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1. INTRODUCCIÓ 
 

Com a estudiant de la diplomatura d’Educació Social de la Universitat de Girona, 

arribat el tercer curs ens és obligat acadèmicament fer les pràctiques. Jo vaig decidir fer 

les pràctiques de cooperació a l’estranger, concretament a Nicaragua. No va ser cosa d’un 

dia la meva decisió, ni d’una necessitat d’anar a buscar el meu jo a un altre indret, sempre 

he pensat que el meu jo ve amb mi.  

Cert és que sempre fa il·lusió la fantasia de marxar a un altre lloc, durant un temps, 

sigui on sigui i evidentment amb preferències. Sovint pensava com viuria en unes 

condicions diferents, siguin culturals, polítiques, socials, econòmiques,...  

Recordo que ja tenia aquesta il·lusió, com tantes d’altres, des del primer curs. Però 

l’important, per a mi, va ser com la il·lusió va anar-se formant en decisió.  

No van ser casualitats de la vida, sinó que es va anar forjant mentre descobria com  

d’important podria ser l’experiència de conèixer noves maneres de viure, però tant o més 

interessant era veure com visc, des d’una altre indret. Experimentar com és, com s’entén 

la nostra manera de viure, de fer, des de una altre cultura, un altre país.  

Aquest descobriment va ser arrel de comentaris, experiències, consells, d’alumnes 

però també de professors. Petites frases, mirades, somriures, silencis acompanyats d’un 

significat de gratificació personal. Així doncs, la meva decisió seguia tenint il·lusió però 

en forma de projecte.            

Convençut de fer part del meu curs acadèmic fora de Catalunya, em quedava decidir 

l’indret. Jo havia pensat en dos possibles llocs; en un País Nòrdic o a Llatinoamèrica. La 

Universitat oferia la possibilitat d’anar a Llatinoamèrica i no va caldre prendre cap 

determinació. 

Aquestes van ser majoritàriament les raons del perquè vaig cursar les meves 

pràctiques a Nicaragua. 

Acabades les pràctiques havíem de decidir la temàtica del treball de practicum. Era 

fàcil, doncs tot l’enriquiment obtingut en el transcurs de la meva estada a Nicaragua i 

sobretot les tasques realitzades són dignes de dedicar-hi un treball i compartir-ho amb 

companys i companyes que tenen la il·lusió de marxar algun dia.   

Vaig anar a cooperar, a aprendre, a fer les meves pràctiques en un projecte 

d’alfabetització, amb un innovador mètode audiovisual anomenat “Yo, sí puedo”.  
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Mai havia treballat en Educació d’Adults, i molt menys en un país subdesenvolupat 

on un dels grans problemes reals és la seva elevada taxa d’analfabetisme. Així que 

marxava sense experiència i coneixements del que era l’alfabetització i l’analfabetisme. 

 

Per això un cop m’ha tocat començar el treball un dels meus objectius és: 

 

• Fer un anàlisi del que és l’analfabetisme. 

• Fer un anàlisi del mètode “Yo, sí puedo” com a mètode d’alfabetització” 

• Descriure la part pràctica, la posada en marxa del mètode “Yo, sí puedo” des 

d’una visió de brigadista.  

 

De l’objectiu, fer un anàlisi del que és l’analfabetisme, se’n podrien desglossar, 

vàries qüestions que per a mi n’eren dubtes. El que havia de saber de bon principi era què 

significava ser analfabet, què és l’analfabetisme. Mentrestant feia un recull del seu 

significat me n’adonava que aquest també evolucionava paral·lelament a l’evolució que 

transcorre en cada país. Així doncs, una persona analfabeta a Nicaragua és diferent a una 

persona analfabeta a Catalunya si l’estudiem cadascú en el seu context, però al mateix 

temps són similars en el fet de què representa ser analfabet en la seva vida.   

 

Després d’haver treballat amb l’innovador mètode “Yo, sí puedo”, l’experiència i la 

repercussió que aquest està tenint en diferents països, un altre objectiu que per a mi crec 

que ha de formar part del treball és, fer un anàlisi del mètode “Yo, sí puedo” com a 

mètode d’alfabetització”.  Hi ha varis mètodes d’alfabetització, però el que jo no pretenc 

és fer-ne un recull, ni una comparació entre mètodes. L’anàlisi estarà centrat 

exclusivament en el mètode “Yo, sí puedo”, que per si sol ja té algunes característiques 

interessants a analitzar.   

 

I si per a mi ha estat important l’experiència viscuda a un país Llatinoamericà com a 

darrer objectiu crec interessant que sigui,  descriure la part pràctica, la posada en marxa 

del mètode “Yo, sí puedo” des d’una visió de brigadista. En aquest tercer objectiu el que 

voldria aconseguir és explicar, descriure moments puntuals, i expressar com vaig intentar 

fer les tasques encomanades.  
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Per desenvolupar aquest tres objectius he organitzat el treball en quatre blocs 

diferenciats i que sense una explicació prèvia de l’estructura podria haver-hi alguna 

confusió o mal entès. El treball començarà del que és general, com és l’alfabetització i 

s’anirà concretant fins arribar al que és més puntual com són les meves practiques a la 

comunitat on vaig exercir com a brigadista. 

 

• Bloc 1 (punt 2), consta d’un marc teòric per situar-nos una mica en el món de 

l’alfabetització. Què vol dir ser analfabet, com s’entén l’analfabetisme en 

diferents contextos, en diferents situacions o moments.   

 

• Bloc 2, d’un context més general, es comença a concretar i el (punt 3) ens explica 

el programa audiovisual “Yo, sí puedo” . A continuació (punt 4) hi ha l’anàlisi del 

mètode. Per realitzar aquesta segona part es comença explicant què són els 

programes d’alfabetització per televisió per arribar a l’explicació del “Yo, sí 

puedo”.  

 

• Bloc 3 (punt 5), és la part pràctica de l’experiència, de les tasques, de 

l’aprenentatge viscut a Nicaragua, on l’alfabetització amb el mètode “Yo, si 

puedo”  és part de la realitat. 

 

• Bloc 4,  per finalitzar el treball hi han els apartats de les conclusions del treball 

(punt 6), la bibliografia (punt 7) i l’annex (punt 8)  
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2. ANALFABETSIME 

 

2.1 DEFINICIÓ D’ANALFABET 

Quan parlem d’analfabet entrem dins un tema controvertit que planteja moltes 

preguntes encara no resoltes. El propi concepte d’alfabetització no resulta fàcil 

d’explicar. Una definició que ha deixat seqüeles i que encara no ha estat desterrada 

totalment del camp de l’educació és la d’alfabetització com equivalent a conèixer les 

lletres del abecedari i saber com fer-les servir per llegir i escriure. Estar alfabetitzat 

significa molt més que això; inclou actituds, creences, i expectatives respecte a 

l’escriptura i la lectura, i sobre el lloc i el valor d’aquestes activitats en la vida de la 

persona. D’aquesta manera, l’alfabetització es transforma en un fenomen complex i de 

múltiples facetes. 

  

Cercant la paraula analfabet al Diccionari de la Llengua Catalana trobem aquesta 

definició: 

 

Analfabet: que no sap d’escriure o de llegir amb comprensió ni tan sols 

explicacions simples referent a la vida quotidiana1. 

 

Es coneix per analfabet aquella persona que no sap llegir. Tot i així, han existit 

diversitat d’accepcions del concepte i diverses formes de determinar quan una persona és 

o no analfabeta. Per exemple, alguns especialistes consideren que una persona és 

analfabeta quan no és capaç d’escriure senzillament el seu nom; altres prefereixen 

preguntar sobre les seves habilitats per la lectura i l’escriptura, deixant el criteri de 

discerniment2.   

 

En molts països econòmica i tecnològicament  avançats es considera com persona 
analfabeta a aquella que és incapaç de contestar un qüestionari de certa complexitat o 
d’assimilar instruccions escrites que tinguin caràcter tècnic.  

 

 

                                                 
1 Definició del Gran Diccionari de Llengua Catalana. Diversos autors. Enciclopèdia Catalana 1998 
2 Discernir; distingir quelcom amb els sentits i especialment amb el pensament. Dins Gran Diccionari de Llengua Catalana. Diversos 
autors. Enciclopèdia Catalana 1998 
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En el Diccionari de Ciències de l’Educació, del pedagog Luis Castro, apareix 

analitzat en termes pedagògics i sociològics, la següent definició d’analfabetisme: “en 

sentit genèric, carència d’instrucció elemental necessària per desenvolupar-se en un 

determinat medi sociocultural, degut a la falta d’oportunitats educatives. En sentit 

restringit, situació de les persones que no saben llegir ni escriure” (Castro, 2000, p.39). 

 

Aquests diferents criteris han dificultat l’obtenció  de dades exactes i comparables 

sobre la magnitud de l’analfabetisme en el món, encara que en el 1978 la UNESCO va 

proposar als seus estats membres una recomanació sobre la normalització internacional 

de les estadístiques relatives a l’educació, en la que es definia l’analfabet com “la persona 

que no és capaç de llegir i escriure, comprenent una breu i senzilla exposició de fets 

relatius a la seva vida quotidiana”. 

 

No obstant, els especialistes d’alfabetització i d’estadístiques, en la seva gran 

majoria, no s’han posat d’acord tampoc sobre les definicions exactes d’una escala de 

nivells d’alfabetització, ni han elaborat instruments el suficientment precisos com per 

mesurar aquests nivells. Per tant, forçosament s’ha continuat tractant l’alfabetització en 

funció de dues categories: alfabet i analfabet, encara que la línia divisòria entre ambdues 

es va desplaçant, cada cop més, cap a nivells més elevats. 

 

Actualment, el concepte d’analfabet és motiu de múltiples especulacions, doncs 

estar clar que la persona només amb els instruments de la lectura i l’escriptura, no pot 

donar resposta a les seves inquietuds polítiques, econòmiques i socials, ja que el 

desenvolupament científico-tècnic exigeix cada vegada més amplis coneixements. 

 

Un element relativament nou és que varis dels països industrialitzats que 

estimaven haver resolt el nivell d’analfabetisme que tenien fa 50 anys enrere, han 

descobert l’existència d’un analfabetisme funcional. Aquest analfabetisme funcional són 

persones que saben llegir o llegeixen amb dificultats, amb una deficiència tal que se’ls 

obstaculitza trobar feina i participar eficaçment en societats cada vegada més complexes. 

Entre algunes de les causes es pot trobar la insuficient qualitat de l’educació i la falta de 

possibilitats d’estudi que garanteixin el desenvolupament de l’educació permanent.  
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Per tant, observem que les dimensions de l’analfabetitzacó han anat variant de 

manera més complexa. Això es pot veure a l’evolució de les definicions que reflexa 

l’ampliació de les dimensions de l’alfabetització3 

 

                                                 
3 Fonts d’informació extreta de, La alfabetización un factor vital. Educación Para Todos, resumen.  Capítol  2 i 3  Ediciones 

UNESCO. 2005. 

Font d’informació extreta, Desde la alfabetización presencial al Yo, sí puedo. (IPLAC), Cuba, 2005. Editorial Pueblo y Educación, 

2005 
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2.2 EVOLUCIÓ DE LES DEFINICIONS DE L’ALFABETITZACIÓ.  

A totes les definicions hi ha un element comú fonamental: l’alfabetització té les 

competències de la lectura i l’escriptura. A la segona meitat del segle XIX es van 

reconèixer les limitacions d’una concepció de l’alfabetització basada exclusivament en 

les competències de lectura i l’escriptura i es va tractar de fer insistència en les 

utilitzacions i aplicacions de les competències en funció de les modalitats “útils” .  

  

En els decennis de 1960 i 1970, la noció “d’alfabetització funcional” ha anat 

agafant un major arrelament i a posat de relleu els nexes entre l’alfabetització, la 

productivitat i el desenvolupament socioeconòmic global. 

 

Més endavant, s’ha centrat l’atenció en les modalitats d’utilització i aplicació de 

l’alfabetització en diferents contextos socials i culturals. Molts educadors han arribat a 

considerar l’alfabetització com un procés actiu d’aprenentatge que comporta una 

conscienciació social i una reflexió crítica susceptible de facilitar l’emancipació de les 

persones i els grups per promoure canvis en la societat. Els treballs de l’educador brasiler 

Paulo Freire han integrat la noció d’aprenentatge actiu en contextos socioculturals 

particulars. Freire sostenia que “tota lectura d’una paraula ve precedida per una lectura 

del món”. 

 

El terme alfabetització ha ampliat el seu significat fins arribar a convertir-se en 

metàfora  de molts tipus de competències.  Alguns especialistes estimen que la noció més 

apropiada a la vida del segle XXI és la “d’alfabetitzacions múltiples”, això és, 

competències elementals relacionades amb la tecnologia, la salut, la informació, els 

media, l’àmbit del visual, el camp de la ciència i d’altres contextos. 

 

Des del decenni de 1950, les organitzacions internacionals, han desenvolupat un 

paper important en l’elaboració de polítiques relatives a l’alfabetització.  

 

A la Conferència General de la UNESCO a l’any 1958, es va elaborar una 

definició estàndard de l’alfabetització: “està alfabetitzada tota persona que pugui llegir i 

escriure,  comprenent un anunciat simple i breu que guardi relació amb la seva vida 

quotidiana”. Aquesta definició es va convertir en una referència per mesurar 

l’alfabetització en els censos nacionals. 
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En el decennis de 1960 i 1970, es va destacar la funció que té en el creixement  

econòmic i el desenvolupament nacional, especialment en els països que acaben 

d’independitzar-se. Fent ressò d’aquesta nova concepció,  la Conferència General de la 

UNESCO va adoptar a l’any 1978 una definició de l’alfabetització funcional que encara 

s’utilitza avui en dia: “està alfabetitzada funcionalment tota persona que pugui realitzar 

totes les activitats en les que és necessària  l’alfabetització per propiciar un funcionament 

eficaç del seu grup o comunitat i li permeti seguir utilitzant la lectura, l’escriptura, i el 

càlcul en mires al seu desenvolupament individual i el de la comunitat”  o també, “És 

analfabet funcional la persona que no pot emprendre aquelles activitats en la que 

l’alfabetització és necessària per l’actuació eficaç en el seu grup i comunitat”. (UNESCO: 

Quarta Conferència Mundial d’Educació d’Adults, ES/85/conf. 210/3, p.81.) 

 

Mentrestant, la teoria de la conscienciació de Freire, que veu l’alfabetització com 

una encarnació de la consciència social i la reflexió crítica, i com un factor inseparable 

del canvi social, s’anava popularitzant en els països en desenvolupament i influeix en les 

declaracions polítiques.   

 

Al llarg dels decennis de 1980 i 1990, les definicions de l’alfabetització es van 

anar ampliant per tenir en compte els desafiaments de la mundialització, enteses les 

repercussions de les noves tecnologies i els mas medies moderns i l’aparició de 

l’economia del coneixement. 

 

A la Quarta Conferència Internacional sobre l’Educació d’Adults, celebrada a 

París, del 19 al 29 de març del 1985, s’agafa aquesta definició amb molta força a quan 

s’analitza l’analfabetisme en els països industrialitzats. En l’enquesta realitzada entre els 

països membres per presentar-la a la conferència, es va plantejar: “Ocórrer amb 

freqüència que els problemes de lectura, escriptura i càlcul tan sols es fan evidents quan 

les modificacions tecnològiques i altres raons obliguen a capacitar als adults per noves 

ocupacions. Naturalment, segons com siguin aquestes, seran molt diferents els nivells 

d’alfabetització requerits, però molts dels llocs de treball de nova creació (i sobretot els 

que estan ben remunerats) requereixen una major competència que les ocupacions que les 

reemplacen. Al mateix temps, s’eleven constantment els requisits relatius als llocs 

existents, encara que tot sovint, les funcions bàsiques del treball en qüestió es modifiquen 
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poc.   (UNESCO: Quarta Conferència Mundial d’Educació d’Adults, ES/85/conf. 210/3, 

p.82.) 

 

La Declaració Mundial sobre Educació per Tots, adoptada a Jomtien a l’any 1990, 

es va situar la problemàtica de l’alfabetització en el context de la satisfacció de les 

necessitats educatives fonamentals de tots, nens, joves i adults, al proclamar que: 

“aquestes necessitats agafen tan les eines essencials per l’aprenentatge (lectura, 

escriptura, expressió oral, càlcul, solució de problemes), com els continguts bàsics de 

l’aprenentatge (coneixements teòrics i pràctics, valors i actituds), necessaris perquè els 

éssers humans puguin sobreviure, desenvolupar plenament les seves capacitats, viure i 

treballar amb dignitat, participar plenament en el desenvolupament, millorar la qualitat de 

la seva vida, prendre decisions fonamentals i continuar aprenent”.     

 

El Marc d’Acció de Dakar i la resolució adoptada a l’any 2002 per l’Assemblea 

General de Nacions Unides sobre el Decenni de l’Alfabetització (2003-2012) han 

reconegut que l’alfabetització és un element medul·lar de l’aprenentatge al llarg de tota la 

vida. Aquesta resolució diu el següent: “l’alfabetització és essencial perquè tot nen, jove i 

adult, adquireixi els coneixements essencials per la vida quotidiana que els permeti fer 

front als problemes amb els que puguin tenir en la vida i representa una millora 

fonamental en l’educació bàsica, que és un medi indispensable per la participació eficaç 

en les societats i l’economia del segle XXI”    

 

L’alfabetització és una conquesta social i cultural, així com també cognitiva, que 

els permetrà a les persones, en el present i en el futur, participar en diversos grups 

d’activitats que, en certa manera, impliquen llegir i escriure.  Està íntimament lligat a 

relacions concretes i a activitats i circumstancies socials i culturals determinades com són 

llegir el diari, pagar els impostos, observar les indicacions i cartells publicitaris en els 

carrers, escriure i llegir cartes, ampliar els coneixements del món, obrir la mirada sobre 

aquest i moltes altres activitats, drets que ens fan desenvolupar com a persones, éssers 

crítics i conscients respecte a la realitat que ens envolta i, a partir de aquí, construir la 

nostra pròpia història, la nostra societat.   
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2.3 PERQUÈ ÉS IMPORTANT L’ALFABETITZACIÓ. 

L’alfabetització és un dret que permet accedir a altres drets. El dret a 

l’alfabetització està implícit en el dret a l’educació reconegut per la Declaració Universal 

dels Drets Humans de 1948. L’alfabetització està relacionada amb una millor protecció 

dels drets humans i les llibertats individuals.    

 

L’alfabetització no tan sols afecta als individus, sinó també a les comunitats i 

societats que han de crear contextos propicis a l’alfabetització. Aporta tota una sèrie de 

beneficis a les persones, famílies, comunitats i nacions, que no són fàcil de detectar quan 

aquest beneficis es basen en dades empíriques. Alguns afectes positius com la 

conscienciació política, l’adquisició d’autonomia i la reflexió crítica són difícil de 

mesurar intrínsecament. Dit això, és possible definir un conjunt de beneficis que van 

lligats a l’alfabetització. 

 

• Beneficis humans i personals íntimament units a l’autoestima, la confiança en un 

mateix i l’autonomia personal, que augmenten la sensació de comptar amb més 

possibilitats per l’acció individual o col·lectiva.   

 

• Beneficis cultural, ja que els programes d’alfabetització poden qüestionar les 

actituds degut a l’adquisició de competències en matèria de reflexió crítica, signe 

característic del plantejament de Freire.  

 

• Beneficis socials, perquè les persones que participen en programes 

d’alfabetització experimenten una millora en la seva qualitat de vida. Així doncs, 

en tema de salut, per exemple, no tan sols milloren els seus coneixements en 

matèria de salut i planificació familiar, sinó que tenen mes possibilitats d’adoptar 

mesures de salut preventiva. 

 

• Beneficis econòmics de l’educació, els quals s’han estudiat molt, sobre tot 

respecte a l’increment dels ingressos personals i el creixement econòmic en 

general. El nivell d’alfabetització té una repercussió positiva en els ingressos de 

les persones, comunitats i societats. És raonable, des del punt de vista econòmic, 

invertir en programes d’alfabetització.  
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2.4 CAUSES DE L’ANALFABETSIMES. 

La taxa d’analfabetisme no s’ha de mirar tan sols com la delimitació convencional 

estadística, sinó com una manifestació inequívoca de que les estructures 

socioeconòmiques imperants, més bé no afavoreixen el desenvolupament d’una educació 

democràtica i popular. La tendència que s’observa en el món subdesenvolupat en 

l’actualitat és la de l’elevació, cada cop més, de l’índex de desescolarització i la limitació 

d’oportunitats d’estudi a aquells que aconsegueixen escolaritzar-se malgrat els esforços. 

 

L’anàlisi de la situació de l’analfabetisme en el món, mostra que aquest fenomen 

es manifesta amb major intensitat en els països subdesenvolupats. No és un secret que 

darrera del problema actuen estructures econòmiques, formes i nivells de producció que 

no responen als interessos de tota la societat, sinó que grups minoritaris, que 

s’enriqueixen mitjançant l’explotació de les grans masses i donen la seva economia 

nacional al capital estranger, fet que aguditza cada cop més la dependència econòmica.  

 

La consolidació del model neoliberal, l’increment de les desigualtats en la 

distribució  de la riquesa i l’augment de la pobresa  en l’àmbit mundial, reafirma avui la 

causa del l’augment de l’analfabetisme com la màxima expressió de la discriminació 

educativa i d’exclusió social.  

 

Com diu Federico Mayor Zaragoza, en el seu informe en la Conferència Mundial 

d’Educació per a Tots, celebrada a Tailàndia el 1990, va plantejar: “...l’analfabetisme 

inhibeix el progrés i la productivitat, impedeix l’avanç cultural i espiritual i facilita la 

dependència crònica de societats senceres. Els problemes que sorgeixen de 

l’analfabetisme, constitueixen les raons integrals del cicle permanent de pobresa i 

subdesenvolupament que pateix moltes nacions del món..” (Raffo, 1990, p. 51)   

 

Aquestes dues visions aïllades, per una part, no totes les estructures 

socioeconòmiques propicien el desenvolupament de l’educació i la cultura, i per l’altre 

part, l’analfabetisme i la falta d’educació no permet el desenvolupament socioeconòmic, 

condueixen a un cercle viciós, ja que redueixen les accions objectives per la disminució o 

l’eliminació de l’analfabetisme. Una proposta eficaç almenys en l’experiència cubana 

proposa el següent per tal de combatre l’analfabetisme: 
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L’analfabetisme és la més brutal expressió del sotmetiment  i discriminació. 

 

Desenvolupament 
econòmic i social 

Educació permenent 
com a prerequisit pel 
desenvolupament  

Desenvolupament 
progressiu  
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2.5 EL PRESENT DE L’ANALFABETISME EN EL MÓN. 

 

S’han de manejar amb prudència les estadístiques sobre l’alfabetització. Fins fa poc, 

les avaluacions de l’alfabetització utilitzades en les comparacions internacionals es 

basaven en xifres oficials dels censos nacionals. A la pràctica, els experts determinaven el 

nivell d’alfabetització d’una persona amb un d’aquests tres mètodes:  

 

1. Les declaracions dels propis entrevistats, que indicaven el seu nivell 

d’alfabetització en un qüestionari del cens. 

2. L’avaluació feta per un tercer (el cap de família, per norma general) que 

indicava el nivell d’alfabetització de les persones de la casa. 

3. El nivell d’instrucció, en el que el número d’anys d’estudis cursats servia de 

mesura d’aproximació per diferenciar les persones “alfabetitzades” de les “no 

alfabetitzades.  

 

Cada un d’aquests mètodes presenta llacunes considerables i proposa a utilitzar un 

enfocament dicotòmic4 definint als individus com “analfabets” o “alfabetitzats”. 

 

Des del decenni de 1980, la preocupació per les estadístiques de l’alfabetització ha 

anat  augmentant. En quina mesura són fiables i comparables? Les mesures que no es 

basen en proves directes no donen una correcte precisió del nivell d’alfabetització dels 

individus i porta a taxes globals d’analfabetisme que són inexactes. Les estimacions 

basades en el número d’anys d’escolaritat són cada vegada més problemàtiques, a mesura 

que s’acumulen les dades empíriques enfront la qualitat de l’educació. 

