipi de Santa Lucia la Reforma, Totonicapán Octubre 2021. 

 

Mecanismes de participació i d'inclusió: 

Derivat dels aprenentatges dels anys anteriors, en aquesta edició vam decidir organitzar dos grups focals a la 

capçalera Departamental, amb la intenció de donar-los acompanyament constant, poder evidenciar canvis de 

comportament reals i donar-los seguiment durant almenys 3 mesos. A més de potenciar que les mares se sentissin 

recolzades mitjançant una xarxa de suport generada per les mateixes participants. 

Igual que a les edicions anterions per a la participació activa de les mares, es van utilitzar algunes dinàmiques 

ludopedagogiques, per aconseguir que malgrat ser visites curtes, les mares aconseguissin integrar els coneixements 

als seus hàbits alimentaris familiars. 
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Taller amb grup de mares al llogaret San Luis Sibila del municipi de Santa Lucia la Reforma, Octubre 2021. 

 

Inclusió de gènere: 

Per continuar fomentant la inclusió de gènere, i la participació activa dels pares en la cura i la nutrició dels seus fills, 

sol·licitem que no només les mares participin dels tallers que es brinden.  

No obstant això, hem de reconèixer que les males condicions econòmiques de les famílies a les àrees rurals ateses 

s'han aguditzat, moltes d'aquestes famílies viuen a la pobresa extrema i en la desesperació, molts pares de família 

han decidit emigrar deixant a càrrec del manteniment de les famílies senceres a les mares. 

En aquesta edició del projecte només es va comptar amb la participació de 2 pares de família, la resta van ser mares. 
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Tallers amb cantó Poxlajuj ia Santa Maria Chiquimula Agost 2021 on van assitir dos progenitors - pares  . 

 

Impacte a nivell individual i comunitari del projecte  

 

En projectes com el nostre, sempre és difícil quantificar l'impacte individual que les participants dels tallers tenen 

ja que el seguiment a nivell domiciliar sempre ha estat un tema complicat per la llunyania de les comunitats i la 

disponibilitat de les mares per portar els seus fills a control o mantenir una correcta alimentació, ja que la millora 

en pes dels nens depèn no només dels coneixements de la mare sinó de l'entorn on viu i en moltes comunitats, hi 

ha manca d'accés a l'aigua potable, la pandèmia també ha generat un augment en la desocupació la qual cosa es 

reflecteix en els pocs o nuls ingressos que els  marits o elles mateixes obtenen per al manteniment dels seus fills. 

Tot i les conseqüències que la pandèmia ha exercit a Guatemala, les mares capacitades han aconseguit una valoració 

de pràctiques correctes d'alimentació d'acord amb l'edat dels seus fills. 

 Atenció primària del nen malalt en els casos en què el nen presenta dirrea i deshidratació. 

 Millorament en hàbits d'higiene i sanejament a la llar, la qual cosa ha repercutit directament que els nens 

presentin menys malalties intestinals, així també per a la cura i protecció del contagi del cóvid-19 

 Xarxa de suport mutu entre les mares que tenen fills en desnutrició a les seves comunitats. 

 Implementació i incorporació d'aliments més nutritius a la dieta familiar, afavorint no només el nen malalt 

sinó la família en general., això gràcies a la bossa d'aliments que se'ls lliura i que en aquests anys 

particularment ha permès la subsistència per a moltes de aquestes famílies. 

  Les mares són capaces de replicar els continguts del taller amb els cercles d'influència. 
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Coordinació interna de l'equip del projecte: 

Per a la coordinació de les activitats del projecte es van fer reunions d'equip setmanals de forma virtual i per a la 

cooperació interinstitucional, reunions quinzenalment. 

 

 

Personal del projecte 2021 – Associació harmonia 

 

Compres d'Aliments per a les famílies ateses als 4 municipis prioritzats de Totonicapán. 

Com a part del projecte de nutrició s'han realitzat compres i entregues de bosses d'aliments, que son per a les 

famílies que participen als tallers. 

LLISTAT D'ALIMENTS ESPECIALITZATS 

- 625 bosses d'atol de Haba (proteïna de soja, bossa d'1 lib.) 

