
CONTEXT:
ADEHGUA treballa a diverses comunitats de Guatemala en quatre àmbits: forma-
ció social, política i productiva; salut preventiva; formació i actualització pedagògica 
i lideratge social. Per a poder desenvolupar la seva feina necessiten obtenir 
finançament. El darrer any es va crear un blog (www.adehgua.org) per gestionar do-
nacions.

OBJECTIUS:
Contribuir al desenvolupament de les TIC a les comunitats a través de formar for-
madors i alumnes. El coneixement de les TIC ajudarà als estudiants a incorporar-se 
al món laboral amb un ventall més ampli de possibilitats. Adequar les instal·lacions 
tecnològiques i educatives dels diversos centres i fomentar la seva utilització.

llOCS: Mazatenango, Comunitats indígenes de Patulul i San Antonio, Suchitepequez; Guatemala

SOCI lOCAl: ADEHGUA (Asociación por los DErechos Humanos de GUAtemala)

PARTICIPANTS: Guillem Sant Buscallà, Laura Balbastre Soler i Helena García Gómez, estudiants de    
             la FIB,  Marc Vicente Tonico, estudiant de l‘ETSEIB, Marina Brosten Duesa,  estudiant   
             de l‘EPSEVG,  Emili Boronat Roselló, estudiant de màster a la FIB

AJUT CCD: 4.827,35 euros

ACTIVITATS: 
Trasllat, manteniment i posada en marxa dels panells fotovoltaics de l’escola de 
Veracruz.  Manteniment de l’aula informàtica d‘Adehgua i de la seva seu. Reparació 
de l‘aula d‘informàtica i classes a l‘institut d‘El Carmen. Capacitació als alumnes 
de primer, segon i tercer de bàsica i personal docent de l‘institut científic Einstein 
de San Antonio. Replantejament del blog de donacions i inici del primer projecte 
autofinançat.

RESUlTATS: 
L‘aula d‘Adehgua està en funcionament i s‘hi imparteixen classes. S‘ha establert un 
lligam entre Adehgua i l’escola Einstein, que donarà lloc a futures col·laboracions. 
Es van reparar els ordinadors d‘El Carmen i les plaques fotovoltaiques de Veracruz, 
permetent un millor funcionament dels dos centres a nivell d‘infraestructura. Les 
activitats realitzades han tingut un rerefons relacionat amb la informàtica, i hem 
implementat la utilització del software lliure.

CONTINUïTAT:
La relació amb Adehgua segueix millorant any rere any. L’aula d’informàtica i la 
nova instal·lació de cablejat els permetrà seguir treballant durant tot l’any en nous 
projectes. L’aula també està pensada per a fer cursos amb l’arribada de nous volun-
taris en els pròxims anys. 

INTRODUCCIÓ DE lES TIC A COMUNITATS DESARRElADES
GUATEMAlA:

IDH: 0,574
Superfície: 108.889 km²

Habitants: 15.700.000 hab.
Esperança de vida: 71,2 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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