 

Més important és el fet de que no tots els països utilitzen la mateixa definició per 

classificar a una persona com alfabetitzada. No obstant, la immensa majoria de països 

consideren l’alfabetització com la aptitud per llegir i/o escriure enunciats simples.  

 

Si les definicions són variables, la periodicitat  de les dades també ho són. En els 

països desenvolupats, els censos són, per norma general cada deu anys, però en molts 

països desenvolupats no passa el mateix.. 

 
                                                 
4 Dicotomia; que es divideix en dos. Dins Gran Diccionari de Llengua Catalana. Diversos autors. Enciclopèdia Catalana 1998 
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Segons dades convencionals subministrades pels països per l’any més pròxim del 

període de referència 2000-2004, en el món hi ha 771 milions d’adults analfabets, el que 

significa que un 18% de la població adulta mundial no sap llegir ni escriure. Des de 1990 

el numero d’analfabets a disminuït en 100 milions, degut sobre tot a una acusada 

reducció del seu numero a Xina (94 milions menys) 

 

La immensa majoria del 771 milions d’adults que els manca competències mínimes 

de lectura, escriptura i càlcul viuen en tres regions: Àsia Meridional i Occidental, Àsia 

oriental i el Pacífic, i l’Àfrica Subsahariana.  

 

Les tres quartes parts dels analfabets del món es concentra en 12 països solament, i 

vuit d’ells pertanyen al grup E-9, integrat per nou països amb gran densitat de població 

(Bangladesh, Brasil, Xina, Egipte, Índia, Indonèsia, Mèxic, Nigèria, Pakistan). La 

realització de l’objectiu de Dakar depèn dels progressos que s’aconsegueixin en aquests 

països. 

 

La taxa mundial d’alfabetització d’adults, és a dir, el numero de persones 

alfabetitzades expressat en percentatge de la població adulta total, va passar d’un 56% en 

el 1950 a un 70% en el 1980, un 75% en el 1990 i un 82% en el 2000-2004. en funció de 

les tendències recents, en el 2015 la taxa mundial hauria d’arribar a un 86% 

aproximadament. 

 

La taxa mundial d’alfabetització va augmentar mes ràpid en el decenni de 1970 que 

en els decennis posteriors. Les taxes d’alfabetització dels adults van progressar en totes 

les regions, però segueixen essent relativament baixes en Àsia Meridional i Occidental, a 

l’Àfrica Subsahariana i els estats Àrabs. 

 

Les dones representen el 64% dels analfabets del món, i aquesta proporció ha 

perdurat des del 1990. S’estima que de cada 100 homes, tan sols 88 dones saben llegir i 

escriure. 

 

En la majoria dels casos, allà on els índex de pobresa son més elevats, les taxes 

d’alfabetització tendeixen a ser més baixes. L’analfabetisme tendeix a prevaler en els 

països d’escassos ingressos on l’extrema pobresa és moneda corrent. 
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També és possible estudiar la relació entre la pobresa i l’analfabetisme a partir de 

l’estudi del tipus de materials, estructures i serveis dels habitatges. Al respecte, s’ha 

demostrat que es dona una correlació entre l’alfabetització i la riquesa dels habitatges. 

 

En les zones rurals les taxes d’alfabetització tendeixen a ser més baixes que les 

urbanes. Un dels motius és que en zones rurals no existeixen centres educatius i s’ha 

d’anar a la zona urbana per estudiar, fet que es complica si existeix un gran pobresa que 

no permet pagar-se el transport. 

 

Per motius socials, culturals o polítics complexes, alguns grups de població es veuen 

exclosos de la societat dominant, i aquest fenomen sol tenir com a conseqüència limitar el 

seu accés als programes d’educació formal i alfabetització. El que se sap del seu grau 

d’alfabetització es molt limitat perquè es solen ignorar en la avaluacions basades en els 

censos o en les enquestes que es fan. No obstant, les taxes d’alfabetització tendeixen a ser 

més baixes en aquests grups, que comprenen:    

 

• Els pobles indígenes 

• Les persones discapacitades 

• Els immigrants 

 

L’avaluació directa de l’alfabetització porta a pensar que el problema plantejat per 

aquesta no tan sols arriba a majors proporcions del que sembla indicar les xifres 

convencionals basades en avaluacions indirectes, sinó que a més afecte tant als països 

desenvolupats com els subdesenvolupats.5    

 

 

                                                 
5 Fonts d’informació extreta de, La alfabetización un factor vital. Educación Para Todos, resumen.  Capítol  2 i 3  Edicions UNESCO. 

2005. 

Font d’informació extreta, Desde la alfabetización presencial al Yo, sí puedo. (IPLAC), Cuba, 2005. Editorial Pueblo y Educación, 

2005 
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Grup E-9 de països amb gran densitat de població: 

 

• Bangladesh 

• Brasil 

• Xina 

• Egipte 

• Índia  

• Indonèsia 

• Mèxic 

• Nigèria 

• Pakistan 

Distribució de la població adulta analfabeta en el món 
(2002-2004)

Brasil; 1,90%

Iran; 1,40%

Marroc; 1,30%

Congo ; 1,20%

Egipte; 2,20%

India; 34,60%

Xina; 11,30%

Bangladesh; 
6,80%

Pakistan; 6,20%

Nigèria; 2,90%
Etiopia; 2,80%

Indonèsia; 
2,40%

Resta del mon; 
25%

  
Font: mirar el capítol 7 de la versió íntegra de l’informe de seguiment de la EPT ( Educación Para Todos) 
en el Món 2006 
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Estimacions del numero d’analfabets adults i de les taxes d’alfabetització per 

regió (1990 i 2000-2004) 

 

 

 

  

 

 
Numero d'analfabets  

(en mils) 
Taxes d'alfabetització 

(en %)  Evolució entre 1990 i 2002-2204 

          Numero d'analfabets 
Taxes 

d'alfabetització 

 1990 2000-2004 1990 2000-2004  (en mils) (%) (punts percentuals)  

         

Món 871,75 771,129 75,4 81,9  -100,621 -12 6,4 

           

Països en desenvolupament 855,127 759,199 67 76,4  -95,928 -11 9,4 

Països desenvolupats 14,864 10,498 98 98,7  -4,365 -29 0,7 

Països en transició 1,759 1,431 99,2 99,4  -328 -19 0,2 

          

Àfrica Subsahariana 128,98 140,544 48,9 59,7  11,564 9 9,8 

Estats Àrabs 63,023 65,128 50 92,7  2,105 3 12.6 

Àsia Central 572 404 98,7 99,2  -168 -29 0,5 

Àsia Oriental i el Pacific 232,255 129,922 81,8 91,4  -102,333 -44 9.6 

Àsia Meridional i Occidental 382,353 381,116 47,5 58,6  -1,237 -0,3 11,2 

Amèrica Latina i el Cribe 41,742 37,901 85 89,7  -3,841 -9 4,7 

Europa Central i Oriental 11,501 8,374 96,2 97,4  -3,126 -27 1,2 
Amèrica del Nort i Europa 
Occidental 11,326 7,741 97,9 98,7  -3,585 -32 0,8 

 

Nota: La suma de les xifres poden no ser igual als totals indicats perquè s’han arrodonit. Per més explicacions sobre les 
definicions nacionals de l’alfabetització, les fonts i l’any de referència, mireu la introducció a l’annex estadístic de la versió 
integra de l’Informe de Seguiment de la EPT (Educación Para Todos) en el món 2006 
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Estimacions per països que tenen una taxa baixa d’alfabetització d’adults.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
La taxa d'alfabetització és 
< 63%  

La taxa d'alfabetització és 
> 63% 

       
El numero d'analfabets és superior a 
5milions 

 
 
 
 
  

Bangladesh Egipte, Etiòpia, 
Ghana, Índia, Marroc, Moçambic, 
Nepal, Pakistan, Sudan i Iemen. 
 
 
   

Afganistan,, Argèlia, Brasil, Xina, 
Indonèsia, Iraq, República 
Islàmica de  l’Iran, Mèxic, 
Nigèria, República Democràtica 
del Congo, República Unida de 
Tanzània i Turquia.  

       
El numero d'analfabets oscil·la entre 1 i 
5 milions 
 
 
 
 
 
  

Benín, Burkina Faso, Burundi, 
Txad, Costa d’Ivori, Haití, Mal, 
Nigèria, Papua Nova Guinea,  
República Centrafricana, Senegal, 
Sierra Leona, i Togo.   
   

Aràbia saudita, Angola, Camboia, 
Camerun, Guatemala, Kenya, 
Madagascar, Malawi, Malàisia, 
Myanmar, Perú, República Àrab 
Síria, Rwanda, Sudàfrica, Tunísia, 
Uganda i Zàmbia.        

       
El numero d'analfabets és inferior a 
1milió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comoras, Libèria i Mauritània. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Baherin, Belice, Bolívia, 
Botswana, Cap verd, Congo, El 
Salvador, Emirats Àrabs Units, 
Guinea Equatorial, Hondures, 
Jamahiriya Àrab Líbia, Jamaica, 
Jordània, Kuwait, Lesotho, Malta, 
Maurici, Namíbia, Nicaragua, 
Oman, RDP Laos,  República 
Dominicana, Qatar, Suriname, 
Swazilàndia i Vanuatu. 

 

El percentatge del 63% que serveix de divisòria entre les taxes altes i baixes d’alfabetització d’adults es basa en un 
examen de la distribució de tots els països amb taxes inferiors al 95% i en càlcul de la mitjana ponderada. 
 
Font: mirar el Capítol 7 de la versió integra de l’Informe de Seguiment de la EPT ( Educación Para Todos) en el Món 
2006 
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3. ELS PROGRAMES D’ALFABETITZACIÓ PER TELEVISIÓ  

3.1 INTRODUCCIÓ 

L’educació a distància en ofereix moltes possibilitats per donar resposta a les 

necessitats d’alfabetització del món actual amb programes que s’utilitzen als medis de 

comunicació massiva. 

 

Els projectes d’alfabetització per TV-vídeo (VHS) pretenen influir en la reducció 

dels índex d’analfabetisme de joves i adults. Es plantegen com a instrument 

d’alfabetització la comunicació a partir de la televisió mitjançant videoclasses, així com 

d’altres activitats educatives integrades en el procés d’alfabetització. 

 

En les experiències que Cuba ha realitzat i realitza en diferents parts del món amb 

resultats positius, s’ha pogut constatar que l’alfabetització per televisió ofereix múltiples 

avantatges; entre elles es pot destacar:  

• Arriba a un major número de persones necessitades amb menors recursos humans 

i materials. 

• No requereix d’una gran quantitat de personal professional per poder oferir les 

classes de qualitat i ni de gran quantitat de recursos necessàries que no existeixen 

en tots els llocs.  

• Permet a l’alumne aprendre en la seva pròpia casa o en llocs pròxims. 

• No requereix l’existència d’institucions docents. 

• S’incrementa la cooperació familiar, establint estrets vincles entre nens, joves i 

adults. 

• Incrementa el treball individual del participant i a la vegada contribueix al 

creixement de l’autoestima. 

• Permet tenir més assistència i ajuda a que els participants no deixin de venir. 

• Permet més flexibilització en la utilització d’alternatives i variants organitzatives. 

Les barreres més significatives que han necessitat d’un tractament més directe són: 

• Falta d’energia elèctrica. 

• Finançament inestable pel desenvolupament dels programes. 

• Falta de concentració per part dels participants en l’atenció i  observació de la 

videoclasse. 
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3.2 CONCEPCIÓ METODOLÒGICA PEL DESENVOLUPAMENT DE 

PROGRAMES D’ALFABETITZACIÓ PER TV-VÍDEO EN L’EXPERIÈNCIA 

CUBANA 

Una acció alfabetitzadora que pretengui arribar a tots els necessitats requereix 

d’un programa que consideri tots els aspectes d’aquest important procés. Per aquesta 

causa, s’ha construït una metodologia general a partir de la realitat dels contextos 

socioeconòmics i socioculturals dels indrets on s’ha aplicat el programa, per elaborar una 

estratègia que permeti desenvolupar el procés d’alfabetització considerant la seva 

planificació, organització, control i avaluació.   

 

S’ha de tenir molt en compte que aquest procés no és espontani, pel contrari, és un 

procés que té objectius molt ben definits per les aspiracions i exigències de cada projecte 

i de la societat en general. Per aconseguir la seva efectivitat és imprescindible integrar en 

l’estratègia tots aquells elements que tinguin de participar. 

 

El fet de que els processos d’alfabetització, en la majoria dels casos, siguin 

dirigits i finançats en diferents nivells o instàncies o per institucions no governamentals 

fora del sistema regular d’educació, no els eximeix d’aquest principi. 

 

L’estratègia feta i aplicada té els següents passos i s’expressa en el següent 

esquema:   

 

Estratègia general per l’implementació 

d’un programa d’alfabetització 

 

 

 

 
Exploració 

 
Experimentació 

 
Generalització 

Avaluació 
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A. Exploració 

L’implementació  d’un projecte d’alfabetització  per viodeoclasse requereix d’un 

estudi previ de les condicions del país, regió o comunitat on es durà a terme el projecte, 

que permeti definir les polítiques i estratègies a seguir, determinar els sectors o zones 

prioritzades d’acord amb els seus interessos i necessitats, planificar el procés per etapes i 

definir on es realitzarà l’experimentació. 

 

Simultàniament amb les fases l’exploració, s’han de crear les condicions per 

l’experimentació i la capacitació del personal que el portarà a terme. Per aconseguir 

resultats el màxim objectius possibles, es recomana en aquesta etapa, segueix-hi les 

següents pautes: 

• Estudi dels antecedents de les accions d’alfabetització fetes i les vigents. 

• Creació de les bases objectives. Determinació de l’estructura que s’encarrega de 

garantir la planificació, capacitació, organització, control i avaluació del procés. 

• Establir dues instàncies: una coordinadora o directiva i una altre tècnico-

operativa per la confecció dels materials, preparar el personal docent, garantir 

l’execució del projecte, donar-li seguiment  i avaluació tan en el procés 

d’alfabetització com en el seu impacte en la societat a on es desenvolupa. 

• Selecció i capacitació de l’equip tècnic que assumirà la responsabilitat de 

realitzar el projecte. Es requereix d’una anàlisi del personal més capacitat i de 

major experiència, que sigui capaç d’afrontar les tasques de coordinació del 

projecte i d’assessorar tot el treball tan en l’aspecte organitzatiu com tècnic. 

• Registre de la informació sobre les característiques socioculturals i 

sociodemogràfiques de les regions i comunitats beneficiàries per tenir una idea 

clara de les necessitats d’instruments i materials més adequats portar a terme el 

procés d’alfabetització i així poder establir les prioritats. L’estudi del context 

geogràfic és fonamental en els països subdesenvolupats, amb situacions 

econòmico-socials diferents, amb una gamma de tradicions culturals que inclou 

la diferència de llengües i la congruència ètnica. L’aspecte socioeducatiu és 

important, sobretot, per conèixer  els índex d’escolarització de la població infantil 

i l’escolarització general de la població. 
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• Precisió dels objectius per a la població meta (població amb la que es treballarà 

el projecte) d’acord amb les possibilitats objectives del país, regió, municipi o 

comunitat. 

• Objectius generals i específics del projecte. 

• Selecció de les zones on es farà el pilotatge. 

• Estudi dels antecedents d’accions d’alfabetització i de materials docents que 

s’hagin utilitzat; orientacions metodològiques i formes de superació dels mestres. 

• Anàlisi de l’estructura estatal en les seves diferents instàncies. Divisió político-

administrativa.  

• Identificació de les diferents institucions socials que intervenen en l’educació, 

incloses les ONG’s. 

• Estudi de les dades demogràfiques existents. Càlcul de la població analfabeta per 

edats i sexe. Ubicació en zones urbanes o rurals. 

• Organització dels recursos humans i materials. Necessitats més prenotories 6 

• Precisió del finançament per cada etapa. 

 

B. Experimentació o pilotatge  

El pilotatge és una etapa molt important que s’ha d’iniciar quan estiguin creades les 

condicions objectives. Té com a objectiu demostrar en una o varies regions, l’efectivitat 

de la metodologia que es farà servir en aquest context i validar els materials docents que 

serviran de suport al programa. Per l’inici del pilotatge serà necessari: 

• Diagnòstic de la comunitat on es farà el pilotatge 

• Elaboració de manuals pels participants i guia pel facilitador. 

• Capacitació dels facilitadors. 

• Desenvolupament del programa. 

• Avaluació dels resultats. 

 

En l’etapa del pilotatge es creen les condicions per passar al procés de generalització. 

 

 

 

 

                                                 
6 Prenotar; notar per endavant. Dins Gran Diccionari de Llengua Catalana. Diversos autors. Enciclopèdia Catalana 1998 
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C. Generalització 

Pel desenvolupament de la generalització s’han de tenir en compte els resultats del 

pilotatge i la població meta a treballar, atenent a les característiques dels contextos on es 

durà a terme aquest procés. 

 

Es precisaran les possibilitats per realitzar l’etapa de generalització d’una forma 

objectiva, determinant els diferents moments i d’acord amb el finançament previst. 

 

En les àrees on es va fer el pilotatge de l’alfabetització amb resultats positius s’ha de 

donar l’inici a aquest mateix procés amb la post alfabetització de manera que els recent 

alfabetitzats o nous lectors continuïn amb la seva superació cultural i d’aquesta manera, 

entrar a l’etapa de generalització amb tot el sistema experimentat en la pràctica. 

 

D. Avaluació 

Durant tot el procés de l’alfabetització es projecta l’avaluació dels resultats, així com 

les transformacions treballades en l’àmbit social mitjançant l’aplicació d’instruments que 

permetin mesurar l’impacte ocasionat, en sentit general. 

 

Es fa una avaluació inicial o d’entrada per conèixer el punt de partida de cada illetrat 

i procedir a la classificació d’illetrats purs, semilletrats, o illetrats amb dificultats, 

fonamentalment, motores. 

 

Avaluacions de caràcter sistemàtic que permeten al facilitador prendre les mesures 

pertinents i atendre difernciadament les individualitats. Aquestes avaluacions, en mans 

del facilitador, es converteixen en l’element que va traçant pautes en el treball amb tots i 

cada un dels participants. 

 

L’avaluació final s’efectua al concloure totes les classes televisades i es mesura, 

bàsicament, mitjançant la redacció d’una breu carta en la que els participants han de ser 

capaços d’expressar les seves idees amb coherència y amb una cal·ligrafia llegible. 
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3.3 CONCEPCIÓ DEL MÈTODE “YO, SÍ PUEDO”. AUTORA   

La pedagoga Cubana Leonela Relys Díaz, va donar per acabada la cartilla del 

“Yo, sí puedo” una nit d’abril del 2001. aquest va ser el primer pas per començar a idear 

el que ara és el programa d’alfabetització “Yo, sí puedo”. 

 

Leonela, amb més de quatre dècades treballant en Educació, ja havia participat en 

el camí de l’alfabetització ideant alternatives innovadores.  Però és a petició del comandat 

Fidel Castro que arriba a idear aquest nou mètode. 

 

Després d’haver treballat amb l’alfabetització per radio, i tenint en compte 

algunes idees i experiències d’aquest programa, Fidel, va demanar a Leonela que ideés 

una cartilla pensant amb la utilització de la televisió per alfabetitzar. El suggeriment del 

comandant va ser que fes una cartilla de quatre o cinc pàgines, i per fer-la , que combinés 

els números amb les lletres i que comencés per la paraula casa.  

 

Fidel, sabia sense cap estudi científic o pedagògic, que les persones illetrades 

coneixien els números, i aquest va ser l’argument. La paraula casa havia de ser la primera 

perquè es podia traduir fàcilment a altres idiomes i perquè d’alguna manera l’analfabet 

coneix el que és. Qui no té una casa sap el necessària que és, i qui la té lluita molt per 

mantenir-la. 

 

Aquest diàleg entre el Comandant i Leonela va tenir lloc el 28 de març del 2001 i 

quatre dies desprès, Leonela, tornava a Haití on participava en un programa 

d’alfabetització per radio, assessorant i portant aquella nova missió que semblava 

impossible, feta per el comandant Fidel.  

 

Anteriorment ja havien dissenyat una cartilla més gruixuda per el programa 

d’alfabetització per radio, però el comandant Fidel, no era el que demanava. 

 

Així doncs, va anar inventant la cartilla, en va fer dues que no van anar bé però 

una nit mentre llegia va tenir la idea de contar quantes vegades es repeteixen cada una de 

les consonants i va determinar quines eren les més reiterades en el seu idioma. Així, va 

organitzar els números d’acord amb la freqüència d’ús de cada una de les consonants, i 

les vocals en el mateix ordre que es coneixen els va donar el número de 1 al 5. 
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La cartilla va ser organitzada en correspondència amb les necessitats de les 

persones adultes.  L’aprenentatge s’estructura a partir dels fonemes de major significació 

pel nen com la M per mama o la P per papa. En aquest cas els alumnes seran persones 

analfabetes, excloses de la societat, sense motivacions per l’aprenentatge, doncs la cartilla 

s’havia de fer a partir de les seves motivacions i interessos. 

 

Desprès d’enumerar de l’1 al 5 les vocals, la primera consonant que aprendran, 

associada al numero 6, va decidir que seria la L, de traç fàcil per aquells que mai han 

agafat un llapis i entre les seves mans rudes de tant treballar els hi sembla un instrument 

massa fràgil i a la vegada impressionant. 

 

Aquest mètode persegueix ser amigable, optimista, crear un estat emocional 

favorable per augmentar l’autoestima i garantir així un aprenentatge ràpid, eficaç, a partir 

dels coneixements dels propis participants. 

 

El fet que es digui participants i no analfabets te una clara intenció. La paraula 

analfabet porta en si mateix una càrrega pejorativa, i les persones no són les responsables 

del seu desconeixement, tot i que elles ja saben moltes coses però no llegir i escriure.  

 

El “Yo, sí puedo” és tot un sistema. Un cop va ser concebuda la cartilla, es va 

demanar a Leonela el projecte per fer-la servir en l’alfabetització per televisió, i un equip 

que estava representat el Ministeri d’Educació i el IPLAC (Institutio Pedagògico 

LatinoAmericano y Caribeño) es va planificar quins serien els passos que seguirien per 

portar-lo a la pràctica. Leonela i dos companyes mes de l’IPLAC van preparar els guions 

de la sèrie televisiva. 

 

És a dir, l’organització i elaboració del programa, la redacció de tots els guions 

televisius, la selecció del personal dels personatges que representen les persones illetrades 

i a la facilitadora. Així com la fase de gravació i edició de cadascuna de les 65 sessions 

de classes o teleseries. 

 

El fet de que el mètode es digui “Yo, sí puedo”,  pot semblar que estigui dirigit a 

les persones de manera individual, però el que es pretén és que pugui ser seguit per totes 
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les persones de manera col·lectiva, trobar-se al voltant d’una televisió i un vídeo per 

llavors poder fer els exercicis que es proposa, està dirigit a tot el món. Així el facilitador 

quan ho llegeix en el seu manual, es diu que ells si pot alfabetitzar encara que tingui pocs 

estudis. El participant, quan escolta “Yo, sí puedo” en cada una de les classes, es sent 

compromès amb els seus resultats, i així amb totes les persones que hi participen.   

 

Tot aquest projecte, està concebut com un punt de partida. S’ha desenvolupat en 

sistemes, s’inicia la incorporació de les persones al món de les lletres i dels números. 

S’espera en aquesta primera etapa que les persones desenvolupin habilitats, destreses, que 

coneguin perfectament l’alfabet, puguin organitzar lletres, així com establir paraules, 

idees i expressar sentiments.  