- 1250 bosses de incaparina (barreja de proteïna de soja i blat de moro, aliment creat per l'INCAP) 

- 625 lliures d'arròs 

- 625 lliures de fesol en gra 

- 1250 bosses de Mosh 

- 625 ampolles d´oli. 

- 625 bosses de fideus. 
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Trasllat d'aliments a comunitats. 

 

 

 

 

Coordinació interinstitucional 

Per a la realització dels tallers es va coordinar amb els centres de Salut dels municipis atesos, la 

coordinació de SESAN, tots ells van referir a les famílies i van donar suport al procés de reconeixement 

de les llars de les famílies ateses. 

  

 Personal del projecte amb delegats de Sesan Agost 2021 
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Eix de sobirania Alimentària: 

Per fomentar el consum i la producció d'aliments generats per les mateixes famílies en aquesta edició 

del projecte es van generar dues iniciatives: La criança d'aus d'engreix i la creació d'horts familiars i 

comunitaris. 

Com a resultat d'aquests components del projecte s'aconsegueix que famílies focalitzades a causa de 

les seves necessitats i mancances, obtinguessin de part del projecte, aus d'engreix per a la seva 

criança, abeuradors i aliment per a aquestes aus durant les 7 setmanes de creixement per arribar al 

pes ideal, posterior a això cada família podia consumir o vendre algunes de les aus per obtenir 

ingressos o reinvertir en la criança de més aus. D'aquesta manera, el projecte va promoure que 

aquestes famílies i especialment les mares d'aquestes famílies fossin econòmicament independents, 

que generessin els seus propis aliments i ingressos econòmics a través de la venda de les aus. 

Durant el procés de criança de les aus les famílies van rebre capacitació i acompanyament d'una 

tècnica agrícola, que a través de visites domiciliars setmanals va verificar l'atenció de pes i vacunació 

de les aus. 

D'igual manera amb la generació d'horts familiars i en altres casos comunitaris s'aconsegueix que les 

famílies cullin pel consum verdures i hortalisses d'acord amb les estacions de l'any. 

Finalment, s'està promovent la producció de fongs ostra els quals tenen més càrrega proteínica i 

poden afavorir la nutrició adequada dels nens que es troben en situación d’inseguretat alimentària. 

Amb aquests podem dir que el projecte finalment ha avançat al següent pas en l'atenció de les 

famílies amb nens en desnutrició promovent que elles puguin aconseguir per si mateixes la 

recuperació de la salut dels seus fills i millorar-ne les condicions de vida. 
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Resultats del projecte 

 277 famílies capacitades en total, 

 Realitzem 90 visites domiciliars per mes 

 5 famílies beneficiàcies amb 10 pollastres d'engreix per a la promoció de la sobirania alimentària 

 3 horts comunitaris que van beneficiar 10 famílies cada 1 

 10 famílies capacitades en la producció de fongs ostra ( Bolets) 

 2 grups focals de 10 persones a qui se'ls va donar seguiment durant 3 mesos. 

Limitacions: 

La pandèmia del Covid-19 va impedir la realització d'activitats o tallers col·lectius. 

El pressupost del projecte no ens va permetre cobrir més de 4 municipis 

El cost de transport públic pel trasllat cap a les comunitats va tenir un increment significatiu degut a les mesures de 

seguretat derivades de la pandèmia. 

Hi va haver un brot comunitari de còvid que va impedir que 1 dels grups focals es pogués mantenir amb la totalitat 

de les mares ateses.  

Avaluació i seguiment del projecte 

Durant la realització dels tallers es porta a terme una avaluació verbal dels continguts per part de les participants, 

ja que moltes són analfabetes, es fa una retroalimentació dels continguts i se'ls sol·licita que enumerin alguns dels 

punts apresos al taller.  

Per a l'avaluació d'impacte es va coordinar el seguiment a través d'alguns centres de salut, amb els quals es treballa 

i  fan visites domiciliars mensualment a les famílies. 

Es continuaran fent visites de seguiment durant els primers 3 mesos de l'any 2022, per ampliar el monitoritge i 

evolució dels infants, per arribar al nostre objectiu de fer un seguimnt de 6 mesos.  