 

Quan acabin aquests participants de conèixer i desenvolupar aquestes habilitats 

han de començar immediatament a una segona etapa. La segona etapa té l’objectiu de 

continuar perfeccionant la lectura i l’escriptura i d’augmentar el nivell d’escolaritat. Es 

vol que els participants vagin adquirint coneixements fonamentals de les assignatures de 

llenguatge, càlcul, història, geografia... fins a establir un nivell i títol de un graduat bàsic 

en ensenyament.  

 

Aquest projecte seria el “Yo, sí puedo seguir” i té una projecció de varis anys.7     

 

 

 

 

                                                 
7 Fonts d’informació: entrevista a la pedagoga cubana Leonela Relys Diaz. Leonela y e genio de la làmpara. Revista Bohemia, cuba. 

www.bohemia.cubasi.cu  

Fonts d’informació: entrevista a la pedagoga cubana Leonela Relys Diaz. El mètodo cubano de alfabetización se extiende a otros 

países. . Revista Bohemia, cuba. www.bohemia.cubasi.cu  

Fonts d’informació: entrevista a la pedagoga cubana Leonela Relys Diaz. La alfabetización tiene cara de mujer. www.rebelion.org 
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3.4 EL METODE PER L’APRENETATGE DE LA LECTO-ESCRIPTURA EN EL 

PROGRAMA “YO, SÍ PUEDO”. 

Pel procés d’aprenentatge de la lecto-escriptura, s’ha creat el programa i el 

mètode “Yo, sí puedo”. Aquest és un mètode compost, global i mixta en el que s’utilitzen 

els números per facilitar el procés d’aprenentatge de la lecto-escriptura; comença del que 

és conegut (els números) per arribar al que és desconegut (les lletres). 

 

 

 

Com ja s’ha expressat, el mètode “Yo, sí puedo” utilitza els números com a punt 

de partida i com a recurs per motivar el procés d’aprenentatge de la lectura, a partir de la 

concepció de que el participant adult té domini d’aquests per les diverses activitats de 

compra-venta que realitza en la seva vida quotidiana. Aquesta possibilitat permet 

accelerar el procés d’aprenentatge en el reconeixement de les lletres d’una manera més 

ràpida, a la vegada que posa en disposició dels alumnes un recurs mnemotècnic8 

interessant, que facilita el procés d’aprenentatge. 

Exemple:  

 

    1  a  A           c a s a     

                             1   1 

   U n a     c a s a     l a t i n o a m e r i c a n a 

           1        1   1      1           1               1    1  

   f _ m i l i _ 

     1           1 
                                                 
8 Mnemotècnia; tècnica per a desenvolupar la memòria. Dins Gran  Diccionari de Llengua Catalana. Diversos autors. Enciclopèdia 
Catalana 1998 
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És un mètode global perquè l’aprenentatge de la lecto-escriptura va d’una idea o 

frase per motivar el debat i la reflexió. La frase és la unitat lingüística portadora d’una 

idea i un judici sobre l’aspecte de la vida social i de la naturalesa. Al mateix temps, és 

portadora de la paraula clau que conté la lletra objecte d’estudi. 

 

El mètode, “Yo, sí puedo” no es limita tan sols a l’aprenentatge de la lectura i de 

l’escriptura. Va molt més enllà. Persegueix una alfabetització conscienciadora i 

transformadora. El mètode integra al procés d’aprenentatge de la lecto-escriptura, 

components de tipus educatiu, social i cultural. Té com a objectiu fonamental, la inserció 

activa dels participants en l’àmbit social, econòmic i polític de la comunitat i del país on 

viuen. 

 

El mètode és compost perquè utilitza de forma combinada mètodes analítics i 

sintètics tradicionalment utilitzats per l’aprenentatge de la lecto-escriputra. El mètode 

compost o global emfatitza l’aspecte significatiu del llenguatge. Parteix del sentit de la 

idea, frase o oració clau que facilita el debat i a reflexió. Aquesta idea, frase o oració, 

omple de sentit a tots els participants, es portadora de la paraula clau que conté la lletra o 

fonema objecte d’estudi per l’aprenentatge de la lecto-escriputra. 

 

Partint de la oració, frase o paraula clau, es realitza l’anàlisi dels seus elements 

que la composen i llavors es reconstrueix en el procés de síntesi per formar noves 

paraules, frases o oracions.   

 

3.4.1 Fonaments teòrics 

“En la filosofia del mètode es considera a l’home una realitat viva bio-psicosocial-

individual, per lo  que el procés d’aprenentatge té en compte l’aspecte ontològic9, però 

interactuant amb la realitat objectiva que viuen els participants en el seu marc històrico-

concret, per contribuir a la formació integral en la seva relació social i intercultural d’una 

manera dialèctica, és a dir, sotmesa permanentment a canvis i transformacions.”10  

 

                                                 
9 Ontologia; part de la metafísica que tracta de l’ésser en general i de les seves propietats essencials. Dins Gran  Diccionari de 
Llengua Catalana. Diversos autors. Enciclopèdia Catalana 1998 
10 Text extret, Desde la alfabetización presencial al Yo, sí puedo. (IPLAC), Cuba, 2005. Editorial Pueblo y Educación, 2005 
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En el marc sociològic, el mètode és universal perquè contempla les necessitats i 

els interessos de les persones que viuen en diferents contextos reals de 

subdesenvolupament econòmic i social, de tal manera que ajuda a aquestes persones a 

promoure el compromís social de manera individual i socialitzada.   

 

En l’aspecte psicològic es produeix en una interacció del subjecte i el seu medi 

sociocultural, considerant a l’home objecte i subjecte del seu propi aprenentatge, el que 

es concreta a partir d’un sistema d’aprenentatge. 

 

3.4.2 Bases pedagògiques del mètode 

El mètode s’ha fet per ser aplicat en accions massives d’alfabetització, de manera 

que pugui arribar a més persones amb menys recursos humans i materials, aspecte que en 

molts casos frena el funcionament dels projectes d’alfabetització. 

 

En el mètode estan presents els principis d’accessibilitat i assequibilitat, el que 

contribueix a que els participants realitzin en poc temps i poques despeses, l’aprenentatge 

de les lletres i el procés de la lecto-escriptura. 

 

La televisió és el suport fonamental del mètode i es converteix en un mitja molt 

atractiu per l’aprenentatge mitjançant la combinació del so i la imatge. 

 

Sobre les bases que abans hem dit, entre d’altres, els següents principis pedagògics: 

• Contribueix a la formació integral de l’home a partir d’un procés socialitzador 

per una participació més eficient i eficaç en la vida política, econòmica i social de 

les persones. 

• Vincula la vida amb el medi sociocultural. 

• Centra la seva atenció en l’aprenentatge de la lecto-escriptura. 

• Desenvolupa el procés d’aprenentatge a partir de l’activitat. 

• Manté la unitat de que és instructiu i de que és l’educatiu en tots els moments del 

procés, i del que és cognitiu estretament lligat al que és afectiu. 
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3.4.3 Metodologia de l’alfabetització per TV-vídeo 

 

SISTEMA D’ENSENYAMENT – APRENENTATGE 

 

 

 

  

A. La videoclasse 

Són 17 cassettes que contenen 4 classes amb un temps de duració de 30 minuts 

cada una. En la coberta d’aquests cassettes estan representats tots els grups ètnics de la 

regió llatinoamericana. En cada cassette hi ha gravat el contingut de   les classes que 

s’han de donar durant la setmana. 

 

La videoclasse constitueix la base per fer arribar els coneixements als participants, 

mitjançant la concepció d’un sistema de classes amb tractament de nous continguts i, 

sistemàticament, d’exercitació i consolidació. Utilitza al màxim els recursos televisius, el 

que permet actuar amb economia  no tan sols de recursos sinó de temps. 

 

La videoclasse 
 

El facilitador 
 

Material docent 
 

Participants 
 

Context sociocultural 
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La pràctica demostra que es poden transmetre dos classes diàries (sessió de 

treball): de dilluns a divendres amb una duració de 30 minuts cada classe (1hora de 

transmissió televisiva). També permet d’altres tipus d’organització, d’acord amb les 

característiques del grup de participants. 

 

La videoclasse es converteix en el principal orientador del treball que han de 

realitzar el illetrats i contribueix, també, a la preparació de facilitadors o facilitadores. 

 

B. Estructura interna de la videoclasse 

La classe té un caràcter global i en el seu desenvolupament passa per tres 

moments essencials: 

 

1. Introducció. Inclou sempre a l’inici una afectuosa i estimulant salutació. Va de 

la idea o oració que el seu significat propiciarà el debat i la reflexió. Aquesta idea, al 

mateix temps, és portadora de la paraula clau amb la lletra objecte d’estudi, identificada 

sempre amb un número. 

 

2. Aprenentatge de la lecto-escriptura mitjançant el desenvolupament de les 

activitats d’anàlisi dels components de la paraula: la síl·laba, la grafia del fonema objecte 

d’estudi, la família sil·làbica i la seva reconstrucció. Es retorna en un procés de síntesi per 

formar noves paraules, frases i oracions. 

 

3. Exercitació i consolidació del contingut a partir d’activitats d’identificació, de 

lectura de paraules, frases i oracions; d’escriptura reproductiva i dictat inicialment; 

després, de caràcter creatiu. 
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ETAPES DE L’APRENETATGE DE LA LECTURA I L’ESCRIPTURA 

 

 

 

1. “Adiestramiento” 

Compren les 10 primeres classes del curs:  

Classes de l’1 a la 5: 

• Familiarització. 

• Desenvolupament de l’expressió oral.  

• “Aprestamiento” visual i motriu. 

• Assegurar-se de la representació gràfica dels números de l’1 al 30. 

Classes de la 6 a la 10: Estudi de les vocals. 

 

2. Aprenentatge de la lecto-escriptura 

Compren 42 classes en total. S’aprèn cada dia una nova lletra fonema, d’acord 

amb la freqüència d’ús idiomàtic. A cada lletra li correspon un número. Després de 

3 ETAPES 

“Adiestramento” 
“Afianzamiento” 
“(Aprestamiento)” 

 

Ensenyament de la 
lectura i l’escriptura 

 

Reconeixement i 
escriptura de 

vocals 

Exrecitació de 
traços 

 

Estimulació de 
l’expressió oral 



Bloc 2: Mètode d’alfabetització “Yo, sí puedo” 

39 

’estudi de cada un dels fonemes s’introdueixen les dificultats que presenta l’idioma com 

güe- i güi i les combinacions de tres lletres o més. 

 

3. Consolidació 

Es dediquen 13 classes a l’exercitació, consolidació general i avaluació de 

l’aprenentatge. 

 

C. La cartilla 

Aquesta cartilla porta per nom “Yo, sí puedo”. En la coberta es representen els 

diferents grups ètnica de la regió llatinoamericana i en la contracoberta apareix 

l’abecedari en l’ordre establert amb el número corresponent en el programa, que facilita 

la recerca d’alguna lletra que els participants no recordin.  

 

 

Un altre element d’importància: està presentat en forma de follet senzill i molt 

econòmic. Aquesta cartilla orienta la ruta de l’aprenentatge, mitjançant el maneig de 

símbols: oïda/ull, oïda/llibre, oïda/llapis, que representen les accions que ha d’executar el 

participant. 

 En aquesta cartilla hi ha la metodologia a seguir en la videoclasse, segons la 

confecció d’un cronograma elaborat a aquests efectes i mitjançant els quals es van 

escriure els guions per la videoclasse. 



Bloc 2: Mètode d’alfabetització “Yo, sí puedo” 

40 

 

 

Presenta en cada pàgina, cinc lletres, siguin vocals o consonants amb una figura 

que representa a la paraula clau i al final, s’inclouen les diferents combinacions 

sil·làbiques més complexes. 
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Al finalitzar cada bloc, es consolida l’aprenentatge d’aquests fonemes11 i 

grafemes12 i s’incrementa la formació de paraules, frases i oracions vinculant el que s’ha 

après durant la setmana amb continguts impartits anteriorment. 

 

Per economitzar recursos de transport, paper i altres, l’última pàgina de la cartilla 

s’ha habilitat per l’avaluació final, en la que els alfabetitzats hauran de redactar una breu 

carta. 

                                                 
11 Fonema; unitat mínima de l’estructura sonora d’una llengua que, sense estar dotada de sentit, produeix, per commutació, un canvi de 
significat en un mot. Dins Gran Diccionari de Llengua Catalana. Diversos autors. Enciclopèdia Catalana 1998 
12 Grafema; unitat ortogràfica mínima d’un sistema d’escriptura.  Dins Gran Diccionari de Llengua Catalana. Diversos autors. 
Enciclopèdia Catalana 1998  
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D. El manual del facilitador 

És un material senzill i manejable que porta el mateix nom del programa “Yo, sí 

puedo”. Té l’objectiu de donar informacions de caràcter pedagògic de manera clara i 

comprensible per un personal que no és professional. Aquest manual va ser fet com a part 

de la capacitació inicial intensiva per unificar les actuacions de qui s’ofereixin com a 

facilitadors en l’alfabetització per televisió. 

 

L’estructura del manual considera una introducció, orientacions de caràcter 

general, instruccions necessàries per procedir en tot el procés de relació amb els 

participants, les etapes del mètode i la concepció del sistema d’avaluació. 

 

A més del manual, el facilitador compte amb videoclasses per la seva formació i 

orientació , principalment, i per veure com ha d’aplicar el sistema d’avaluació i com 

procedir el de l’avaluació final. 

 

E. El facilitador 

Actua com a monitor del programa i com a promotor per mantenir la retenció i 

l’atenció diferenciada dels participants. Organitza, controla i avalua el programa amb 

l’assessorament d’orientadors. És un company més, tenint el mateix propòsit que els 

participants. Ha de mostrar molt optimisme i comprensió i utilitzar sempre un to amable, 

cordial, evitant donar ordres. Ha de conèixer que li ha passat a un participant quan ha 

deixat de venir a classe: valorar quins problemes té i buscar la manera de que guanyi el 

temps perdut per l’absència. A més, sobretot en els moments en què s’observa i s’escolta 
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la videoclasse, per evitar interferències . organitza les sessions de treball que es 

desenvolupen de dilluns s divendres. 

Sessió de treball 

• Videoclasse Nº1-------------------------30 minuts 

• Treball amb el facilitador--------------15 minuts 

• Descans-----------------------------------10 minuts 

• Videoclasse Nº2-------------------------30 minuts 

• Treball amb el facilitador--------------15 minuts  

• Total---------------------------------------2 hores, aprox. 

 

Durant el desenvolupament de les sessions de treball, el facilitador ha de:  

• Propiciar les condicions per què els participants siguin actius en el procés 

d’estudi. 

• Fomentar la reflexió, l’intercanvi d’experiències i debat entre ell i els 

participants i entre els mateixos participants. 

• Continuar l’exercitació del que s’ha après utilitzant els mateixos tipus 

d’exercicis i activitats que es realitzin en la videoclasse. 

• Atendre les diferències individuals  dels participants oferint una ajuda 

individualitzada a aquells que presentin majors dificultats. 

 

F. Els participants 

Els participants d’aquest programa són persones joves i adultes que no van 

aprendre a llegir i a escriure perquè no van tenir la oportunitat, pel que han tingut uns 

desfasada en l’escolarització que haurien de tenir d’acord amb la seva edat.  

 

No són persones ignorants, doncs han acumulat molts coneixements derivats de la 

seva vida quotidiana. Tenen una cultura oral que s’alimenta de l’experiència pràctica, 

així com de la transmissió a partir de les generacions. 

Gaudeixen de les següents avantatges: 

• Han aconseguit maduresa i desenvolupament cognitiu que els permet 

comprendre amb major facilitat qualsevol tema. 

• Compten amb nombrosos coneixements a partir de les seves relacions amb el 

medi i per les seves experiències en el treball. 
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• Tenen interès per aprendre i són conscients dels beneficis de superar-se per 

poder participar activament en la vida política, econòmica i social de la seva 

comunitat i del seu país.  

Es troben amb les següents desavantatges: 

• Caràcter i personalitat ja formats. 

• Algunes creences i costums molt interioritzades que no els deixen integrar-se 

plenament a l’estudi. 

• Coneixements falsos, supersticions, prejudicis, etc. Que accepten com a 

veritats indiscutibles. 

• Temps limitat per l’estudi, ja que tenen de dedicar molt temps al treball i a les 

responsabilitats amb la família. 

 

El mètode “Yo, sí puedo” s’ha aplicat a varis països d’Amèrica Central, Amèrica 

del Sud, Àfrica i Oceania amb resultats positius, que demostra la possibilitat d’adequar-lo 

i aplicar-lo en diversos contextos polítics, econòmics i socials en col·laboració amb 

governs nacionals, locals i institucions no governamentals.13   

 

 

 

                                                 
13 Font d’informació extreta, Desde la alfabetización presencial al Yo, sí puedo. (IPLAC), Cuba, 2005. Editorial Pueblo y Educación, 

2005 
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3.5 EXPERIÈNCIES  

Hi ha diverses experiències d’alfabetització amb el mètode “Yo, sí puedo” arreu 

del món. Algunes de les experiències han estat a nivell de prioritat nacional, com 

l’exemple de Veneçuela, i d’altres han estat experiències per regions o municipis, com 

Argentina, Mèxic, i d’altres. 

 

En les següents ratlles explicarem breument l’experiència de Veneçuela. Aquesta 

està servint de guia a altres països com Bolívia i la República Dominicana per fer una 

campanya d’alfabetització i declarà el país territori lliure d’analfabetismes, agafant-la 

com a prioritat nacional.   

  

3.5.1 Veneçuela  

Veneçuela es declara el 28 d’octubre del 2005 Territori Lliure d’Analfabetisme. 

 

Després de dos anys i quatre mesos de l’aplicació del “Plan Extraordinario de 

Alfabetización Simón Rodríguez” més conegut com a “Misión Robinson” es va 

aconseguir alfabetitzar a un 1.484.543 persones des de l’1 de juliol del 2003 fins al mes 

d’octubre del 2005. 

 

La UNESCO estableix un percentatge de menys de 4% com a requisit per declarar 

l’alfabetització plena d’una zona geogràfica. Per això Veneçuela ja és un Territori Lliure 

d’Analfabetisme al tenir un índex d’analfabetisme del 1%. 

 

La “Misión Robinson” va estar feta amb el mètode Cuba, “Yo, sí puedo”. Va ser 

una gran campanya de prioritat nacional on fins i tot les forces armades de Veneçuela era 

prioritat aquesta fita. 

Veneçuela és l’exemple més clar i eficaç que ha servit i serveix a d’altres països 

per seguir la seva estratègia per baixar les taxes d’analfabetisme i declarar-se territoris 

lliures d’analfabetisme. 

 

Veneçuela és el segon país després de Cuba que aconsegueix aquesta condició a 

Amèrica Llatina.  
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El mètode “Yo, sí puedo” està traduït de moment en quatre idiomes, espanyol, 

francès, anglès i portuguès. A continuació citem una llista de països que a nivell d’estat o 

de regions ha tingut i estant tenint experiències d’alfabetització amb el mètode “Yo, sí 

puedo”: 

 

Veneçuela, Argentina, Equador, Hondures, Mèxic, Nova Zelanda, Nicaragua, 

Perú, República Dominicana, Brasil, Moçambic, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Haití. 

 

En aquest moment s’està estudiant d’altres territoris de l’Àsia i d’Àfrica.14 

 

 

 

                                                 
14 Font d’informació extreta, Desde la alfabetización presencial al Yo, sí puedo. (IPLAC), Cuba, 2005. Editorial Pueblo y Educación, 

2005 

Font d’infromació extreta, www.misionvenezuela.gov.re. Lloc oficial de les missions socials de la República Bolivariana de 

Veneçuela. 
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3.6 PREMI UNESCO D’ALFABETITZACIÓ AL MÈTODE “YO, SÍ PUEDO”.  

París, 19 de juny 2006 – L’institut Pedagògic Llatinoamrèrica i del Carib (IPLAC) 

de Cuba va rebre el Premi Alfabetització 2006 “Rey Sejong” de la UNESCO, per la 

promoció d’un programa d’alfabetització. 

 

El Premi “Rey Sejong” recompensa a la Càtedra d’alfabetització i Educació per a 

Joves i Adults de l’institut Pedagògic Llatinoamrèrica i del Carib, com a reconeixement a 

la tasca que ha realitzat amb la mirada posada a fer progressar les possibilitats individuals 

de les persones i el potencial de la societat gràcies a mètodes d’ensenyament innovadors 

utilitzats amb èxit en 15 països. De moment el mètode “Yo, sí puedo” ha permès 

alfabetitzar a 2 milions de persones, els percentatges més alts de persones beneficiades 

corresponen a Veneçuela, Mèxic, Moçambic, Equador i Nova Zelanda, en aquest ordre.  

 

El “Yo, sí puedo” consta de 65 lliçons gravades en vídeo, les quals han estat 

traduïdes al francès, anglès i portuguès. També es volen fer traduccions a llengües 

indígenes com el quechua, ayamarà i guaraní.  

 

El premi va estar seleccionat per un prestigiós jurat integrat per experts d’Estats 

Units, d’Equador, de Corea del Sud, de la República Popular Xina, de Senegal i de Síria, 

i atorgat pel director general de la UNESCO, Koichiro matsuura. 

 

El premi no s’atorga per l’alfabetització dels cubans, perquè el país caribeny ja va 

aconseguir les fites de “l’Educació per a Tots” des de 1961. El premi és per crear un 

mètode pedagògic innovador, flexible, capaç d’adaptar-se a una varietat de situacions 

geogràfiques, culturals i ètniques que ha provat la seva eficàcia en contextos socials, 

rurals i urbans, i en sectors amb necessitats especials.      
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4. ANÀLISI DEL MÈTODE “YO, SÍ PUEDO”. 
 
 L’anàlisi del mètode consta de dues parts: 

• La primera de les parts és la visió crítica i l’anàlisi que jo en faig del 

mètode a partir d’entrevistes, a partir d’un taller del mètode 

d’alfabetització “Yo, sí puedo”, diferents col·loquis, i sobretot la meva 

experiència.L’apartat també es divideix en dos subapartats: com són 

l’anàlisi global del mètode i l’anàlisi del mètode dins d’una realitat. 

• La segona part és l’exposició de dues entrevistes que d’alguna manera 

reflexa i al mateix temps fan de suport a l’anàlisi fet prèviament. Les 

entrevistes van està enviades per correu electrònic i cada entrevistat les va 

respondre i van tornar a ser enviades.    

 
4.1 ANÀLISI 
 
 L’anàlisi global del mètode 
 Una de les característiques que es comenta quan es parla del “Yo, sí puedo” és 

que va del que es conegut al que és desconegut. Com que la gent que s’alfabetitza ja 

coneix l’idioma, coneix les paraules, les entén és molt diferent que ensenyar un idioma a 

una persona que no sap llegir i escriure. En aquest aspecte ja hi ha molt tros guanyat. Què 

vull dir quan dic que va del conegut al desconegut? Les persones illetrades potser no 

saben llegir i escriure, potser coneixen les lletres mínimament, però el que si saben fer és 

contar. Generalment els números els coneixen, i tenen un gran domini per contar i sumar. 

Per això per ells els és molt més fàcil relacionar cada lletra amb un número, visualitzar-

ho i aquesta relació és la que els fa recordar primerament les lletres per establir-hi certa 

familiarització, i de mica en mica un major domini. Desprès d’haver participat en tot un 

procés d’alfabetització amb aquest mètode, puc afirmar que aquesta relació entre lletra i 

número, facilita el recordatori i l’aprenentatge als participants. També esmentar que la 

imatge té molta força i permet molt bé enfocar el coneixement de les lletres. 

 

 És un mètode que combina el que és analític amb la part sintètica. Primer de tot 

s’estudien una per una les lletres, cadascuna d’elles relacionades amb un numero 

(analític), després, més endavant es van formant grafemes i fonemes, per acabar 

construint una paraula (sintètic). Un cop iniciada aquesta part s’intenta construir frases 

simples.  



Bloc 2: Mètode d’alfabetització “Yo, sí puedo” 

49 

 

 Com hem dit abans hi ha un element important, com és el punt d’inici del 

coneixement de cada persona que participa en les sessions de vídeo. No totes no totes les 

persones parteixen de la mateixa situació del coneixement. No totes són illetrades pures, 

n’hi ha que ja tenen un mínim coneixement. A les persones que són illetrades pures se’ls 

haurà de desenvolupar les habilitats de motricitat fina. Molts dels participants són 

“campesinos” (camperols) i tenen les mans i dits poc acostumats a la motricitat fina. 

Agafar un llapis per a ells i posar-se escriure pot ser una dificultat perquè no ho han fet 

mai. Per això en alguns casos s’haurà de treballar l’ús del llapís. 

 

 L’estructura de l’aprenentatge, és molt clara i entenedora, primer de tot es 

repassen els números, aquestes sessions de classe són molt ràpides i serveixen per 

familiaritzar-te amb els sistema d’aprenentatge audiovisual. Després ja s’inicia 

l’aprenentatge de les lletres amb les vocals, i seguidament, l’aprenentatge de les 

consonants. S’aprenen primer de tot, les consonants que més es repeteixen. Quan 

s’afegeix una consonant en l’aprenentatge, es fan combinacions sil·làbiques, la-le-li-lo-lu, 

al-el-il-ol-ul, s’intenta buscar paraules (de manera oral) que portin la paraula apresa en la 

sessió, com per exemple “Lola”, treballant sense oblidar les apreses anteriorment. A 

mesura que s’afegeixen més consonants ja es van construint paraules simples senceres i, 

més endavant frase simples, com per exemple “El loro feo”.   

 

 És molt important el treball oral, escoltar el so de les lletres i les lletres 

combinades. La identificació dels sons. Per això la pràctica, la conversa ordenada, amb 

sentit, amb identificació és important.  

 

L’anàlisi del mètode dins d’una realitat concreta 

 Un cop fet aquest anàlisi introductori, una petita aproximació genèrica del que 

significa treballar amb el mètode audiovisual “Yo, sí puedo”, voldria fer una anàlisi del 

mètode dins d’una realitat i entrar en temes que han portat a qüestionar-lo, debatre’l i fins 

i tot criticar-lo.  

 

 Com diu en Sebas Parra en l’entrevista: “...cap mètode és perfecte. Cap mètode 

pot prioritzar alhora tots els objectius implícits en el procés d’alfabetització...”  Un 

posicionament tancat, excloent, defensa les mitologies i castra la iniciativa, el dret a la 
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innovació. Hem d’escoltar i veure què és aquest mètode i d’altres que es poden aplicar, 

esperar veure quins són els resultats i sobretot quins són els seus objectius, perquè 

l’educació no és neutre i sempre porta amb ella un posicionament. 

 

 Quin posicionament té el mètode “Yo, si puedo”?, quins són els seus objectius?, 

és un mètode rígid?, és eficaç?, té la possibilitat de contextualització? Exclou algun grup 

de persones? Arriba a tothom? És un mètode d’Educació Popular?...   Se’n poden fer 

moltes de preguntes i de ben segur totes són interessants per veure en quins punts el 

mètode és fort i en quins punts és feble.  

  

 El programa, el contingut de les cintes de vídeo, la cartilla no conté cap aspecte 

partidista, polititzat, cap enfocament comunista, malgrat poden pensar algunes persones, 

ja que recordem s’ha pensat i confeccionat a Cuba. El contingut és únicament 

l’aprenentatge de les lletres i els números, acompanyat d’explicacions de temes sobre el 

medi ambient, educació familiar, malalties, literatura,... però no cal oblidar que 

l’educació és ideologia, per tant la seva aplicació comporta un posicionament 

independentment del mètode. 

 

 El mètode “Yo, sí puedo” és part d’un mètode més gran, més global, d’una 

organització, d’una estratègia a nivell mundial per acabar amb l’analfabetisme del 

planeta, tal com ens marca un dels objectius fonamentals del mil·leni. El mètode per si sol 

no funcionarà dins les premisses de rapidesa, de quantitat i d’economia. Necessita de tot 

un context disposat perquè el mètode funcioni. Primer de tot, és necessari que la 

UNESCO reconegui el “Yo, sí puedo” com un mètode eficaç i econòmicament viable i 

que després els estat, governs, nacions, i destinin de pressupost econòmic i recolzament 

tècnic. Creat aquest context, aquesta voluntat, disposició, entrega, organització, 

estratègia, podem aconseguir els objectius del mètode  “Yo, sí puedo”. 

 

 El que s’aconsegueix, si es dur a terme aquests factors (el context, la voluntat, la 

disposició, entrega,...), és l’aprenentatge, tenir un domini, de la tècnica de la lecto-

escriptura. Aquest domini no s’adquireix únicament mirant les series de vídeo, sinó que 

requereix d’un treball constant, diari, combinat amb la vida quotidiana, per part del 

participant i també un treball constant diari, del facilitador. Aquesta entrega no és d’ús 

exclusiu del mètode “Yo, sí puedo” sinó que en qualsevol aprenentatge és necessari. 
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Donades aquestes situacions, es pot afirmar que l’adquisició d’aquest domini, 

s’aconsegueix d’una manera ràpida i amb eficàcia. 

 

 El mètode serveix per a tots els participants per igual, però tots els participants no 

són iguals. Cada persona té característiques diferents, coneixements diferents i això pot 

ser una dificultat o ser una motivació per l’educador. Com s’ha dit les cintes de vídeo ja 

estan gravades, el contingut d’aquestes serà el mateix per a tothom, però sabem que el 

ritme d’aprenentatge no és igual a totes les persones, com tampoc és igual per la resta 

d’aprenentatges adquirits al llarg de la vida. El mètode dóna la possibilitat, de poder 

veure les sèries de vídeo els cops que es vulgui, fins que s’assimilin els conceptes i el 

facilitador ha d’ajudar als participants que puguin seguir les classes diàriament amb els 

conceptes interioritzats. El facilitador sap quina és l’estratègia, la programació diària, 

setmanal, i ha de saber treballar-ho bé per seguir aquesta programació en les dates 

previstes. Això vol dir que reforçarà i ajudarà més als participants que ho necessitin en 

cada moment. Per tant, el mètode pot ser rígid o no en funció de la disposició de la 

persona que l’acompanya i serveix de canal. El mètode disposa d’un sistema d’avaluació 

i control important. És necessari i obligatori el control d’assistència diària i la 

visualització de totes les classes, acompanyat del seguiment que fa el facilitador, per 

poder aconseguir l’objectiu marcat.     

 

 Existeixen també, característiques diferents en entorns físics,  culturals, i fins i tot 

idiomàtics, en aquests moments el mètode està traduït en quatre idiomes i s’espera 

traduir-lo a d’altres idiomes entre ells llengües parlades en pobles indígenes com el 

“quechua”. L’estructura del programa permet traduir el mètode en diferents idiomes i les 

explicacions fetes adaptar-les als contextos on es vol treballar. Així mateix, i fent 

referència als objectius implícits del que ens parla en Sebas Parra a la seva entrevista, es 

poden prioritzar diferents objectius, tot tenint d’eix vertebral l’alfabetització, objectius 

com: “...que el mètode prioritzi l’acollida en persones immigrades estrangeres, 

l’acompanyament solidari i la relació comunitària cercant la cohesió social i la 

convivència;...”  

 

 Això comporta a preguntar-nos si el mètode audiovisual “Yo, sí puedo” és un 

mètode d’Educació Popular (annex 2). Evidentment que el “Yo, sí puedo” no és un 

mètode d’Educació Popular, però no hi ha cap mètode d’alfabetització que ho sigui. 
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L’educació popular per si sola ja és un mètode, per tant estaríem parlant de que si el 

mètode audiovisual “Yo, sí puedo” es podria treballar en l’Educació Popular, la resposta 

seria, sí.  

 

 Per poder treballar el “Yo, sí puedo” coma Educació Popular, depèn de 

l’organització, del sentit, dels objectius més enllà de la propi aprenentatges de la lecto-

escriptura. Per desenvolupar la organització del projecte d’alfabetització es podria fer de 

la manera més mecànica, o occidental (entenen que s’obren les matrícules i la gent que 

vol si apunta), o d’una manera de mobilització popular, amb la mateixa essència de 

l’Educació Popular.  

 

 En l’exemple de Nicaragua, el que jo conec, i el que ens explica en Sebas Parra, 

s’inicia una mobilització popular i institucional sense precedents en aquell país. Però és 

que l’Educació Popular és rígida? El mètode d’Educació Popular no és rígid, però el 

mètode “Yo, sí puedo”, crec, que premia més uns objectius molt concrets com són arribar 

a tanta gent com sigui possible en poc temps i en la rapidesa del seu aprenentatge. 

Aquests són els objectius del mètode “Yo, sí puedo” , per sobre de la paraula generadora, 

la consciència critica,... que no es perd però es treballa d’una manera diferent, com també 

es treballa de diferent manera l’Educació Popular. En aquest cas l’Educació Popular ha 

estat flexible, revisable, no ha estat rígida i s’ha adaptat a la nova proposta per aconseguir 

l’alfabetització del poble. Un mètode com el “Yo, sí puedo” ha d’estar acompanyat d’un 

entorn que l’orienti. 

 

 El mètode no exclou, a cap grup de persones, però existeixen dificultats 

d’aprenentatge en aquelles persones que presenten algun característica física o psíquica o 

social que ho impedeixi. Això no vol dir que no ho puguin aconseguir, però el que si que 

és cert és que no ho fan en les premisses establertes.  

 

 El mètode necessita d’energia elèctrica, i aquesta potser és una de les dificultats o 

punts febles per la disposició del mètode en zones on no existeixi energia. Tot i la 

possibilitat de que es pugui aconseguir algun tipus de sistema per subministrar d’energia 

a la zona, és un recurs que requereix una elevada despesa econòmica.    
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4.2 ENTREVISTES: 

 En aquest apartat he confeccionat uns ítems, que crec que són necessaris per 

aportar diferents  visions del mètode.   

 He seleccionat dues entrevistes, d’en Sebas Parra i d’en Didac Rimoldi,  que per 

la seva experiència i treball realitzat amb el mètode, poden donar una opinió important i 

personal del “Yo, sí puedo” 

  

 El mètode “Yo, sí puedo”,  entrevista a Sebas Parra: 

 Sebas Parra és mestre d’educació de persones adultes des de fa 30 anys. Agitador 

social i lluitador internacionalista, professor de la Udg en els estudis d’Educació Social i 

amb experiència com a brigadista i formador dels mateixos des de fa més de 15 anys. 

 

• Fa anys que heu estat treballant amb l’alfabetització a Nicaragua. El mètode 

popular d’alfabetització. En què consisteix? 

 

P. Freire inaugura arreu del món, i, especialment, a Llatinoamèrica, una nova etapa pel 

que fa a la metodologia, i podríem dir també a la concepció mateixa, del procés 

d’alfabetització. Una etapa que podríem sintetitzar amb la seva coneguda frase “la 

lectura del món és prèvia a la lectura de la paraula”. L’herència política i pedagògica de 

Freire influeix i orienta gairebé totes les experiències emmarcades en l’Educació Popular, 

també a Nicaragua. Una mena d’acròstic popularitzat entre nosaltres per l’edició catalana 

amb motiu de l’Any Internacional de l’Alfabetització (UNESCO, 1990) de la revista El 

tayacán (Edició especial de 23 de març de 1988, 8è aniversari de la CNA) sintetitza així 

els principis de l’Educació Popular: 

 

Ensenya a pensar amb el cap 

Desenvolupa la consciència crítica 

Uneix el treball intel·lectual amb el manual 

Construeix homes i dones integrals 

Assumeix un compromís polític 

Confia en el poble i en la seva cultura 

Incorpora l’humor a l’ensenyament 

Organitza sistemàticament els coneixements 
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Promou la participació de tots 

Orienta cap a l’acció i la transformació social 

Parteix de la realitat i necessita molta creativitat en el mestre i en l’alumne 

Utilitza un llenguatge popular 

Lluita contra qualsevol dogmatisme 

Acaba amb la relació vertical mestre-alumne 

Recolza la paraula amb l’exemple 

 

i, coneixent l’obra de Freire, hem d’admetre que moltes de les seves idees centrals estan 

ben presents: la conscienciació, el diàleg, el contingut polític i popular de l’educació, la 

praxi  crítica i transformadora, l’educació alliberadora, etc.  

 

Naturalment l’alfabetització a Nicaragua des de la mateixa CNA, Cruzada Nacional de 

Alfabetización, impulsada pel govern revolucionari sorgit el 19 de juliol de 1979 entre el 

23 de març i el 23 d’agost de 1980, fins a les experiències que conec, principalment de 

l’AEPCFA, Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador, presidida per 

Orlando Pineda Flores, estan emmarcades en l’Educació Popular. En aquest cas es parla 

de tres etapes (enamorar, organitzar i alfabetitzar) emmarcades en un procés que comença 

amb l’alfabetització pròpiament dita, continua amb la post-alfabetització o consolidació 

de la lectoescriptura i finalitza amb la capacitació tècnica de les persones alfabetitzades 

(Escuela Campesina). Un procés que integra tres objectius principals: 

 

• millora de la producció 

• millora de la salut preventiva i 

• millora del medi ambient 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ETAPAS  DEL PROCÉS  
D’ALFABETITZACIÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ENAMORAR 

 
 
CENSAR 

 

 

ORGANITZAR  
 

CAPACITAR 

 
ALFABETITZAR 

 
 

POST- 
ALFABETITZACIÓ 

TECNIFICACIÓ 
(Escuela 

Campesina) 
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• Ara s’està aplicant un nou mètode “Yo, sí puedo”. És un mètode audiovisual, què en 

podeu dir? 

 

Sabem que incorpora dues característiques molt innovadores: una pròpia dels mètodes 

audiovisuals, l’economia, i l’altra específica del mètode, la rapidesa. En un breu període 

temps (8-12 setmanes) i amb un cost molt baix es pot ensenyar a llegir i escriure a una gran 

quantitat de persones. Els resultats obtinguts, especialment a Veneçuela, però també a 

Nicaragua, són espectaculars. Sembla que és també un mètode flexible que permet l’ús en 

entorns físics, lingüístics i culturals molt diversos. I, naturalment, el gran handicap és la 

necessitat d’accés a fonts d’energia elèctrica. 

 

• Les metodologies d’Educació Popular són sempre revisables, els continguts sempre 

contextualitzats i flexibles, neixen d’una realitat objectiva i no d’esquemes rígids, 

tancats, definits a priori, imposats, estandarditzats. En el nou mètode es compleix, o el 

fet de construir una videoclasse per dia, que serà la mateixa per totes les comunitats, 

en aquest cas de Nicaragua, no permet aquesta flexibilitat? 

 

Jo crec que amb el “Yo, sí puedo” s’ha obert una falsa polèmica, doncs, aquest mètode 

representa una nova concepció, una nova via del procés d’alfabetització convencional. 

Explico una anècdota personal... Em trobava a Managua, ara fa un any -juliol/agost de 2005- 

cooperant en la preparació del pilotatge del “Yo, sí puedo” a Nicaragua i ja vaig haver de 

sentir els comentaris d’un “tècnic” d’una institució catalana de visita en el país amb motiu de 

la celebració del XXV aniversari de la CNA sobre les maldats dels mètodes “enllaunats” com 

el “Yo, sí puedo”. Però aquesta persona que sense conèixer absolutament res del mètode 

pontificava i semblava saber tot i més sobre el mètode (cosa que ens passa amb freqüència) no 

era capaç d’observar què passava al seu voltant: s’iniciava una mobilització popular i 

institucional sense precedents en aquell país... (i parlem de Nicaragua! que en termes 

d’alfabetització té alguna tradició en aquesta matèria...) una mobilització que va obligar a 

claudicar al MECD primer i signar un conveni amb l’AEPCFA relacionat amb la 

generalització del mètode (un mètode cubà, cal recordar-lo) i que finalment, amb la 

generalització, ha posat sobre la taula, a l’agenda política del país, un tema com 

l’alfabetització. Una mobilització que va afectar organismes, mitjans de comunicació, joves, 



Bloc2: Mètode d’alfabetització “Yo, sí puedo” 

 57 

alcaldies, tothom... Aquell mètode “enllaunat”, amb una precarietat de recursos extraordinària 

s’està fent servir en 77 municipis nicaragüencs (13 liberals a poc mesos de les eleccions) en 

un total de 2.274 punts i amb una participació de 27.288 persones illetrades i prop de 4.000 

joves facilitadors-es i, per citar un exemple, ha provocat una difusió de tres falques diàries a 

les principals cadenes de ràdio nacionals i locals i un stop televisiu. Cap mètode “no 

enllaunat” havia fet tant al llarg dels últims 25 anys com el “Yo, sí puedo” en uns mesos per 

la sensibilització, la conscienciació, la mobilització i la cooperació popular i institucional 

cercant l’eradicació de l’analfabetisme... 

Parlava al principi d’una falsa polèmica, doncs, jo crec que el “Yo, sí puedo” ha provocat un 

desplaçament de la sensibilització-difusió-conscienciació, “enamoramiento”, des de l’interior 

del cercle de cultura (abans) a la comunitat, la comarca i el departament i país (ara) i des de la 

fase d’alfabetització (abans) a la post-alfabetització (ara) concretada en el “Yo, sí puedo 

seguir”... És significatiu que en aquests moments un grup de professores i alumnes de l’EUI 

de la UdG estigui cooperant en un projecte d’elaboració d’una mena de cartilles 

d’alfabetització en salut preventiva i millora del medi ambient (recordem, objectius centrals 

de la Pedagogía del Amor) per a fer servir en el marc del “Yo, sí puedo seguir”... I és que jo 

personalment no ho podria entendre d’una altra manera coneixent com conec al Maestro 

Pineda i el seu equip de l’AEPCFA...  

 

• L’Educació Popular neix des del diagnòstic de les necessitats observades, sentides, 

explícites o implícites dels participants, en un tracte personalitzat de l’acció, es va 

construint amb la participació dels mateixos alumnes (anomenats participants en el 

“Yo, sí puedo) i simultàniament van aprenen a llegir, a escriure, a calcular, a cantar, a 

expressar-se, a somiar, a canviar el mon que els envolta, a conviure, com a procés 

interromput, reflexionant suaument perquè sigui el procés comprensiu i no mecànic. 

Permetrà aquest procés comprensiu, el nou mètode? 

 

Afegeixo un matis a la resposta anterior... Crec que si ho permetrà però no en la mateixa 

mesura que per exemple l’alfabetització seguint la Pedagogía del Amor. El “Yo, sí puedo” 

sacrifica una bona part de la creativitat, dialogicitat, autonomia del “cercle de cultura” en 

benefici de la rapidesa... però crec que la postalfabetització pot tornar a recuperar moltes de 

les virtuts anteriors... 

Em sembla important insistir en un fet: cap mètode és perfecte. Cap mètode pot prioritzar 

alhora TOTS els objectius implícits en el procés d’alfabetització... Potser treballant amb 
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persones immigrades estrangeres amb necessitats funcionals pròpies de la seva situació ens 

interessa que el mètode prioritzi l’acollida, l’acompanyament solidari i la relació comunitària 

cercant la cohesió social i la convivència; o potser que en el context de consciència, 

organització i canvi dels pobles d’Amèrica Llatina ens interessi que el mètode demostri que es 

pot eradicar l’analfabetisme en el marc de la participació popular i nacional d’un manera 

ràpida i econòmica; potser en situacions de societats en transició (recordem que la persona 

alfabetitzada al Brasil d’en Freire guanyava el dret de vot) ens interessi posar èmfasi en la 

conscienciació i l’activació de la praxi transformadora o revolucionària; i així podríem 

continuar... Demanar el trànsit de la consciència màgica a la consciència crítica o 

revolucionària (Freire) d’un col·lectiu o comunitat de persones en dos meses i amb un cost 

econòmic realment baix (Yo, sí puedo) és una utopia... Si l’any vinent Managua és la primera 

capital d'Amèrica Central Territori Lliure d’Analfabetisme o el següent Nicaragua tota es 

declara lliure d’analfabetisme, ens podem imaginar l’efecte conscienciador i mobilitzador 

d’aquest fet en els pobles i organitzacions populars llatinoamericanes? El que vull dir és que 

crec que és un error greu fer una simplificació del tipus blanc (Freire) o negre (Yo, sí puedo): 

el debat pedagògic i polític és més complex que tot això...   

 

• El mètode d’Educació Popular que s’havia anat fent a Nicaragua, era un model 

integrador amb tots els aspectes de la vida de les persones; conreu, higiene, salut, 

desenvolupament comunitari,... ens permet el mètode “Yo, sí puedo” treballar tots 

aquests aspectes? 

 

No veig per què no, especialment en el “Yo, sí puedo seguir” que és allò on toca... 

 

• Es pot considerar el mètode “Yo, sí puedo”, com un mètode d’educació popular? 

 

És clar que si... no crec que ningú pensi que és un mètode propi o al servei de l’educació 

capitalista o bancària... 

 

• Quins canvis creus que són els més significatius, per bé i per no tan bé, entre els dos 

mètodes? 

 

Crec que està explicat al llarg de les respostes anteriors... 
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• Creus que és un bon mètode d’alfabetització, el “Yo, sí puedo”? creus que en 65 dies 

una persona pot aprendre a llegir i escriure? 

 

Sense cap mena de dubte: està demostrat empíricament amb més de dos milions de persones 

alfabetitzades en uns pocs anys... 

 

• Quin tipus de control i avaluació, té el mètode “Yo, sí puedo”. És una avaluació 

continua, permanent? 

 

No he participat directament en la generalització del mètode. He llegit documents i informes 

sobre el tema, de l’IPLAC, Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, de Cuba, de la 

Misión Bolívar de Veneçuela,... i crec que la sistematització i l’avaluació són elements 

fonamentals del mètode, especialment en la fase del pilotatge. I, en principi, i tenint en 

compte les limitacions que representa el nivell d’instrucció i de competències tècniques dels 

facilitadors-es, podem parlar d’una avaluació contínua i de qualitat del procés. 

 

• És suficient el material fet servir (cartilla i el contingut de la cinta de video), entenen 

el mètode “Yo, sí puedo” com a un model d’educació popular? 

 

En el marc de l’Educació Popular la cartilla i el manual del facilitador-a, juntament amb el 

papelográfo o similars són gairebé sempre els únics materials del procés d’alfabetització. L’ús 

dels medis audiovisuals representa, doncs, una aportació importantíssima. Crec que el debat 

està en el contingut d’aquests materials... i la meva experiència em diu que moltíssims 

materials “inspirats en Freire” o en “l’Educació Popular” o amaguen continguts o es tornen a 

la pràctica per l’ús didàctic que se’ls hi dona veritables paradigmes de l’educació bancària... i 

viceversa... 

 

• Estem parlant d’un nou mètode, per tant, d’una nova concepció d’Educació Popular? 

 

No, jo diria que d’una nova via, d’una nova estratègia que permet eradicar l’analfabetisme 

arreu 
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• Evidentment el mètode “Yo, sí puedo” te grans avantatges com són la gran quantitat 

de gent que pot alfabetitzar en poc temps i pocs recursos. El mètode rep crítiques de 

que ha perdut l’esperit revolucionari a partir de la paraula que generava debat. És 

veritat? És moment d’establir un canvi en l’alfabetització i el seu concepte de 

transformació? 

 

El concepte d’alfabetització, certament, és un concepte dinàmic i, sens dubte, el “Yo, sí 

puedo” ha activat un debat interessant que caldrà seguir amb atenció...  

 

• Si vols fer una petita reflexió, o tractar algun tema que creus interessant? 

 

Si acabo de dir que l’alfabetització és un concepte dinàmic dic a continuació que l’Educació 

Popular també: dinàmic i multiforme... cada temps, cada país, a vegades cada experiència 

concreta pot reclamar-se de l’Educació Popular però mantenir elements específics i propis... 

Ens hem d’acostumar a veure la pluralitat i la diferència i rebutjar el pensament únic en 

l’àmbit de les Ciències Socials, de la conceptualització dels fets, fenòmens, instruments,... I 

en aquest sentit, en algun moment, m’ha semblat que en algunes preguntes de l’enquesta es 

formulava un binomi, amb termes antagònics, Educació Popular-Yo, sí puedo...  