 

SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ DEL PROJECTE A GIRONA 

Com a part de la difusió del projecte l'encarregada del projecte al terreny va enviar un informe mitjà d'avenços a 

meitat d'any, que incloïen informació i fotografies per a la difusió respectiva a l'àrea de comunicació. Així també es 

va editar un vídeo del projecte. 
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El projecte Chajinel, la iniciativa que es va dur a terme a Girona, conjuntament amb la UDG (Universitat d'infermeria) 

s'ha desenvolupat amb èxit. En aquesta ocasió, un professor de la Universitat Sant Carles de Guatemala, Edwin 

Sánchez, va ser l'encarregat de sensibilitzar la població gironina en General i especialment als Joves universitaris i 

professionals de la Salut de Girona (hospital Trueta, Santa Caterina, CAP's) de la importància de la nutrició a la 

primera infància i el risc que corren els nens i nenes Guatemalencs en situació de desnutrició aguda i crònica ( veure 

Memòria Final Projecte d'EPd i Sensibilització Chajinel 2021 ) 

 

Annexos - Imatges del projecte i llista d’assistència a les formacions. 

 

Visita domiciliar a Sant Vicent Buenabaj Momostenango, 2021. 
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Taller a Santa Maria Chiquimula octubre 2021. 

 

Taller a Santa Llúcia la Reforma, octubre 2021. 
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Taller a Sacasiguan, Santa Lucia la Reforma desembre 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller a Santa Llúcia la Reforma, octubre 2021 
 

 
 
Facilitadora explicant, amb la metodologia de l'olla nutricional Guatemalteca, cantó Chuisuc agost 2021. 
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Taller a Momostenango, setembre 2021. 
 

  

 
 
Taller a Momostenango, en acompanyament a la nutricionista per a seguiment i evaluació del pes de nens/es amb 
desnutrició. 
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Taller d'autoestima amb mares del grup focal a canton chuisuc novembre 2021. 
 
 

Per a saber-ne més Fundació RESILIS web: 

 
 

- Podeu consultar aquesta i molta altra informació sobre la nostre entitat a: 

https://www.plataformaeducativa.org/portal/entitat/fundacio-resilis/ 

- Fundació RESILIS treballa amb altres entitats, establint relacions de 

complementarietat vers la promoció de les persones, en aquest enllaç podreu 

trobar les entitats de xarxa Plataforma Educativa: 

https://www.plataformaeducativa.org/portal/plataforma-

educativa/organitzacions/ 

- Així mateix, podeu consultar les directrius i estrictes normes de les entitats membres de la xarxa en 

matèria de transparència a: https://www.plataformaeducativa.org/portal/plataforma-

educativa/transparencia/ 

https://www.plataformaeducativa.org/portal/entitat/fundacio-resilis/
https://www.plataformaeducativa.org/portal/plataforma-educativa/organitzacions/
https://www.plataformaeducativa.org/portal/plataforma-educativa/organitzacions/
https://www.plataformaeducativa.org/portal/plataforma-educativa/transparencia/
https://www.plataformaeducativa.org/portal/plataforma-educativa/transparencia/


  

 

18/18 
FUNDACIÓ Resilis:  

C/Garrotxa, 7 - 17006 Girona / Tel. 972 40 54 54 – Fax 972 40 54 56 

fpe@plataformaeducativa.org – www.plataformaeducativa.org 

- Aquí hi podreu trobar diferents publicacions que mostren la identitat  de la fundació incloent el 

nostre codi étic que marca els valors de la fundació, disponible tant en versió completa com 

abreujada per a descàrrega: 

o https://www.plataformaeducativa.org/portal/ o 

https://www.plataformaeducativa.org/portal/eixos-identitat/ 

- Per a consultar les darreres novetats de les activitats que porta a terme la fundació no dubteu a 

seguir el nostre blog a: https://www.plataformaeducativa.org/portal/la-desnutricio-cronica-en-

temps-de-covid/ 

 

https://www.plataformaeducativa.org/portal/
https://www.plataformaeducativa.org/portal/eixos-identitat/
https://www.plataformaeducativa.org/portal/la-desnutricio-cronica-en-temps-de-covid/
https://www.plataformaeducativa.org/portal/la-desnutricio-cronica-en-temps-de-covid/