De totes maneres crec que alhora l’enquesta planteja alguns temes bàsics d’un debat necessari 

entre les persones interessades en l’eradicació de l’analfabetisme. 

 

Sebas Parra. Girona, 10-7-2006 
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El mètode “Yo, sí puedo”,  entrevista a Dídac Rimoldi: 

Dídac Rimoldi, brigadista d’alfabetització a Nicaragua durant l’etapa del setembre de 

2005 al febre del 2006, el pilotatge del Yo, si puedo a Nicaragua. Ha estat vivint a una 

comunitat rural en la comarca de Chacraseca, municipi de Leon, Nicaragua. La comunitat de 

Miramar era un assentament que es va construir per les famílies que havien quedat sense cap 

casa després de l’erupció del volcà “Cerro Negro”. Les diverses tasques que va realitzar van 

ser en la comunitat i en el conjunt de la comarca impulsant i revisant la execució del pilotatge, 

es a dir la etapa de setembre de 2005. Per altra banda, el treball amb l’alcaldia i la ONG 

CIPRES per tal de deixar preparat el territori per a impulsar la següent etapa, va marcar el 

final de la seva estada a Nicaragua. 

 

• Podries fer cinc cèntims del que vas estar fent, quin va ser el teu paper, si aquest paper 

va anar canviant al llarg de l’estada?  

 

El meu paper a Nicaragua i en la organització era d’aprenent. El fet de desenvolupar unes 

pràctiques d’educador en una cultura diferent i un fer, lluny d’allò estudiat en els estudis aquí 

a la Universitat de Girona, fa que l’aprenentatge sigui doble. Les tasques que vaig realitzar 

com aprenent van ser el de supervisar i criticar la implantació del mètode “Yo, si puedo” a 

Nicaragua. En el pilotatge la pressió és molt alta, tot ha de sortir perfecte i els problemes o 

dificultats s’han de resoldre amb eficiència i rapidesa. Per altra banda afrontar els 

esdeveniments de promoció i difusió del projecte amb les diferents celebracions dels èxits 

obtinguts, i per l’altra banda, la formació de nous impulsors per a les següents etapes van ser 

algunes de les tasques formals en que vaig intentar posar un gra de sorra al llarg dels 5 mesos. 

 

Tot s’ha de dir, viure Nicaragua va ser la meva altra tasca a desenvolupar. La comunitat, 

León, i altres indrets en alguna de les nostres escapades. Segurament l’aprenentatge mes 

profund el vaig fer en les meves llargues hores lliures, dedicades a parlar amb la gent a la 

comunitat. 

 

• En què consisteix el mètode d’alfabetització “Yo, sí puedo”?  

 

Penso que la seva principal característica és que amb les condicions apropiades, i un 

condicionament idoni del terreny, pot alfabetitzar en tres mesos, mils de persones. Consisteix 

en classes televisades, on la professora és la mateixa per a tots els Llatinoamericans, que 
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s’aplica, durant 65 dies. Així es desenvolupa en grups d’unes 10-15 persones, generalment en 

una classe diària d’una hora al llarg de tres mesos. En el vídeo es dicten exercicis que els 

estudiants poc a poc van copiant sense ni adonar-se’n. 

El material és: una llibreta, llapis, i un petit manual d’exercicis (cartilla). El paper de les 

“facilitadores” es importantíssim en el seguiment i suport en l’aprenentatge de les persones 

analfabetes. 

 

Aquest es un mètode amb un potencial altíssim i a hores d’ara una demostradíssima 

eficiència, que requereix necessàriament de la implicació popular per part dels aprenents, dels 

facilitadors, dels líders o representats (polítics, ONG, etc.), etc. 

 

• Quins punts forts i quins punts més febles creus que té aquest mètode? 

 

Els punts forts el he anat esmentant, la potencialitat del sistema, la eficiència, la senzillesa de 

les explicacions, la simplicitat del mètode, la rapidesa, etc. Aquests serien uns quants 

adjectius que de segur són apropiats per descriure el mètode. 

 

Els punts febles, doncs, s’ha de dir que hi ha certes dificultats en l’aprenentatge d’algunes 

lletres (confusions: s, c, z; b, v; j, g, y; etc.) i en l’aprenentatge de la lletra de carta, etc. Però 

que sabent-ho prèviament només cal posar-hi mes atenció, i sobretot, no tenir pressa un cop 

arribat a la consolidació de l’aprenentatge cosa que per complir els terminis marcats es prou 

difícil.  

 

Per altra banda, al ser un aprenentatge accelerat costa que els alumnes tinguin confiança en 

ells mateixos i les seves capacitats, diguem que un dels problemes fruit de la rapidesa del 

mètode és la poca consolidació de l’aprenentatge. 

 

• Quin tipus de control i avaluació té el mètode “Yo, sí puedo”? és una avaluació 

continua, permanent? 

 

En el dia a dia, amb la execució dels exercicis es pot veure la evolució dels participants, les 

seves dificultats específiques, els avenços, etc. Jo diria que aquesta és la millor avaluació que 

es pot fer, de totes maneres, d’una forma formal es fa una avaluació final, l’últim dia, han 

d’escriure una carta.  
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A nivell nacional i comunal es fa una sèrie d’estadístiques per tal de valorar com va el 

projecte a nivell general, nombre de participants, com van avançant les classes, si s’han 

encallat, en el moment que es detecta alts i baixos en un territori concret, es detecta algun 

problema que cal solucionar. 

 

Per tant es podria parlar d’una avaluació continuada. Constantment s’està al cas de com es va 

desenvolupant el projecte, i els facilitadors estan al cas del progrés personals de les persones 

analfabetes. 

 

• Creus que és una bon mètode d’alfabetització? En  65 dies es pot aprendre a llegir i 

escriure? 

 

Se’ns dubte, sempre hi quan les condicions de l’entorn, de supervisió i acompanyament de 

l’aprenentatge siguin els idonis, i “com no”, de la voluntat dels analfabets per aprendre a llegir 

i a escriure.  

 

Realment la eficiència del mètode es indubtable, difícil de creure però totalment cert, es 

impressionant com dia a dia les persones analfabetes aprenen una lletra mes sense ni tan sols 

adonar-se’n. 

 

• En la universitat de Girona on estàs cursant la diplomatura d’educació social, has 

pogut tenir una idea del que és l’educació popular. El fet d’anar de brigadista a 

Nicaragua també has pogut tenir-ne una visió més ample i al mateix temps contrarestar 

la teoria que havies adquirit amb la pràctica. és un mètode  d’educació popular el “Yo, 

sí puedo”? 

 

Be, segons el meu entendre, a la pràctica he trobat a faltar alguns dels valors que jo tenia entès 

bàsics de la Educació Popular. Tot i això es indubtable que en el “Yo, si puedo” es  pot 

treballar l’Educació Popular. Jo entenc que s’ha pretès crear un sistema preparat per creuar 

fronteres i especificitats del territori, i per tan s’ha de regir per valors conjunts i generalitzats, 

perdent així, segurament aquelles especificitats mes locals. 
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• Les metodologies d’Educació Popular són sempre revisables, els continguts sempre 

contextualitzats i flexibles, neixen d’una realitat objectiva i no d’esquemes rígids, 

tancats, definits a priori, imposats, estandraitzats. En el nou mètode es compleix, o el 

fet de construir una videoclasse per dia, que serà la mateixa per totes les comunitats, 

en aquest cas de Nicaragua, no permet aquesta flexibilitat? 

 

La flexibilitat penso que en aquest cas, no ha de ser un valor important, ja que sembla s’ha 

prioritzat l’aprenentatge en massa, cosa molt lícita i un bon intent per capgirar la realitat 

social de Nicaragua, amb un índex d’analfabetisme altíssim, el segon mes alt després de Haití. 

I per altra banda caldria insistir en traslladar els valors del context, de la realitat objectiva, etc. 

al paper que han de desenvolupar els líders locals i dirigents del territori com a persones 

compromeses per la seva gent i amb el projecte. 

 

• És suficient el material fet servir, cartilla i el contingut de la cinta de vídeo, o queda 

mancat per poder exercir l’objectiu del mètode, l’alfabetització? 

 

Penso que és suficient, el que cal es paciència un tros de paper i tenir les orelles apunt per 

aprendre. Si que és cert que hi ha material que va molt bé per reforçar la pissarra, un lloc prou 

còmode, un ambient de treball agradable, però si com ja he dit abans hi ha els elements de 

l’entorn necessaris, bon ambient de treball, i els facilitadors entusiasmats, amb un llapis i un 

tros de paper n’hi ha prou. Ja he dit abans que hi ha certes dificultats que s’han de millorar 

amb algunes lletres i algun detall, però a nivell general, es immillorable. 

 

Dídac Rimoldi. Moià, 21-07-2006
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5. ALFABETITZACIÓ A NICARAGUA 

 

5.1 PRESENTACIÓ. 

Aquesta part del treball de ben segur és la que em fa més il·lusió fer. En totes les coses 

que penso, les que vull explicar, apuntar, afegir, treure hi ha un gran record, com ho van ser 

els cinc mesos pràcticament que vaig ser a Nicaragua. D’aquests cinc mesos, quatre, vaig 

estar a la comunitat.  

 

El procés d’un projecte d’alfabetització estar dividit en tres fases: exploració, 

experimentació o pilotatge, i generalització. Jo vaig poder participar en el pilotatge i part de la 

organització de la generalització. 

 

D’un bon principi, a la comunitat jo havia de treballar en el pilotatge que s’havia 

iniciat feia tan sols uns dies i més endavant treballar per la generalització que s’expendria per 

la comarca. Ara bé, què volia dir fer un pilotatge, què representava, com es feia, qui el feia, jo 

què feia, amb qui treballava, qui em donava les pautes, qui em coordinava... què s’havia de fer 

en l’alfabetització, com es feia, quina era la meva participació, com podia treballar la 

pedagogia de l’amor (annex 1), l’educació popular (annex 2), ... com s’havia d’organitzar a 

una comunitat,...  

 

Poques coses sabia, jo mai havia treballat en alfabetització d’adults, mai havia treballat 

en un pilotatge, l’educació popular, treballar amb una tota una comunitat, molt menys en 

varies comunitats,... 

 

No és la meva intenció fer d’aquest apartat del treball, tota una explicació teòrica del 

que representa organitzar un pilotatge o de manera més complexa per la magnitud, la 

generalització.   

 

El que m’agradaria fer és una aproximació real del que en alguns moments 

s’experimenta “in situ”. El que vull dir és que m’agradaria explicar com un brigadista que no 

sap res, que està en un lloc on tot és diferent, on depens de l’hospitalitat de la gent, on la 

confiança i la desconfiança van agafades de la mà, pot desenvolupar part del seu treball. 



Bloc 3: Visió pràctica de l’alfabetització 

 67 

 

 

Voldria que la gent que llegeixi, sigui quin sigui el motiu, pugui fer-se una idea del 

que pot ser anar fer de brigadista. I més intencionadament, m’agradaria que aquest apartat 

pugui servir a pròxims estudiants brigadistes fer-se una representació de que es pot fer.  

Recordo abans de marxar els dubtes que tenia, el que m’agradaria haver sabut, fer un 

tastet imaginari del que podria ser, poder-ho visualitzar.  

 

Llegint el treball de l’Elena Montiel vaig veure que molts d’aquests dubtes es 

repeteixen cada cop i seguiran repetint-se. Tan sols vull compartir el que jo vaig sentir perquè 

quan algun brigadista s’hi trobi sàpiga que és part de l’experiència.  

 

Val a dir que em baso en la experiència personal que jo he pogut tenir.  Altres 

companys brigadistes compartiran part del que descric però ells també hauran realitzat i 

experimentat d’altres formes el seu treball. Existeixen molts factors que poden fer que una 

mateixa tasca es desenvolupi diferent manera. Factors com la situació geogràfica, territorial, 

recursos econòmics, humans,.... 

 

Intentaré transmetre les sensacions que m’envoltaven, per això en alguns moments la 

manera de descriure les coses pot ser de la mateixa manera de com les penses, sense un ordre 

clar.  
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5.2 NICARAGUA. 

 

 

 

 

Algunes dades generals*: 

• Nom oficial: República de Nicaragua 

• Superfície: 130.000 km2 

• Població: 5.347.000 habitants. 

• Capital: Managua 

• Població urbana: 55.3% 

• Població menor de 20 anys: 53% 

• Analfabets + 15 anys: 35.7% 

• Mortalitat infantil: 39.5% ( un 44% en nens menors d’un any ). 

• Esperança de vida de les dones: 69 anys. 

• Esperança de vida dels homes: 64 anys. 

• Moneda: Nuevo Córdoba 

• Renda per càpita: 158 dólars. 

• Idioma: Espanyol 
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5.2.1 Geografia: 

 

Ubicació:  

Nicaragua està situada en l’Amèrica Central. Limita al Nord amb Hondures, al sud 

amb Costa Rica, a l’Oest amb l’Oceà Pacífic i a l’Est amb el mar Carib. 

5.2.2 Configuració ètnico-cultural del país: 

 El primer que hem de ressaltar de Nicaragua és el fet que la seva població no és una 

població homogènia pel que fa a la seva configuració ètnico-cultural. La població de 

Nicaragua és fruit de diferents barreges ètniques. El grup que predomina és d’ascendència 

europea i indígena, que es troba a la costa del Pacífic, però també hi ha altres grups 

significatius, com són el grup de barreja indígena i africana, i els descendents purs d’africans 

(9% de la població), que es troben principalment en les costes del Carib, l’origen de les quals 

està estretament relacionat amb l’ocupació britànica de la Costa de los Mosquitos durant el 

segle XVIII.  

 

 La gran majoria de la població de Nicaragua, es concentra a la zona del Pacífic, 

bàsicament per motius ambientals (terratrèmols, erupcions volcàniques, etc.). Managua 

concentra gran part de la població, ja que, després del terratrèmol del 1972, va créixer de 

forma vertiginosa i desordenada. La guerra va portar-hi, també, molta gent que fugia de les 

muntanyes i de les zones rurals. Més tard, la pobresa també ha portat a la població cap a la 

capital a la recerca de millors condicions de vida. 

5.2.3 Situació política: 

 La societat nicaragüenca es troba dividida en dos grans bàndols polítics: el sandinista 

del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) i el liberal del PLC (Partido Liberal 

Constitucionalista). Aquesta dualitat ve de molt lluny, ja de quan el govern sandinista derrotà 

la dictadura somozista l’any 1979 i suposà per al país millores significatives en la vida de la 

societat, ja que reactivà l’activitat econòmica, amplià el sistema educatiu i millorà el sistema 

sanitari. L’any 1982, però, començaren les activitats contrarevolucionàries liderades per la 

contra i finançades pel govern dels Estats Units de l’era de Reagan. Això provocà, en primer 

lloc, que el govern hagués de destinar una bona part del seu pressupost a la defensa, a més 

d’obligar a la joventut a allistar-se a l’exèrcit i a anar a la guerra; i, sobretot, suposà el 
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deteriorament tant dels serveis com de l’economia en general. Els efectes negatius d’aquesta 

guerra es deixaren sentir cada vegada més i provocaren que en les eleccions de 1990, els 

sandinistes perdessin el govern enfront d’una coalició de partits, la UNO (Unión Nacional 

Opositora), guanyant la presidència del país Violeta Barrios de Chamorro.  

A partir de 1990, la contra lliurà les armes i, teòricament, el país entrà en un procés de 

pau, que no significà la fi de la violència. Continuaren durant un temps alguns enfrontaments 

entre membres de la contra i el FSLN, i sorgiren bandes armades d’antics combatents que es 

convertiren en assaltants. Mentrestant, el govern obrí un nou procés de privatitzacions i de 

desmantellament de les estructures socials erigides durant l’època sandinista, sobretot les 

referents a l’ensenyament i la sanitat. Es reduí el pes del sector públic, cosa que suposà 

l’acomiadament de molts funcionaris. Però, sobretot, el retorn a les privatitzacions suposà 

l’empobriment d’amplis sectors de la població, tant de les comunitats camperoles que viuen 

en llocs apartats, com d’amplis sectors dels barris populars de les ciutats, que van veure 

augmentar espectacularment l’atur i es van trobar abocats a autoocupacions marginals.  

 L’any 1996, els sandinistes tornaren a perdre i guanyà Arnoldo Alemán, de l’Alianza 

Liberal (AL), el qual va suposar un pas més cap a la consolidació del sistema capitalista i, 

sobretot, cap al desmantellament total de les estructures públiques per tal de donar prioritat 

absoluta a les privatitzacions. El moviment sandinista, en part molt decebut pels mals resultats 

electorals, inicià un procés de discussions internes i d’enfrontaments que no feren més que 

precipitar el descontentament de les seves bases.  

Finalment, l’any 2001, en les darreres eleccions, es donà un altre cop la victòria al 

PLC (Partido Liberal Constitucionalista) amb un nou president, Enrique Bolaños. Cal dir 

que, malgrat que el poble dona la seva confiança a governs de dreta, s’ha de destacar que 

Nicaragua és el país Centreamericà que, en aquests moments, és el segon més pobre del 

continent, després d’Haití, amb els indicadors socials més baixos i amb el govern que genera 

més desconfiança a nivell internacional de tots els de la zona. Podríem dir, doncs, que 

Nicaragua es troba en una situació molt precària, rallant la pobresa extrema; tot i això, el 

govern no busca solucions sinó que potencia aquestes desigualtats entre els que cada dia són 

més rics, que és un petit sector de la societat, i els que cada dia són més pobres, que és la gran 

majoria de la població.  
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Aquesta és la situació política actual, una Nicaragua governada per un partit de dretes, 

on la misèria, la fam i l’analfabetisme s’apoderen de la gran majoria de la població, mentre 

que una petita minoria es va enriquint cada dia més i es van apropiant cada vegada més del 

béns del país. Només a tall d’exemple: el president de Nicaragua és el segon president del 

món, després, evidentment, del president dels Estats Units, amb el sou més alt.   

A banda d’aquestes incoherències, també trobem a Nicaragua un Frente Sandinista al 

costat del poble, que lluita incondicionalment pels drets dels més desvalguts i per tornar a 

arribar al poder i tornar a convertir la seva Nicaragua en un lloc més just, on la lepra, la 

malària i la gana, ja no deixin morir tantes dones, homes i nens pels carrers de les seves 

ciutats, i on l’intent de sobreviure no sigui la rutinària pràctica de cada dia. 

 

5.2.4 Situació econòmica: 

Nicaragua és el segon país més pobre de tot Amèrica: el 44% de la població sobreviu 

amb menys d’un dòlar diari. Té un dels P.I.B. més baixos de Centreamèrica amb 508 dòlars 

per habitant l’any, mentre que la mitjana general dels països de la zona es de 1.015 dòlars. 

 

A Nicaragua no hi ha classe mitja: els rics són cada dia més rics i els pobres, cada dia 

més pobres. Els salaris són molt baixos: el sou mínim d’un treballador de la banca no arriba 

als 60 euros al mes, i el d’un mestre, als 55 euros mensuals. Contradictòriament, la canasta 

básica (que és el salari mínim interprofessional però quantificat amb els aliments més bàsics, 

previst per un consum mensual i compost per uns 53 productes de primera necessitat), està 

valorat en uns 115 euros. 

 

L’economia de Nicaragua és una economia agropecuària, on els treballadors del camp 

són els qui produeixen bona part dels aliments i de les divises amb la venda de les seves 

produccions. Els camperols, però, són els més pobres, tot i ser ells els que produeixen el blat 

de moro, els “frijoles”, les fruites, verdures, la carn, la llet, el tabac, el cafè, etc., que són les 

riqueses del país. 

L’economia del país es sosté gràcies als elevats impostos –indirectes- que s’apliquen a 

la població, i els interessos bancaris són molt elevats. La major part del volum d’exportacions 
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que es genera és utilitzat per fer front al pagament del deute extern. Així, el deute l’acaben 

pagant els pobres. Els camperols han de produir cada dia més per comprar cada dia menys.  

 

Així, doncs, podríem dir que l’actual política del Partit Liberal Constitucionalista 

manté als nicaragüencs sota uns nivells d’absoluta misèria. Aquest factor comporta tot un 

seguit de conseqüències a nivell educatiu, sanitari, d’habitatge, i, en definitiva, en tots els 

camps de la vida de les persones. 

 

 

 5.2.5 Sistema educatiu: 

 

Nicaragua pateix greus problemes educatius; això es pot veure reflectit en les següents 

dades: hi ha un 35% d’analfabetisme a la zona urbana, i un 42% a la zona rural; el 51% dels 

alumnes no acaben l’ensenyament primari, només un 18% acaba la secundària; només un 1% 

dels camperols arriben a la Universitat. Uns dos-cents mil nens i nenes en edat d’anar a 

l’escola no estan escolaritzats/es. 

 

 Totes aquestes dades són reflexes d’un sistema educatiu que es troba en un clar procés 

de privatització: els nens/es de l’escola bàsica i també de l’ensenyament superior han de pagar 

una quota d’inscripció a l’escola i també el material escolar – que, perquè ens en fem una 

idea, sols cal mirar les dades que va oferir la televisió nacional de Nicaragua (Canal 2) dels 

preus per aconseguir només l’uniforme escolar que, segons el govern, aquest representa “el 

orden, la igualdad, la disciplina y los colores de la bandera”; els preus són els següents: 

faldilla: 80 córdobes, camisa: 50 córdobes, sabates: 180 córdobes, mitjons: 15 córdobes, 

motxilla: 80 córdobes; en total: 465 córdobes per nen -. Tots aquests factors desemboquen en: 

 

1. La desescolarització i l’absentisme escolar: davant la dificultat de moltes famílies per 

fer front a les despeses educatives dels seus fills/es, es veuen obligades a fer-los 

abandonar l’escola. Aquest factor s’emfatitza entre els nens de 10 i 14 anys, sobretot a 

les zones rurals, on les famílies necessiten més el suport dels fills d’aquestes edats per 

a la cura dels germans petits o per a la realització d’alguna tasca especifica, sigui amb 

o sense benefici econòmic. Són molts els nens treballadors que, de forma responsable, 

aporten uns diners a les famílies amb els quals és possible la seva subsistència diària. 
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2. Un deteriorament en l’ensenyament, que provoca que la mitjana d’anys que necessita 

un nen/a nicaragüenc per acabar la primària sigui de més del doble dels anys estipulats 

pel programa. 

 

Així, una de les conseqüències més clares i més greus de la forta crisi econòmica que 

viu el país és l’augment progressiu d’analfabets, cosa que es veu recolzada pel govern del 

país, el qual, en comptes d’intentar pal·liar el problema, crea mecanismes, a través de les 

privatitzacions, per negar el dret a l’educació al major nombre de nens possible. 

 

 

5.2.6 Demografia: 

 

Demografia  
Població total  5.482.340    
       
Població per sexe    Homes  Dones   
     2.730.165 2.752.175  
(% de la població total)  50 50  
       
Població por grups d’edat  0-14  15-64  65 i mes  
     2.277.674 3.033.487 171.179 
(% de la població total)  42 55 3 
       
Població Urbana i Rural  Urbana  Rural    
   3.191.670 2.290.670   
(% de la població total)  58 42   
       
Població Urbana  Rural por sexe  Urbana  Rural  
   Homes  Dones  Homes  Dones  
   1.532.381 1.659.289 1.197.784 1.092.886 
(% de la població total)  28 30 22 20 
       
Taxa anual mitja de creixement   2,5   
    

 

                               Font estreta de la pàgina, www.atrenativabolivariana.org  

 



 

 

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2005. PNUD. Ediciones Mundi-Prensa, 2005 
 
Quadro 11. Compromiso con la educación. Gasto público (pág. 278-280) 

Gasto público en educación Gasto público en educación por nivel 
% del PIB % del gasto público Pre-escolar y primaria Secundaria Teciaria 

 
Clasificación 
según el IDH 1990 2000-02 1990 2000-02 1990 2000-02 1990 2000-02 1990 2000-02 

1. Noruega 7’0 7’6 14’6 16’2 39’5 36’5 24’7 33’0 15’2 27’5 
21. España 4’2 4’5 9’4 11’3 29’3 35’8 45 41’4 15’4 22’8 
112. Nicaragua 3’4 3’1 9’7 15’0 s/d 50’3 s/d 12’0 s/d 37’3 

 

Quadro 12. Alfabetización y matriculación (pág. 282-284) 
 

Quadre 27. Desigualdad de género en la educación (pág. 331-333) 

 Gasto público en educación por nivel 
Tasa de alfabetización de 
adultos (% de 15 años y 

mayores) 

Tasa de alfabetización de 
jóvenes (% de 15-24 años) 

Tasa neta de matriculación 
en educación primaria (%) 

Tasa neta de matriculación 
en educación secundaria 

(%) 

Niños que llegan al 5º 
año (% de alumnos de 

1er año) 

 
Clasificación 
según el IDH 

1990 2003 1990 2003 1990-91 2002-03 1990-91 2002-03 1990-91 2002-03 
1. Noruega - - - - 100 100 88 96 100 100 
21. España 96’3 - 99’6 - 100 100 - 96 - - 
112. Nicaragua 62’7 76’7 68’2 86’2 72 86 s/d 39 46 65 

 Gasto público en educación por nivel 
Tasa de alfabetización de 

adultos 
Tasa de alfabetización de 

jóvenes 
Matriculación neta en 

primaria 
Matriculación neta en 

secundaria 
Matriculación neta en 

terciaria 
Tasa 

femenina (% 
de 15 años y 

más) 

Tasa 
femenina 

como % de la 
tasa 

masculina 

Tasa 
femenina (% 
de 15 años y 

más) 

Tasa 
femenina 

como % de la 
tasa 

masculina 

Tasa 
femenina (%)  

Tasa 
femenina con 
respecto a la 
masculina 

Tasa 
femenina (%) 

Tasa 
femenina con 
respecto a la 
masculina 

Tasa 
femenina 

(%) 

Tasa 
femenina 

con 
respecto a 

la 
masculina 

 
Clasificación 
según el IDH 

2003 2003 2003 2003 2002-03 2002-03 2002-03 2002-03 2002-03 2002-03 
1. Noruega - - - - 100 1’00 97 1’01 99 1’55 
21. España - - - - 99 0’99 98 1’04 67 1’19 
112. Nicaragua 76’6 100 88’8 106 85 1’00 42 1’18 19 1’10 
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5.2.7 Sistema sanitari: 

 

 Una altra de les conseqüències importants de l’extrema pobresa en que es troba el país 

és que, la població nicaragüenca, en la seva majoria, pateix greus problemes de desnutrició: el 

35% dels nenes menors de 15 anys en pateixen. Aquesta desnutrició genera problemes greus 

en el desenvolupament dels infants, i la falta de nutrients i vitamines en l’embaràs i en la 

infància, provoca problemes de retard mental, el qual augmenta anualment, sobretot en les 

comunitats rurals.  

 

El consum alimentari general s’acosta a un dèficit energètic del 37%. La meitat de la 

població no té aigua potable, els hospitals són insuficients, mal dotats i mancats de recursos. 

Setanta-quatre de cada mil nens moren abans dels cinc anys; les defuncions en els menors 

d’un any són d’un 30%. Les principals causes de la mortalitat en aquests nens són les 

malalties infeccioses intestinals, les infeccions originades en el període perinatal, les malalties 

respiratòries agudes, les anomalies congènites i la ja esmentada desnutrició. 

 

 Són moltes les malalties que pateix el poble nicaragüenc degut a la seva precària 

situació; les més habituals són: les malalties transmeses, com la malària, que tenen la causa 

principal en la immigració del camp a la ciutat, ja que es formen nous assentaments en llocs 

sense cap mena d’infrastructura (aigua potable, clavegueram, etc.), la qual cosa facilita la 

propagació del virus; malalties immunoprevisibles (poliomelitis, xarampió, tos ferina, diftèria 

i tètanus); malalties infeccioses intestinals; malalties cròniques transmissibles (tuberculosis, 

infeccions respiratòries agudes, sida, etc.); malalties no transmissibles (malalties 

cardiovasculars, tumors malignes, hipertensió arterial, diabetis). 

 

 Pel que fa al sistema sanitari, el Ministerio de Salud és el principal proveïdor dels 

serveis sanitaris al poble nicaragüenc, tot i que la seva incompetència i la manca de recursos 

provoca que cada vegada s’obrin nous centres privats, els preus dels quals són inaccessibles 

per a la gran majoria de la població del país. S’estima que el Seguro Social atén al 5% de la 

població, però aquesta atenció no està distribuïda equitativament: l’àrea rural, que requereix 

més atenció, rep menys recursos que l’àrea urbana. Cal dir, però, que la greu situació 

econòmica del país provoca que aquest sistema sanitari tingui bastants dèficits: alguns serveis 

no són atesos, la capacitat d’atenció dels hospitals està saturada i la productivitat i distribució 

dels recursos humans és molt baixa. A més, l’accessibilitat geogràfica als serveis de salut és 
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acceptable en les àrees urbanes, però en l’àrea rural la situació canvia radicalment: el 

percentatge de la població que es troba a més de dos hores de camí d’una unitat de salut és del 

33% per a un hospital i del 22% per un centre de salut. 

 

 

5.2.8 Dades oficials: 

 

UNESCO: 

- 180 milions de nens/es del món dormen i viuen al carrer, d’aquests, 300.000 són 

nicaragüencs. 

 

MECD (Ministeri d’Educació): 

- 35% d’analfabetisme en la zona urbana. 

- 42% d’analfabetisme en la zona rural. 

- 52% dels alumnes d’institut deixen les classes abans d’acabar el curs, només un  

18% acaba la secundaria i un 12% acaba la primària. 

- Només un 12% de nenes acaba el batxiller (secundaria). 

- Només un 1% dels camperols arriben a la Universitat. 

- El ministre d’Educació cobra 150.000 córdobas, que representa el salari de 120 

mestres. 

- 100.000 nens/es es van quedar sense el programa d’un “Got de llet”. 

- El PMA (Programa Mundial de Alimentos) es va retirar de la majoria d’escoles del 

nord del país. 

- Uns 200 mil nens/es en edat d’anar a l’escola no estan escolaritzats. 

 

MINSA (Ministeri de Sanitat): 

- 40% de la població infantil pateix problemes greus en el seu desenvolupament, 

bàsicament generats per la desnutrició. La desnutrició en el camp comença per les 

nenes, seguides per les seves mares, els nens i finalment el pare. 

- Aquest any s’han tancat dos hospitals i quatre centres de salut per falta de recursos 

mèdics i medicaments. 

- El salari del ministre de sanitat és de 132.000 córdobas, que representa el salari de 

150 infermers/es. 
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- Una de cada quatre dones embarassades són menors de 16 anys; Nicaragua és la 

capdavantera d’aquesta estadística de tot el continent Llatinoamericà. 

- 9 de cada 10 embarassos són no desitjats. 

- En els municipis rurals el tema de discapacitats (Pipitos) va en augment any rera 

any. Un 25% dels problemes de retard mental ve donat per falta de nutrients i 

vitamines en la infantesa i l’embaràs.15 

 

 

                                                 
15 Font d’informació extreta MONTIEL, Elena (2004): l’alfabetització com a eina d’alliberació dels pobles. Treball fi de carrera d’educació 
social. Girona. 
Font estreta de la pàgina,  www.atrenativabolivariana.org  
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5.3 AEPCFA 

 

ASSOCIACIÓ D’EDUCACIÓ POPULAR CARLOS FONSECA AMADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Qui som, i perquè vam néixer: 

L’Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA), és un organisme 

No Governamental sens ànim de lucre, conformada per joves mestres nascuts a Nicaragua, 

així com enginyers agrònoms, vinguts del poble amb un objectiu estratègic com el d’eradicar 

l’analfabetisme del seu país (Nicaragua), mitjançant el desenvolupament de l’alfabetització i 

educació popular en benefici del poble humil i marginat del seu país; les seves accions les han 

planificat tenint en compte la fortalesa, intel·ligència i audàcia del poble per la qual treballen. 

Tenen en compte els recursos materials disponibles en els territoris. Viuen renovant i/o 

enriquint en tot moment la metodologia de l’alfabetització i educació popular. Creuen i 

mantenen viva l’entorxa de la solidaritat entre pobles, són gent enamorada de l’educació, 

viuen per ella i no d’ella, lluiten a favor de l’educació popular, mantenen la mobilització i la 

participació popular dins de l’educació. 

 

Van néixer com equip de treball el 22 de març de 1980, quan van iniciar la seva 

participació en la Gran Cruzada Nacional de la Alfabetización en el camp de la direcció i 

tècnics d’aquesta gran proesa reconeguda en l’àmbit mundial. Van treballar junts des de 1980 

fins a 1989 dins l’estructura del Ministeri d’Educació. 
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El 26 de febrer de 1990 ens varen formar com “Associació d’Educació Popular Carlos 

Fonseca Amador” per donar-li continuïtat al model pedagògic que ja venien implementant des 

de Río San Juan, com és l’alfabetització i educació popular directament relacionada amb la 

producció tecnificada i amb salut preventiva. 

 

Des de la formació com equip de treball han vingut sembrant esperança en el poble 

nicaragüenc, abonant aquest com exemple pràctic en la producció de pinyes, pitaias i la 

criança porcina. 

 

En resum, son gent del poble treballant per col·laborar en el rescat de la cultura del poble i 

avançar en el conjunt dins del camp pedagògic, productiu tenint cura del medi ambient i la 

salut.  

 

� Què han fet: 

� En el camp de l’alfabetització van participar en la Gran Cruzada Nacional de 

Alfabetización al 1980. 

 

� Van eradicar l’analfabetisme en el Departament de “Río San Juan”, fent-lo baixar d’un 

96% a un 3,77%. Un 3 d’octubre de 1987. 

 

� A l’any 1990 van estar atenent la Fundadora en el Departament de “Matagalpa”.  

 

� A més de l’alfabetització es va dissenyar el programa per l’atenció d’una Escola 

Tècnica Agropecuaria  que dona resposta a la problemàtica dels alfabetitzats i mestres 

populars. 

 

� En aquesta mateixa data van estar atenent alguns barris de Managua com el barri la 

URSS, Edgar Lang, Vello Amanecer. 

 

� L’any 1992 varen eradicar l’analfabetisme en la “Palma Africana de Bluefields” en la 

Costa Atlàntica. 

 

� En “Alcàntara” van salvar mitjançant l’alfabetització la destrucció d’un bosc de pi, ara 

la gent ja el ven a millor preu i d’una manera controlada. 



Bloc 3: Visió pràctica de l’alfabetització 
 

 80 

 

� Al 1993 van eradicar l’analfabetisme en el Municipi de “San Francisco Libre”.  

 

� Al 1994 van declarar “los Cocos Ciudad Darío” lliure d’analfabetisme. 

 

� Al 1995 “Batahola Sur” el van declarar lliure d’analfabetisme 

 

� Al 1998 van declarar lliure d’analfabetisme “Dirimoto”, en el Departament de 

“Masaya”, baixant a un 2%  l’índex més baix de Nicaragua. 

 

� Any rera any porten d’Espanya (Barcelona, Esplugues, Lleida, Girona i Madrid) així 

com d’Itàlia, Alemanya, Dinamarca, Anglaterra, cooperants per treballs comunitaris 

en les zones on esten atenent. 

 

� L’any 2001 van declarar el Municipi de “Nandasmo” lliure d’analfabetisme. 

 

� L’any 2204 van declarar el Municipi de “Palacagüina” lliure d’analfabetisme. 

 

� L’any 2005 van commemorar el 25è aniversari de la “Cruzada Nacional de 

Alfabetización”. Aquí van presentar el mètode Cubà “Yo, sí puedo”. Mètode 

audiovisual que conté 65 lliçons. Aquí es va anunciar l’inici del pilotatge en 14 

capçaleres departamentals amb 179 punts i 2029 participants.  

 

� Han finalitzat la primera fase de l’actualització amb 52 Municipis i el 10 de juliol 

s’inicia  la segona fase amb 75 Municipis i aproximadament 27 mil participants. 

 

Al costat de l’alfabetització i com a part del mètode que han treballat i treballen també hi 

han les parts de: 

 

o Producció 

Al costat de l’alfabetització van anar desenvolupant la postalfabetització amb alumnes que 

s’anaven alfabetitzant, aquests se’ls havia de presentar una alternativa i és aquí que es va crear 

l’Escola Tècnica Campesina on els alfabetitzats i mestres populars es preparen en tècniques 

productives. 
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Han aconseguit salvar un bosc de 750 hectàrees, que només en 3 mesos els llenyataires 

amb permís del MARENA ja havien tallat 250 hectàrees. 

 

Han anat treballant conjuntament amb la població de cara a la reforestació de les 

comunitats, encara que saben que per frenar completament la desforestació és necessari 

presentar múltiples alternatives que l’ajudin a percebre un ingrés econòmic per sobreviure. 

 

o Salut 

Cada mestre popular es converteix en un brigadista de salut, així com cada estudiant de 

l’Escola Tècnica Productiva es converteix en un promotor comunitari que a més d’ensenyar 

sobre les tècniques de l’escola Tècnica, treballa en funció de la higiene ambiental, per la 

prevenció de malalties. 

 

Mitjançant l’alfabetització es va aconseguir que cap persona es moris de còlera en el 

Municipi tot i no comptar amb suficients medicaments i centres de salut. Això es va 

aconseguir mitjançant la capacitació als mestres populars i ells a la vegada capacitaven els 

seus alumnes, arribant aquest missatge de forma directa ala població. 

 

Van aconseguir que la ministre de salut escoltés la problemàtica de les comunitats i 

així la construcció de 3 centres de salut. 

 

Han portat brigades d’odontòlegs per extraccions de queixals, i així buscar com 

alleugerar una mica aquesta problemàtica que afronta la majoria de comunitats. 

 

Tenen un centre termal on s’atenen a persones amb problemes de pell, artritis i 

reumatismes, essent el primer que es construeix a Nicaragua. 

 

 

� Un nou model pedagògic 

Mitjançant el treball de l’alfabetització han consolidat un nou model pedagògic. 

Aquest no es basa  només a ensenyar a llegir i escriure, sinó que va més enllà. Aquest model 

pedagògic té que estar íntimament relacionat amb la salut, producció, medi ambient i 

educació. 
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Per això diuen que “alfabetitzar és més que ensenyar i escriure”. És que cada individu 

conegui el seu entorn, per poder contribuir la seva transformació. 

 

Esquema del model pedagògic: 

 

  

L’esquema està basat en la pedagogia de l’amor (annex 1), on no n’hi ha prou amb la 

formació dels col·lectius populars CEP (Col·lectiu d’Educació Popular) , sinó on està tota la 

comunitat. Són diferents líders els que s’encarreguen d’enamorar als mestres populars, 

enamorar als alumnes, (és el pastor vetllant perquè els seus germans estudiïn, és el delegat de 

la paraula portant els seus membres que no saben llegir per l’estudi, és l’alcalde, el concejal, 

independentment de la bandera, que tingui enamorant a la població per lluitar pel 

desenvolupament de la seva comunitat, del seu municipi, del seu poble, on tots ensenyant a 

tots i tots aprenent de tots. 

 

S’han posat a prova en climes del tròpic humit i han aconseguit sortir triomfant, s’han 

traslladat a una zona on la temperatura es de 40º C i la seva capa fèrtil està desapareixent, 

només pedres trobaven, aquest projecte el van anomenar “Làzaro”, perquè pel govern aquest 

poble ja estava mort, i es va aixecar. Avui en dia aquest indret ja té nom i ha servit perquè 

altres pobles recobrin l’esperança perduda.16  

  

 

 

                                                 
16 Font d’informació donada directament des de l’AEPCFA 
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5.4 “YO, SÍ PUEDO” A NICARAGUA. EXPLICAT PER UN BRIGADISTA. 

 

5.4.1 Introducció 

Aquest apartat comença amb una contextualització de Nicaragua i seguidament 

segueix una contextualització de la Comarca que és molt similar a la contextualització feta 

també de la comunitat. En aquest darrer he intentat definir els elements més importants per mi 

de la comunitat, com són la casa i el punt. M’he ajudat molt en imatges, crec que en algun 

moment ajuda molt més la imatge que qualsevol explicació feta per fer-se’n una idea. 

 

En l’apartat del pilotatge he intentat explicar el pilotatge des d’una perspectiva 

completament diferent. No era del meu interès fer una explicació de quins eren cadascun dels 

elements d’un pilotatge, ni una redacció de com funciona un pilotatge d’una manera 

organitzada, tipus manual.  

  

El que he volgut aconseguir és respondre en forma de pregunta i resposta, dubtes que en 

moments de l’estada de Nicaragua et trobes “in  situ”. Aquestes preguntes i respostes les he 

anat acompanyant amb relats que volen identificar els dubtes d’una manera més real.  

 

He diferenciat els relats amb lletra cursiva perquè en molts moments podria ser difícil 

diferenciar el relat de les respostes.   
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5.4.2 Contextualització 

 

Comunitat  “EL GUAPANGO. 

Comarca Lechecuagos 

Municipi de León 

Departament de León 

 

MAPA D’UBICACIÓ GEOGRÁFICA DE LA COMARCA “LOS LECHE CUAGOS”.  

 

Mapa del Departament de León:                       Mapa de Nicaragua: 

 

      

 

                  Comarca  

                  Los Lechecuagos 

La comarca “Los Lechecuagos” es troba 

ubicada en les proximitats del volcà “Cerro 

Negro” en direcció oest. És una comarca de 

la cordillera dels Maribios. 

 

LA COMARCA. “Los Lechecuagos”. 

 

La comarca de Lechecuagos es troba en el municipi de León, departament del mateix 

nom, al peu de la Cordillera dels Maribios, específicament a l’est de la ciutat de León. Amb 

accés a partir de la carretera de circumval·lació que uneix les carreteres de Managua i 

Chinandega. Lechecuagos està assentada en el sector nord-est del municipi. La comarca està 

comunicada amb la ciutat de León per un camí de terra, i sorra volcànica. El principi de la 
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comarca està a 6,5 quilòmetres de la ciutat de León, la part més llunyana a uns 25 

quilòmetres. 

 

Les condicions en què habiten les persones que hi viuen són bastant adverses. Han 

estat afectats per erupcions del volcà “Cerro Negro”, per la contaminació provocada pels 

insecticides per anteriors terres de cultiu del cotó i per l’huracà “Mitch”. El principal 

problema ambiental del territori és la alta desforestació generada per l’alt consum de llenya. 

Existeix contaminació ambiental per els residus indiscriminats d’insecticides que han penetrat 

en els pous de la comunitat, herència del cultiu del cotó. 

 

Característiques físiques i mediambientals 

Hi ha un clima tropical amb una pronunciada estació seca entre els mesos de 

novembre a abril i una estació de pluges entre els mesos de maig a octubre, essent els mesos 

de finals de setembre i octubre els de grans turmentes. 

Hi ha una temperatura mitja de 27 a 29º C, observant la més elevada en el més d’abril i 

la més baixa en els mesos de desembre i gener. 

La mitjana d’humitat relativa es presenta entre 67% quan es registra les majors 

temperatures i 89% quan es registren les majors precipitacions.  

La topografia del territori és més aviat plana amb algunes petites elevacions o turons i 

té una altitud sobre el nivell del mar d’uns 110m aproximadament. 

 

Economia  

Les principals activitats productives a què es dediquen els habitants son: la producció  

de ajonjolí, maíz, sorgo, yuca, soya. També algunes famílies cultiven ayote, síndria, pipian 

(carbassó), papaia, per la seva comercialització, i alguns a la criança d’aus de corral. 

Plantació de papaies    Plantació de yuca 
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Existeix també plantació d’eucaliptus però la producció agrícola és poc tecnificada, 

amb baixa productivitat, sense finançament ni assistència tècnica.  

Algunes famílies, principalment les dones, es dediquen a la criança de les aus de corral   

com les gallines, galls, ànecs, i també bestiar com el porc. Aquests ho han aconseguit a partir 

de la cooperativa dins el projecte de la ONG CIPRES, encara que no totes les famílies en son 

beneficiaries. 

 

En la comunitat, les famílies també tenen bestiar, però en poques proporcions. En la 

comunitat i pop haver aproximadament 200 vaques, que son per l’autoconsum de llet i 

derivats, i també hi ha bestiar de carrega com bous uns 30 i uns 40 cavalls. 

 

Durant la època d’estiu aproximadament el 10% de les dones y/o homes emigren a 

León, Managua o Costa Rica per treballar de en serveis domèstics o vigilants. 

 

Els habitants de Guapango viuen una situació socioeconòmica molt desfavorable. 

Tenen molt poques opcions productives, a causa del sòl, que s’agreuja amb les erupcions 

volcàniques del volcà “Cerro Negro”, que diposita grans quantitats de sorra. La situació de 

pobresa i poca capacitat d’acumulació i inversió de les famílies porta a que és realitzi un 

cercle en la mateixa família. Aquesta situació s’agreuja quan són els recursos forestals i 

naturals els que acaben responen la crisis, desmillorant l’ecosistema i per tan la qualitat de 

vida. 

 

Activitats de  pati: 

La majoria de les famílies tenen en els seus patis criança de gallines, porcs i arbres 

fruiters com papaia, taronja, melocotón (carambola), llimona, mango., pitaia,  zapote.  

 

Generalment són les dones les que es dediquen a aquestes activitats, elles recol·lecten 

les fruites d’acord a la temporada i serveixen per autoconsum o per vendre a la comunitat o 

als mercats de León. 

 

Encara que signifiquen un estalvi per la capitalització de les famílies, són activitats 

poc rentables, ja que no les practiquen adequadament. Les fruites el seu valor baixa quan és 

temporada i el transport de la carrega i passatge fins a León no és rentable, el que fa que no 

generi guanys en la comercialització, raó per la qual prefereixen que es perdi les fruites en el 



Bloc 3: Visió pràctica de l’alfabetització 
 

 87 

terra. Una altre alternativa és que un comerciant intermediari els arribi a comprar a la 

comunitat d’una manera més barata. 

 

Amb les aus, la falta de control i aplicació de les mesures preventives, sobre malalties 

comuns, fa que constantment estiguin perdent la seva producció. 

 

La criança de porcs la visualitzen com un compte d’estalvi, degut a que es menys 

problemàtic per el seu maneig, però en canvi l’alimentació i criança de l’animal no és del tot 

bona ja que és basa en les restes del menjar que ha quedat durant el dia de les persones 

barrejat amb aigua. 

 

Actualment la ONG CIPRES, beneficia a 8 famílies amb finançament y assistència 

tècnica per les activitats d’hort, criança d’aus i porcs.  

 

Hi ha famílies que també són beneficiaries de la NER (Nucli d’escolarització rural) 

LA ASUNCIÖN a partir del banc comunal de prestem el INTA amb ajuda tècnica. Però són 

pocs els qui hi accedeixen degut al nivell d’exigència del crèdit i les dificultats que tenen per 

retornar el deute.  

 

Centre de salut 

El sector de té un punt de salut. Els seus habitants, com la resta de sectors veïns (16 

sectors) són atesos en el centre de salut ubicat en la Ermita de Lechecuagos. Aproximadament 

compte amb 8 funcionaris.  

 

• Metge general 

• Odontòloga 

• Infermera 

• Auxiliar d’infermeria 

• Laboratori 

• Farmàcia 
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Aquest equip atén mensualment una mitjana de 500 a 700 consultes. El medicament és 

entregat amb un preu simbòlic per ajudar al proveïment de la farmàcia que es atesa per el 

MINSA i la ONG JUAN 23.  

 

Per rebre atenció especialitzada viatgen fins al casc urbà de León, a l’hospital “Escuela 

Oscar Danilo Rosales”. 

 

En el sector el Guapango existeixen dos cases bases. Aquestes proveeixen el habitants 

amb suero oral, clor per l’aigua, pastilles per la malària, per planificar i preservatius.  

 

Algunes malalties mes comunes son:  

 

• Respiratòries  

• Diarrees  

• Malària  

• Dolors musculars  

• Refredats 

• Desnutrició   

 

La falta d’institucions que els donin orientació en temes de salut preventiva i salut 

reproductiva i/o sexual, tan pels joves com per els adults, és una de les raons per la qual es 

troba un al índex de persones amb malalties cròniques o una elevada natalitat i una unió de 

parelles molt joves.  
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Configuració de la comarca 

La comarca de “los Lechecuagos” està formada per 17 comunitats o sectors tots ells de 

similars característiques. Aquest són: Los Chávez, El Pastal, Pozo Hondo, Los Zelaya, La 

Ermita, Los Sandovales, Los Espinoza, Los Calero, Punta Caliente 1 i 2, Guapango, Los 

Tòrrez, Los Manzanares, La Majada, Los hernández, Los Urroces i Monte Redondo.  

 

La comarca té una població de 10524 habitants. La mitjana de d’habitants per casa és 

de 6 membres. 
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LA COMUNITAT . “El Guapango”. 

 

La comunitat, El Guapango, pertany a la comarca de los Lechecuagos, municipi de 

León..   

El sector del Guapango es troba ubicat a una distància de 9 km de la capçalera del 

departament de León i estar situat a un 15 km del volcà “Cerro Negro”. El sector té una 

extensió de 2 km quadrats. 

 

La població 

 

La població resident és de 66 famílies amb un total de 416 habitants, amb un mitjana 

de 5 persones per família. El 13 % de la població són nens i nenes de 0 a 3 anys, el 19 % de la 

població són nens i nenes de 4 a 10 anys, el 15 % de la població són adolescents d'entre 11 i 

16 anys, el 46 % de la població són homes i dones de 17 a 65 anys i el 7,5 % de la població 

són majors de 65 anys. 

 

Habitatges 

 

Existeix un total de 50 cases, en les quals habiten 62 famílies. De les 50 cases, 20 són 

construïdes amb parets de blocs, teulades de zinc i teula, 10 estan cobertes de plàstics y 

teulades de llauna o zinc en mal estat i 20 estan construïdes amb parets de fusta, llaunes, 

teulades de zinc i teules. 
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A més dels habitatges, la única infrastructura social que existeix en la comunitat és el 

centre escolar, construït de blocs i la teulada de zinc. 

Moltes de les cases que tenen parets de bloc presenten fissures com a conseqüència de 

múltiples sismes, turmentes,... 

 

Al 21% de les cases hi habiten més d’una família, el que reflexa que el número de 

persones per espai de la casa no és del tot adequat.  

La qualitat de les construccions determina la baixa capacitat econòmica, moltes de les 

construccions de bloc han estat a partir d’ajudes internacionals i ONG’s. 

 

Via d’accés 

Aquesta comunitat compte amb dues vies d’accés principals, on el terreny és regular i 

varia segons l’època seca o de pluges. en temps de pluja existeix majors accessibilitat per la 

compactació dels nivells de terra, sorra, excepte quan fan grans turmentes que espatlles el 

camí i s’ha de tornar a composar. quan és època seca la sorra no queda compacte i els trossos 

que queden nivells de fins a 20-30cm sorra seca és més difícil circular-hi.  
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Transport  

Per aquesta comunitat passen dues rutes de transport col·lectiu privat (camió-bus). 

Aquest té una capacitat limitada per a 59 persones, entre passatgers asseguts i drets. El cost 

per persona de León fins al sector de Guapango és de 9 córdobes (moneda de Nicaragua). 

L’horari de Bus per el sector és: 5;30, 8;00, 13;00, 15,00, 16;00, 17,00. 

El transport més utilitzat per la població són: camió-bus, carretes, bicicletes, motos i cavalls. 

  

Aigua, sanejament  

A la comunitat existeix el servei de l’aigua, a partir d’un satèl·lit ubicat en el sector de 

los Tórrez (al costat de Guapango). Aquest cobreix els sectors de las Majadas, los Tórrez, 

Guapango, Sandovales, Punta Caliente 1 i 2, amb un total de 264 abonats. Aquesta xarxa va 

ser instal·lada en l’any 2001, a través del projecte (projecte mans unides d’espanya), i es va 

aconseguir a partir de les monges de l’ermita de los Lechecuagos, l’aportació de la població 

va ser la ma d’obra dels homes, dones i nens/es, i l’alimentació d’aquests. El projecte va tenir 

un temps d’un any per a començar a funcionar, i la xarxa està instal·lada al sector de los 

Tórrez ubicat a 2km de Guapango. La xarxa de l’aigua cobreix a 47 habitatges, les 3 restants 

que no tenen accés a aquest servei eludeixen problemes econòmics, no poden comprar els 

materials per la instal·lació cap a les seves cases, ni poder pagar la quota establerta. Aquesta 

quota  és 40 córdobes per cada 5 persones i 7 córdobes per cada cap de bestiar al més.  

 

Les tres famílies, tenen aigua de pous privats o propis, ja que existeixen uns 25 pous, per 

aquestes famílies aconseguir l’aigua implica destinar-hi una jornada de treball, així com la 

utilització de bous, cavalls, carretes,.. donada la profunditat dels pous, que es de 50 a 100 

metres aprox. 
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Latrines    

De les 50 cases, 47 tenen latrines en bon estat i 3 en mal estat, el que no permet ser 

utilitzades. 

Les famílies que no tenen latrines fan les seves necessitats fisiològiques en les latrines 

dels veïns o a l’aire lliure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia elèctrica 

Aquest servei es subministrat per l’empresa privada UNIÓN FENOSA, des del 

municipi de León. De les 50 cases el 100% tenen aquest servei, 35 (70%) el tenen de manera 

legal amb comptador. 15 (30%) de manera il·legal. S’ha d’esmentar que tan sols es compte 

amb un enllumenat domiciliar. Aquest servei es va començar a subministrar des de l’any 

2001, a partir del projecte Mans Unides d’Espanya, que va ser gestionat per les germanes de 

“La Aunción”. 
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Educació   

En la comunitat existeix un centre educatiu de caràcter privat que va ser construït per 

Fe y Alegria, amb ajuda de la comunitat, està inscrita en l’alcaldia, i es administrada per el 

NER La Asunción. Té capacitat per a 100 alumnes, construïda al 1980, porta el nom de “San 

Antonio”. 

El centre compte amb tres aules, on es fan les classes de pre-escolars i primària. Hi ha 

una població d’estudiants de 87 alumnes 

Son pocs els alumnes que continuen els seus estudis de secundaria. Han d’anar a 3 km 

de distància per assistir al “Ner (Nucli Escola Rural) La Asunción”  ubicat en sector la Ermita. 

El col·legi que hi ha és privat, pertany a la Ner de La Asunción, per tant, te un cost el 

qual és una limitant per a molts pares de família que no poden portar als seus filla a estudiar. 

 

Comunicacions 

En la comunitat no es té accés a serveis telefònics, només existeixen 10 telèfons 

portàtils cel·lulars (mòbils). Per accedir a aquest servei, tens que recórrer 800m a la comunitat 

de los Sandovales o 2 km a l’est cap a l'Ermita de Lechecuagos. En aquest últim es troba un 

telèfon públic que dona servei als 16 sectors de la comarca. 

El principal medi d’informació que utilitzen és la radio, i algunes famílies compten 

amb televisors, sent les telenoveles la programació de major preferència. 

 

Religió 

En la comunitat es practica la religió catòlica i evangèlica. Predomina la catòlica amb 

un 80% de practicants. En aquesta comunitat no existeix un capellà per cap de les dos 

religions, com tampoc cap local on puguin professar algun culte.  Els cultes o els fan a cases 

particulars o quan són misses es desplacen a les esglésies que hi ha ubicades en d’altres 

sectors. 
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Comportament electoral 

El comportament electoral dels habitants de la comunitat és molt baix. La gent que hi 

participa són aquells que tenen algun compromís o càrrec dins d’algun organisme o estructura 

que hi ha en el sector. 

Una de les principals raons que presenten els veïns per participar tant en eleccions com 

en altres organitzacions o projectes, és la falta de credibilitat a partits polítics, líders polítics, 

organismes (ONG’s), dirigents, la falta de confiança al funcionament d’estructures creades. 

Aquesta una de les raons expressades per ells. 

Una altre de les raons que es pot observar és que no hi ha cap tipus d’interès per 

opinar, ni fer-se sentir. És una de les zones més afectades per desastres naturals, al mateix 

temps una de les zones més pobres i on es destinen menys recursos des de l’alcaldia, això ha 

fet que ells no es sentin representats des de l’alcaldia de León, ja que no es troben emparats. 

És una de les zones més damnificades per organismes internacionals i això també és 

un altre factor per no tenir cap ambició per opinar. Les ONG’s arriben i fan el que han de fer i 

ells tan sols participen esperant el que els hi donen. Aquest fet ha influït en l’actitud o 

comportament electoral i participatiu. 

Un altre factor és la falta de mitjans de comunicació i el sentiment d’aïllament envers 

l’entorn més pròxim com pot ser la ciutat de León.  

  

líders comunals  

Existeix en el sector el comitè de desenvolupament comunal. És coordinat per la 

senyora Lorenza Justina Vivas i constituït també per la senyora Aïda Mayorga. 

 

Una altre organització o estructura, són les cooperatives, en el cas de Guapango és la 

cooperativa de Guapango y la Central de Cooperatives (CECOMUN) que conforma totes les 

cooperatives de la comarca de Lechecuagos. Aquestes estan organitzades per la ONG 

CIPRES. El president de la cooperativa Guapango és Leónidas Pichardo, i hi ha 23 famílies 

que són socis beneficiaries de la cooperativa. La major part dels membres de cada família que 

formen part de la cooperativa són dones, ja que aquesta és la política del CIPRES. 

En el sector i en la comunitat hi ha la presència d’altres organitzacions com el comitè 

pastoral. Aquest no està constituït per persones de la comunitat ni té presència al sector però si 

a la comunitat al sector de l’ermita. Hi ha habitants del Guapango que hi participen. Aquests 

fan les coordinacions amb la resta de la gent, per desenvolupar les activitats a desenvolupar 

que proposa el comitè pastoral.  
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L’HABITATGE 

 

 

 

esquema vist des de dalt 
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      Davant Costat dret 

Costat esquerre       Darrera 
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EL PUNT  

 

El punt és el lloc, local on els participants van a rebre les classes. El punt ha de tenir 

unes condicions mínimes perquè es pugui realitzar l’activitat.  

Aquestes condicions son: 

• que hi hagi energia per poder endollar la televisió i el vídeo. 

• que hi hagi espai suficient perquè hi càpiguen 15 persones. 

• que hi hagi llum suficient perquè els participants hi puguin veure quan 

escriguin en el seu quadern i cartilla.  

També requereix unes condicions per part de la família: 

• com és un compromís per deixar l’espai durant els tres mesos 

• que hi hagi una responsabilitat per la cura del material que es diposita durant 

els tres mesos (televisió, vídeo i cintes de vídeo) 

• que l’oferiment sigui voluntari, que no esperin cap recompensa per la seva 

acció.  

La situació del punt també requereix d’altres variables com són: 

• que estigui situat en un lloc on sigui de  fàcil accés i pròxim per facilitar 

l’arribada dels participants. 
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5.4.3 Pilotatge. 

 

Pilotatge en el sector rural del municipi de León del mètode “Yo, sí puedo” comarca 

Lechecuagos. 

“Partim o iniciem amb la firma del Conveni d’Alfabetització Rural subscrit en el mes 

de Juliol del present any (2005) per impulsar el mètode audiovisual d’alfabetització “Yo, sí 

puedo”. Havent subscrit aquest conveni: la Universitat Nacional Agrària (UNA), l’Alcaldia de 

León, l’Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador, la Coordinadora Civil de 

León, La Central de Cooperatives Mans Unides CECOMUN i la ONG CIPRES. 

De les parts subscriptores del conveni juguem cada una el seu paper tenint major 

compromisos per part de la UNA, l’Associació  d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador, 

l’Alcaldia de León i la ONG CIPRES”.17  

 

 

Reflexions fetes sobre els dubtes del pilotatge 

 

Un bon amic de tota la vida una vegada em va dir una dita. És d’aquelles dites que en 

el moment adequat et queda gravada i no saps perquè. Així a mi sempre m’ha quedat 

gravada i he anat buscant el seu significat al llarg de diferents circumstàncies de la vida. 

Reconec que desprès d’estar quasi bé tres mesos a Nicaragua,  vaig començar a trobar sentit 

a la dita del meu amic. Un dia em va dir: 

No esperis bones cartes a la vida, juga bé amb les que tens. 

Sempre havia pensat que era molt maca, molt “xula”, però, qui no espera que les 

coses canviïn per art de màgia.  

Ha estat un cop arribat a casa, després de llegir el llibre de la bona sort, que veig 

reafirmat el sentit de la dita en la meva estada a Nicaragua.   

Doncs sí, després de passar-me dies i dies a la meva comunitat, esperant que les coses 

funcionessin tal com a mi m’havien explicat i com jo les havia pensat en tantes estones, vaig 

entendre que la situació, era la que era. Jo no havia de treballar tan sols demanant i esperant 

materials, personal, i un sense fi de coses que feien falta per anar millor, sinó que jo el que 

havia de fer era treballar millor amb les coses que hi havia.  

Recordo que des de que vaig arribar a la meva comunitat pensava que necessitaria 

una bicicleta per realitzar el meu treball. Segurament la necessitava una bicicleta, les 
                                                 
17 Part del conveni firmat en el mes de juliol 
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distàncies entre comunitats eren llargues, feixugues i plenes de pols. Jo, des de les primeres 

setmanes vaig demanar una bicicleta. La vaig demanar a la ONG CIPRES i a l’alcaldia de 

León. Els feia entendre que les distàncies eren llargues, el temps que es perdia anant a peu i 

que podria fer més coses en disposició d’una bicicleta. Evidentment que m’entenien, qui 

millor que ells sabien, les distàncies, la pols, la calor, el sol i el temps perdut anant a peu. 

Com que ho entenien més bé que jo, ells em deien que sí, perquè si alguna característica 

tenen és que mai et negaran res, sigui per que són orgullosos o perquè tenen un cor enorme, 

però mai et diran que no. Jo els hi tornava a demanar i ells sempre em deien el mateix, 

“miraremos si la semana que viene...”. No és que a mi em vingués el gust de tenir una 

bicicleta, sinó que observava el que havia de fer i veia que tenint el medi de transport podia 

treballar en moltes més coses durant un dia. Vaig estar treballant sempre amb aquell 

pensament de que si tingués la bicicleta faria més feina, fins que vaig entendre que jo havia 

d’estar treballant amb el que tenia i no treballant i demanant el que no hi havia. No vull que 

em mal entengueu, jo no demanava una bicicleta per capritx, jo demanava una bicicleta per 

fer més feina. Havia observat la situació, la vaig valorar i vaig pensar que amb aquest medi 

de transport jo podia fer més bé i ràpid el treball en la comunitat. No estic dient que no 

l’havia d’haver demanat, ara la tornaria a demanar. No estava demanant alguna cosa fora 

de l’abast de la ONG o l’alcaldia, a ells els podia ser relativament fàcil aconseguir una 

bicicleta. El que vull explicar és que jo vaig estar treballant amb aquesta inquietud que amb 

una bicicleta treballaria millor i era una espera que diàriament estava amb mi i en algun 

moment en corrompia. Desprès d’un temps, d’escoltar, de preguntar i d’observar vaig 

interpretar i entendre, que els recursos són el que hi ha, en pots demanar fer informes i dir el 

que fa falta, però mentrestant treballa amb el que tens sense esperar, perquè potser no 

arriba.  

Per tant, el que jo vaig estar fent durant uns quants dies era esperar, les bones cartes. 

Pensava que quan tingués la bicicleta faria molta més feina, més ràpidament. Dissenyava 

il·lusòriament què podria fer amb la bicicleta, sobretot quan arribava de fer el dia caminant 

amunt i avall i sentia que tan sols havia pogut fer una o dues visites. Quan vaig entendre que 

havia de treballar amb les meves cames i no pensar que amb una bicicleta aniria més ràpid, 

vaig treballar d’una manera més lleugera, ja no tenia aquell pensament tan empipador. Vaig 

començar a jugar bé amb les cartes que em van tocar. 
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• Què és un pilotatge, perquè ens serveix? 

El pilotatge fet a Nicaragua és una validació del mètode. Es tracte d’agafar una mostra 

representativa de la població, i treballar el mètode “Yo, sí puedo, observant i analitzant quines 

són les condicions que faran que els resultats puguin ser millors. En l’exemple de Nicaragua 

el pilotatge es va fer en mostres de 15 municipis diferents. Això representava que entre ells hi 

havia zones de muntanyes, zones més arestes, zones de ciutats,... En cada municipi i podien 

haver zones rurals i urbanes. El pilotatge es feia en diferents contextos per adaptar a cada un 

d’ells les condicions més necessàries. En el cas a on em va tocar anar a treballar era el 

municipi de León. León feia un pilotatge en la zona urbana i en la zona rural. Jo vaig estar 

treballant a la zona rural. 

El pilotatge és una etapa molt important, no es tracte de descobrir el mètode sinó de 

veure com es poden adjuntar les condicions del mètode amb les condicions d’on es 

desenvoluparà el mètode. 

En un pilotatge no existeixen fracassos sempre i quan analitzis els resultats que no han 

estat bons i en facis una lectura per millorar-ho en la generalització. Aquesta és una funció del 

pilotatge. En l’etapa del pilotatge es creen les condicions per passar al procés de 

generalització. 

Hi ha moltes variables que es poden escapar i en un pilotatge, si es treballa bé es 

poden anar identificant i sovint buscar-hi possibles solucions. Ens a serveix per veure 

l’efectivitat de la metodologia que es farà servir en cada context i validar els materials que són 

presents i els que poden faltar.   

Com tot procés una de les parts més importants és l’avaluació. El pilotatge és una 

avaluació en tot moment. 

 

• Quines van ser les nostres pautes des de l’AEPCFA? Quina era la nostra funció en el 

punt, la comunitat? 

Un cop vam rebre les capacitacions de la primera setmana per part de l’AEPCFA a 

Managua, podíem tenir una mica de noció del mètode, dels punts, del que ens trobaríem. Però 

un cop vas cap a la comunitat, i et trobes en el moment que et toca fer el treball, sol tens la 

sensació de que no saps res. A Managua, ens van demanar que havíem de fer un treball de 

contenció del punt on treballéssim. Què volia dir això, que el lloc on el punt funcionés bé 

mantenir-lo i el punt que no anés bé aixecar-lo. Aquesta va ser la principal tasca que ens van 

donar.  
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Un cop vam arribar a Nicaragua la primera nit estàvem emocionats, tot hi així, cansats 

havíem d’anar a dormir. Jo vaig veure que ens tocaria dormir en hamaques i “tigeras”(llits 

fets amb a la mateixa roba de l’hamaca) . Vaig tenir el pensament de que no volia dormir en 

una hamaca. Estava cansat, volia estirar la meva esquena en algun lloc pla, mitjanament 

semblant a un llit. Jo pensava que una hamaca era per fer una migdiada, una estona, per 

jugar-hi, gronxar-te, podia ser divertida, però per fer-hi les nits no. Jo en una hamaca no 

descansaria el suficient. Jo no volia dormir en una hamaca, però em va tocar dormir en una 

hamaca, en les “tigeras” i fins hi tot al terra,... Que bé que si dorm en una hamaca, com ho 

agraeixes quan estàs cansat. Al final em vaig comprar una hamaca per portar-la sempre que 

marxava de la comunitat, mai sabia si al lloc on anava hi hauria un llit per dormir, però 

segur que hi havia lloc per una hamaca. Al final d’aquella cosa que jo pensava que no la 

podria fer, dormir i descansar en una hamaca ja que sempre he dormit en un llit, la vaig anar 

coneixent, vaig anar trobant els punts de com es podia descansar millor i ara sempre que 

veig una hamaca penso en com vaig aprendre a descansar en una hamaca. Així són les coses, 

les acabes aprenent.     

 

 

• Quines eren les condicions que tenia el pilotatge, en la meva comunitat? Què faig jo 

ara? 

El punt on havia de treballar, era en la mateixa casa on vivia, al principi podia semblar 

divertit, però tenir-ho tot en la mateixa casa, a vegades es feia pesat. Quan vaig arribar el meu 

punt no funcionava del tot bé. Havíem d’aconseguir entre 10 i 15 participants, nosaltres no hi 

arribàvem, i això representava una gran dificultat.  S’havien d’anar a buscar, s’havien d’anar a 

enamorar a més persones, però quines? Com? Intentava recordar com m’havien ensenyat 

enamorar.  

El cens de la meva comunitat, no hi era, es va perdre, o sigui que no tenia cap cens per 

saber qui era illetrat. Vam estar parlant la facilitadora i jo, i els dos vam anar a les cases on la 

facilitadora sabia que algun membre de la família no sabia llegir o escriure. Durant dues 

setmanes vam estar cada dia visitant les cases, i intentant aconseguir que la gent s’animés. Va 

anar passant gent, però molts d’ells no tornaven o no seguien regularment les classes. En un 

primer moment vaig pensar que havíem aconseguit aixecar el punt, però no va ser així. Al 

final vam decidir treballar bé amb els participants que estaven venint, mantenir la seva 

motivació però sense aconseguir  els 10 mínims, n’érem 8. 
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• Com va ser els primers dies que vaig anar a “enamorar”(annex 1)? 

Acabava d’arribar a la comunitat, el punt no funcionava i faltaven participants 

urgentment. Havíem d’anar a buscar gent, la facilitadora m’ensenyava on eren les cases. 

Sense pensar-ho massa entràvem al jardí, saludàvem i em presentava. Jo explicava que estava 

vivint a casa de la família Tórrez, els preguntava que si havien sentit que s’estava fent un 

programa d’alfabetització en la comunitat, si algú de la família no sabia llegir i escriure, i sí 

els agradaria participar-hi.  

El principi era molt fred, era complicat, a mi també se’m notava tibat, tenia temor a pixar 

fora de test, que pensessin què els anava a dir, però de mica en mica cada cop ho anàvem fent 

millor. Vaig trobar important interessar-te per les coses que ells feien, el seu treball, preguntar 

coses que ells sabien, que poguessin respondre i sentissin. Fer-los sentir que t’estan ensenyant 

coses que tu no saps. Buscar temes de conversa fora de l’alfabetització era important. 

L’alfabetització podia anar entrant en moments de la conversa i tenir present que enamorar no 

és cosa d’un dia, sinó que demana d’un interès constant. Així doncs, les visites a les cases i 

les converses es van anar convertint en la meva feina aquelles primeres setmanes.     

 

• Quines eines tinc jo per treballar, si la meva motxilla tan sols hi porto roba? 

Molts cops pensava, hi ara què? Si pogués anar a buscar aquella informació a la 

biblioteca, si pogués preguntar a ... com es feia o què volia dir, o que passa si?... Però no, això 

a mi no m’ajudava, sinó que em posava més neguitós.  

De mica en mica vaig anar descobrint que era important tenir una calma impacient, i que 

la meva millor eina en aquell moment era la observació. A mesura que anava observant, cada 

cop anava aprenent a observar, perquè a observar tampoc ens n’havien ensenyat. Així que no 

es tractava tan sols de quedar-te, assegut en un lloc i mirar, mirar el que feien, mirar, el que 

diuen, el que menjaven,.. sinó que es tractava de menjar, parlar, fer, el que ells també feien. 

Així vaig decidir participar en activitats, cultes, xerrades, reunions, actes que en principi a mi 

no m’importaven per res, o això és el que jo pensava, perquè sense saber-ho des d’un principi 

estava fent molta feina. 

 

Feia uns dies que ja estava en la comunitat, havia estat voltant casa per casa, ara ja ho 

estava fent sol, la facilitadora té feina durant el dia. No ser massa el que estic fent i veient 

que el punt no tira endavant em sento com una mica fracassat, tinc la sensació de que tan 

sols estic parlant amb la gent.  
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Fa dies que tinc la sensació de que no saber el que estic fent, i saber si el que estic fent es 

per distreure’m de la desesperació del no saber el que haig de fer o realment estic treballant.  

Un dels dies que de bon matí vaig marxar a recórrer les cases de la comunitat, quan 

tornava cap a casa, després de no dinar, i analitzant i pensant que no havia fet res, un 

“campesino”, un veí, em va cridar d’aquella manera que ells fan; “xele!”  jo vaig entrar al 

seu patí, va tallar un coco de l’arbre, li va fer un forat i em va dir; “...toma debes estar 

cansado de tanto trabajo”. L’home, em va veure que des del matí estava caminant casa per 

casa. A la seva casa ja hi havia passat feia uns dies i de tant en tant els anava a veure. Aquell 

dia el “campesino” va reconèixer el meu treball i jo gràcies al seu reconeixement jo vaig 

sentir que estava treballant.  

 

• Quina és la meva funció en el punt? Com actuo?  

En el punt hi han d’haver dues facilitadores, però en el punt on estava jo tan sols n’hi 

havia una. Mai vaig voler substituir el treball que li corresponia fer a ella, per tant, jo mai vaig 

estar alfabetitzant o fent de facilitador. Quan la facilitadora els feia la sessió de l’aula,  mentre 

miraven la cinta de vídeo, sempre em quedava darrera dels alumnes o a un costat. Quan es 

tractava de fer exercicis i tenien dubtes llavors jo si que feia de suport a l’aula. Durant les 

classes intentava saber en quins moments tenien més dificultat per aprendre, quin era el 

motiu. Era important saber si els participants tenien problemes de vista, d’escolta,  la 

col·locació de cadascú d’ells a l’aula, la col·locació de la pissarra, de la televisió, la llum, 

intentar que dins de les dificultats cada cop fossin menys notòries. 

Al mateix temps mirava quins eren els participants que necessitaven una mica més de 

reforç i quins anaven seguint bé les classes. Tot això ho repassàvem amb la facilitadora 

desprès de les classes o a la tarda abans de començar-les.  

Vam intentar adaptar el porxo i donar-li una mica d’ambient  d’aprenentatge, alguna cosa 

que donés motivació. Vam posar els noms de cada participant penjats a la paret, això ens va 

servir perquè se sentissin un mica més motivats i també perquè poguessin reconèixer quin era 

i a on era penjat el seu nom, els feia il·lusió. Cada dia que estudiàvem una lletra nova la 

penjàvem amb un paper a la paret de la mateixa manera que se la trobaven escrita a la cartilla, 

i amb el mateix dibuix, així cada dia anaven mirant que la paret s’anava omplint de lletres 

estudiades.  

Jo moltes de les coses no les feia, intentava que les fes la facilitadora, volia que sentís els 

participants com els seus participants, quan era així, sentia que hi havia un esperit de 

responsabilitat.   
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Jo volia aconseguir el propòsit que els participants en els que havíem decidit treballar 

vinguessin cada dia, però no sempre podia ser així. Quan en fallava algun jo em molestava 

per dins, m’enfurismava, em sentia decepcionat amb mi mateix, pensava que fallava amb 

algunes coses. És dur quan estàs treballant amb persones i sents que no et responen, però de 

veritat no responien? Eren temps de pluges, moltes pluges, turmentes tropicals, cues 

d’huracans, hi havia fang, bassals, rierols, la gent treballant arribava esgotada a casa, i 

sortir de casa un altre cop amb pluja, jo tampoc ho hagués fet. Les dones els tocava fer el 

menjar, cuidar de la canalla,... i jo volia que vinguessin al punt. Sí, jo volia que arribessin i 

així els ho expressava. Haig de dir que entre tantes dificultats, se’ls barrejava la mandra 

d’anar fer classes, i cada dia que no hi havia classes era més mandra pel dia següent, era 

difícil de tornar a entrar a la dinàmica aconseguida quan feia un parell de dies que no hi 

havia classes. Això era complicat de treballar. Llavors entenia que això era un pilotatge i tot 

això que ara no sabia com treballar-ho eren oportunitats per afrontar-ho de cares a la 

generalització, entenia cada cop més el fet de fer un pilotatge.  

Jo seguia tossut i els renyava quan algun participant no venia, però havia canviat una 

cosa, ja no estava enfadat, ja no em sentia fracassat, sinó que era part del que estava 

passant, era una dificultat per treballar. 

 

• Qui venia a supervisar el treball que jo feia? 

Jo no treballava pel meu compte, sempre actuava en funció d’unes pautes generals que em 

van donar l’AEPCFA. Al mateix temps en el municipi hi ha un coordinador/a que de tant en 

tant venia a veure com va tot.  

Cada 15 dies o 1 mes aproximadament fèiem una reunió a Managua amb l’AEPCFA, 

nosaltres aportàvem dades, informes, petites auditories de com estava funcionant el pilotatge. 

Ara, un cop des d’aquí veig més clar el paper que adquiríem. Un cop estàs treballant els dies 

són llargs, estàs sol, quan tens un dubte, o hi ha alguna cosa que no funciona no ho pots 

resoldre al mateix dia i potser t’has d’esperar varis dies. Aquest fet et pot donar un sentiment 

de desemparament, de que no es compta amb la teva feina i aquest és un punt d’inflexió en 

que al qüestionar-te la vàlua que tens tu en el projecte juntament amb un moment de decepció 

et pot envair les ganes de deixar el treball que has estat fent i limitar-te a fer lo just. S’ha de 

ser pacient i confiar en el que et diuen, hi ha moltes més persones treballant i no es pot anar a 

veure a la gent de l’AEPCFA per explicar-los com et sents. És complicat, però és així.  
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Amb la coordinadora era diferent, a ella tenia l’oportunitat de veure-la més sovint, amb la 

coordinadora li haig de traspassar els “reportes” del que ha passat durant la setmana. S’han 

d’anar establint reunions, trobades per coordinar la feina feta. És la persona més pròxima a 

qui comunico el que passa, dia a dia en el punt,  però no és fàcil.   

En el cas de la comunitat rural de León, existia un conveni entre l’AEPCFA, l’alcaldia de 

León i la ONG CIPRES. Jo en aquest cas tenia com a coordinadora territorial una persona de 

la ONG conjuntament  amb un coordinador territorial/municipal de León. Aquest darrer 

durant el pilotatge el vaig veure en contades ocasions. 

 

• Qui em diu que faci això?    

Des d’un bon principi, a Girona abans de marxar cap a Nicaragua, ja ens van dir que ningú 

ens diria el que haviem de fer sinó que has de ser tu qui pren la iniciativa de fer les coses. 

Aquest el consideraria un tema important, en molts moments, per no arribar a la desesperació. 

Explicat així pot semblar que ningú et comenti que s’ha de fer i no és cert. En les 

capacitacions ja t’expliquen quines són les funcions i els propòsits, com s’ha d’actuar, amb 

què s’ha de vigilar, etc. Però un cop estàs en disposició de fer feina, ningú et dirà: ara ja pots 

anar a treballar, ja pots anar a aquella casa  i preguntar...o hauries d’anar a buscar la... sinó 

que tu has d’interpretar el que t’han explicat i portar-ho a terme. Tenir iniciativa, aquest és un 

factor clau. Tenir iniciativa no vol dir ser un descarat, no vol dir fer el que tu vulguis, no vol 

dir treballar pel teu compte, sinó que vol dir treballar i quan una cosa no la sabem es pregunta, 

això és iniciativa.  

 

• Vaig perdut, no entenc l’estructura de treball, l’organització, ni la metodologia feta 

servir. 

Una de les sensacions que més m’envaïa era que no entenia l’estructura, no entenia qui era 

la persona de referència en el territori, no entenia les funcions que desenvolupava cadascú, no 

sabia a qui adreçar-me en algun moment. L’AEPCFA, sabia que era l’organisme de referència 

que jo tenia, però i la persona? A qui jo m’havia d’adreçar quan hi havia una qüestió o un 

dubte que era prou important per a mi, important pel funcionament del punt, però no era prou 

important per desplaçar-me tot un dia, robar temps a un membre de l’AEPCFA sabent que ells 

tenien el  temps organitzat. Aquesta era una sensació que existia moltes vegades. Molts cops 

aquests dubtes o qüestions son deguts de la impaciència, de la manera que tenim de voler 

saber les coses al moment, de saber en tot moment el que s’està fent i sobretot d’opinar. 

Nicaragua és un país que funciona més lent, s’ha de confiar en les coses. Els dubtes els hi has 
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de donar temps, ells també van més lents i si els hi dones temps, temps al ritme de Nicaragua 

s’aniran resolent per si sols i si no ho fan és que dubtes són i llavors sabràs que és un bon 

tema per anar a preguntar i perdre un dia, per resoldre el dubte. 

Molts cops volem saber tot el que es fa i perquè es fa, a vegades som una mica descarats i 

volem posar-nos en llocs que no hi podem accedir si no t’ho guanyes amb treball. Hem de 

saber fer la nostra feina, fer la feina que ens encomanen i no qüestionar-la amb la facilitat en 

que ho fem a vegades. Hem de saber ser més professionals i fer lectures amb la vista més 

ample.  

 

• Que passa si fas una cosa malament o fiques els peus a la galleda? 

Pixar fora de test o posar els peus dins la galleda són expressions que no existeixen a 

Nicaragua, però si ho analitzem com a fets sí. És normal que en moltes ocasions ens 

equivoquem en fer les coses, moltes vegades és tan simple com que estem vivint en una 

cultura diferent i les coses es fan, es diuen, es pensen de manera diferent. És una manera 

d’aprendre com funcionen les coses, aprendre com hem de treballar, de conèixer alguna cosa 

diferent. Ha vegades tens el convenciment de la raó, creus que el que dius es veritat i 

segurament no ens equivoquem. Però hi ha una petita variable que ens la deixem per analitzar 

i és que estem a Nicaragua. Una veritat a Catalunya no té perquè ser una veritat a Nicaragua, 

una manera de treballar a Catalunya no ha de ser igual que a Nicaragua. Per això, molt de 

cops ens equivoquem quan fem les coses, o volem canviar les que s’estan fent en disposició 

d’unes altres que sabem que funcionen millor, però a on funcionen millor? No passa res, quan 

ens equivoquem, sempre i quan acceptem la nostra equivocació i seguim treballant. De mica 

en mica ens equivoquem menys. El que compta en molts casos és la intencionalitat i si 

t’equivoques per intentar fer una cosa ben feta, la gent recorda la intenció. 

 

• Quins recursos humans, materials i econòmics disposa el pilotatge?. 

Des d’un principi, i mentre anava fent l’anàlisi del pilotatge, veia que mancava de recursos 

materials i també humans. El punt on treballava faltava un/a facilitador/a, el/la supervisor/a 

només va venir un cop, la coordinadora no podia donar abast a tota la zona, i no existia una 

bona organització i coordinació. Faltava gent. Pel pilotatge aconseguir personal, sempre 

voluntari, ja era complicat.     

Faltaven recursos materials. Faltaven unes pissarres acríliques, que havien dit que es 

comprarien, “popelògrafs” (papers tipus Din-3), retoladors, una fusta que els faci 

d’escriptori,... material que facilita un bon treballar. 
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Però el que més faltava era un disposició de voluntat per part de les dues entitats que havien 

de gestionar el pilotatge. Per un cantó l’alcaldia de León i per una altre cantó, i més important 

per la seva actuació en el terreny, de la ONG CIPRES.  

No entenia com, el CIPRES havia pres part d’un projecte i s’havia encarregat del seu 

funcionament en una zona on ells actuaven i no disposaven de recursos necessaris perquè 

funcionés. 

No entenia el perquè d’aquesta passivitat, tan sols tenien a disposició del projecte una 

coordinadora, aquesta era la despesa econòmica que havien fet pel pilotatge, perquè? 

Jo no ho entenia, i com tot tenia un perquè. Per a ells també era un pilotatge i no estaven en 

disposició de gastar recursos econòmics sense haver fet un estudi prèviament de com han de 

fer servir el mètode amb èxit.  

La meva inquietud conjuntament amb la d’en Dídac, ens va fer  anar a veure el president de la 

ONG CIPRS a Managua. Ens vam presentar i vam estar parlant de Nicaragua, de la ONG, de 

les comunitats i del mètode “Yo, sí puedo”. Ens va explicar el perquè de les condicions.  

Un cop fet el pilotatge, donats els informes i feta l’avaluació, es va aplicar la generalització en 

d’altres comunitats on la ONG CIPRES també actuava amb bons resultats el mètode “Yo, sí 

puedo” tindria un elevat pressupost. El pressupost es va aconseguir a partir de l’ajut 

internacional, sobretot d’Oxfam Gran Bretanya” i de l’interès que hi havia en la zona per 

aconseguir amb èxit els resultats. 

Jo vaig sentir-me satisfet a mitges. Vaig estar orgullós al veure que el treball fet, tot i les 

dificultats, havia estat valorat i havien treballat, a partir dels informes entregats, en d’altres 

zones rurals. Però al mateix temps estava trist, perquè la zona on estava vivint tornava a 

quedar-se amb un pressupost reduït, i aquí tornàvem haver de treballar amb el que hi havia. 

Però ara ja teníem més experiència.  

És important saber des d’on comences, amb qui comences i amb què per realitzar un bon 

treball.  

 

Recordo parlant amb un Nicaragüenc, que em deia; els “xeles” veniu per treballar i només 

baixar del cotxe esteu demanant coses, a vegades amb molta raó. Però això és Nicaragua 

“hermano”. Empapa’t de fang fins els genolls, quedat xop com un ànec, passa els dies a ple 

sol, experimenta el que viu la gent cada dia mentre estàs treballant i un cop es reconeix-hi el 

teu treball, el teu esforç, la teva voluntat no caldrà que demanis les coses, o  almenys no 

caldrà que les demanis tant de cops.  
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• Qui sap que es fa el projecte en la meva comunitat? Com puc fer per difondre-ho?  

Una altre de les tasques, era difondre el que s’estava fent en la comarca. Jo havia pensat poder 

fer alguna pancarta amb el lema “Yo, sí puedo” i posar-ho als camins d’entrada i sortida, al 

centre de salut i llocs on es  pugui veure. Però la idea no era ajustada al context. No hi havia 

diners per mantes, per papers i de fet molta gent tampoc el llegiria.  

Paral·lelament aquesta, volia fer una altre via de difusió a partir dels líders comunals, els 

presidents de les cooperatives, i les entitats que actuaven en la zona. Vaig anar a veure els 

líders i els presidents un per un. A ells com a responsabilitat pel càrrec que tenien, els podia 

exigir part de responsabilitat en el projecte, i així amb líders de cada comunitat  vam anar 

treballant de cares a la generalització.  

També em vaig adreçar a l’escola, al centre de salut i a l’església de la comarca per demanar 

la seva col·laboració en la difusió del mètode. 

La intenció de la seva col·laboració no tan sols era per la difusió. Són entitats i persones 

significatives i valorades dins la comunitat. El fet que ells parlin del l’alfabetització, de la 

importància que té i  aconsellin a la gent, era una part important.  

Una altre de les intencions era per crear una bombolla, que en la zona es creés un ambient de 

“Yo, si puedo”. I així d’una manera bruta, lenta, cansada vam aconseguir la difusió del 

projecte.  

 

Avui tocava anar a veure el sacerdot de la comarca. El sacerdot bé de León i avui m’han dit 

que té un culte. He anat caminat fins a l’església, més d’una hora. Quan he arribat he vist un 

munt de gent, cotxes, cavalls, bicicletes a fora. Hi ha molta gent. Miro des de fora i intento 

veure el sacerdot, l’haig de localitzar. Pregunto quin tipus de celebració estan fent i em diuen 

que és per la memòria d’un difunt que fa un any que es va morir. Decideixo esperar-me a 

fora i quan acabi el culte vaig a parlar amb el sacerdot.  

Un cop acabat el culte, espero que marxi una mica la gent localitzant en tot moment el 

sacerdot. Entro i ens posem a parlar asseguts a les poltrones de l’altar, de cop i volta em 

trobo en que m’han donat una beguda i un plat d’arròs amb” tortilla” (el refrigerio) i així 

vam estar xerrant dins l’església i a l’altar. 

L’endemà al matí vaig anar a una promoció que es feia a l’escola, es batxilleràvem els 

alumnes grans i jo vaig pensar que estaria bé d’anar-hi, segur que coneixeria algú i de pas 

parlaria amb el director de com anava l’alfabetització. Vaig seure cap a darrera, hi havia 

molta gent i durant l’acte també es feia una mica de cerimònia. Tornava haver-hi el sacerdot 

que vaig estar parlant jo ahir. De cop i volta i mentre estava celebrant la cerimònia, vaig 
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escoltar que començava a fer referència a la Cruzada Nacional de Alfabetización (CNA) i va 

començaar a difondre tot el que ahir vam estar parlant.  Va ser agradable veure que a 

vegades sense espera-ho vas veient petits resultats. 

 

• Com puc saber com estan els meus companys? Com els puc localitzar? 

La sensació de saber com pots localitzar els companys és important tenir-hi una solució, et 

dóna tranquil·litat.  

La persona que més a la vora tenia era en Dídac, company de la universitat i bon amic. Als 

dos ens havia tocat anar a León i a la part rural. Com jo en Dídac també estava a una 

comunitat allunyada de la ciutat i on per arribar a León havia d’agafar un camió-bus que 

sortia tres cops al dia i tardava 1 hora en arribar a León.  

Per poder-nos veure, vam establir una manera de comunicar-nos. Quan quedàvem ho fèiem a 

León. No era possible veure’ns a la comunitat i tornar desprès a la nostra per qüestió de 

transport. Així que quedàvem a León.  

Un cop establert el lloc a on quedàvem, ens donàvem un marge d’una hora d’espera, sempre 

podia passar algun imprevist pel camí. I un cop ens vèiem, marcàvem un nou dia per veure’ns, 

hora i lloc. Així ho vam anar fent tota l’estada. Quines eren les pautes que teníem? 

Un cop fixat el dia per veure’ns, no hi havia res més important que l’assistència per sobre de 

tot. Encara que la nostra coordinadora ens digués una altre cosa nosaltres sabíem que aquell 

dia, hora i lloc era sagrat pels dos. No acceptàvem cap intermediari, així ens vam assegurar 

una forma eficaç per veure’ns. Si no ens vèiem aquell dia podien passar molts dies per tornar 

a veure’ns. I si en cas de que un no hagués pogut arribar l’altre tenia la responsabilitat d’anar 

a la comunitat per veure si tot estava bé. Per tant el nostre compromís a l’assistència era molt 

gran. 

 

És la matinada, són les 4, i no em trobo massa bé. He començat a tenir diarrea i cada mitja 

hora vaig cap a la letrina. Tinc punxades fortes a l’estómac i em quedo arronsat cada cop 

que em vénen. Durant la resta de la nit, només faig que anar a la letrina. Al matí aviat passa 

el camió-bus, jo avui he quedat amb en Dídac i no puc faltar. Estic cansat, marejat, tinc 

diarrea i l’estómac em deixa arronsat cada cop que em punxa. No em veig amb forces 

d’agafar el camió-bus, una hora de camí amb la pols, la calor, el camí ple de bots, no puc 

però hi haig d’anar. 
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Estic al camió-bus em punxa l’estómac, em marejo, caic del seient, m’haig de recolzar al 

terra. És el dia que se m’ha fet etern el viatge. Per fi he arribat, veig en Dídac, hem pogut 

quedar per un altre dia.      

 

• Quines són les meves hores de pràctiques, la jornada com a cooperant, brigadista o de 

treball? 

En el meu cas, en la casa on vivia també hi havia el punt on es feia l’alfabetització. Cada dia 

de dilluns a divendres de 18h a 19h hi havia la classe. Per tant, podria semblar que les hores 

reals de treball fossin 1h al dia.  

Això no és cert, segurament és la manera més fàcil d’explicar quin horari tens de feina, saps la 

hora que hi has d’estar per iniciar les classes. Però i les altres hores del dia què fas? 

Segurament les hores d’aula “in situ” són els que hi vaig dedicar menys temps de les meves 

pràctiques, tot i que l’aula s’ha d’anar preparant una estona abans d’iniciar-lo. 

Com a mestre popular, brigadista i educador en tot moment del dia estàs treballant. has 

d’observar i estar pendent de les situacions que es donen en cada moment. Preguntar i saber 

coses per no cometre petits errors que et fan aturar o enrederir tot un procés de treball. Saber 

quines són la familiartitzacions, quines les afinitats de les persones, quines famílies entre si 

estan enfrontades, qui és el líder dictat per l’alcaldia i quin és el líder per si sol en la 

comunitat, a qui pots delegar certa responsabilitat amb la confiança que respondrà 

positivament i qui et pot fallar però ja comptes amb això. Qui et pot donar recursos 

informacions en un moment i qui te les pot donar en un altre moment. Com realitzar el treball 

perquè no hi hagi ningú que es pugui molestar... en tot això no hi ha hores de treball, no et 

poses a treballar de 8 a 10 i avui vaig a saber quin és el líder pel seu carisma. Sinó que és en la 

participació en cultes, en festes, en diumenges de jugar a beisbol a la casa de..., tardes de jugar 

a futbol amb els “xavalos” a la cruïlla entre.... visites, aproximar-te a la gent, el trajecte amb 

l’autobús,... 

En qualsevol moment pot passar alguna cosa que com a mestre popular, educador, tens la 

obligació d’estar-hi atent.  

Després d’uns dies d’estar treballant, d’estar organitzant, és la gent qui molts cops ja et 

demana  mobilització i participació.  

 

Una de les dificultats que ens trobàvem alhora d’ensenyar a llegir i escriure era els 

problemes de vista d’alguns dels participants. Aquest problema també existia en la resta de la 
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població. Vam fer arribar el nostre informe a la ONG CIPRES i ens van dir que farien 

arribar oftalmòlegs de Managua. Però quin dia? Aquest era el factor sorpresa! 

D’alguna manera vam anar avisant a la gent que aviat estava previst una visita 

d’oftalmòlegs. Era important que el dia que vinguessin els oftalmòlegs, tanta gent com fos 

possible hi pogués arribar. Molts cops s’havia mobilitzat a la gent i llavors els oftalmòlegs no 

arribaven, un dia més els “campesinos” són els que perden.   

Jo sabia que aquella setmana havien de venir els oftalmòlegs però el dia era incert per a mi, 

així que no vaig avisar a ningú però vaig preparar una xarxa de persones de cada comunitat 

per difondre ràpidament la notícia quan la sabés certa.  

Em van confirmar la presència dels oftalmòlegs el dia abans a les 17h de la tarda i a les 18h 

ja era fosc, i a la nit no es podia caminar amb seguretat.  

Vaig aconseguir una bicicleta i tan sols vaig haver d’avisar als líders de dues comunitats 

veïnes i la xarxa es posava en marxa. Sempre pot anar millor però l’endemà, la gent 

preparada, preparada per la visit, va estar contenta. Jo d’alguna manera també però podíem 

haver arribat a més gent . Va anar bé. 

 

• Què passa quan et sents malament perquè tens la sensació que no has pogut arribar a 

tothom, i d’alguna manera els has fallat? 

A vegades reps pressió, pressió de molts cantons, sobretot de la gent. Aquesta pressió molts 

cops és deguda a l’implicació que has anat adquirint durant l’estada i el treball realitzat. Has 

anat establint vincles i és complicat prendre decisions quan hi ha relacions d’afecte. Però 

molts cops has de fer valoracions, parar i fer una balanç del que has vingut a fer, quins són els 

objectius i quin és la millor decisió en aquell moment. Es fa difícil però aquí ha d’actuar un 

criteri professional, perquè no ets l’únic que estàs treballant en el projecte hi ha molta més 

gent. Són moments complicats, difícils, però són experiències importants de viure, moments 

on crec que es veu un bon professional.  

 

Un dia com tants d’altres, vaig agafar el camió-bus.  Quan pujava saludava a la gent que em 

coneixia. Tothom ja s’havia familiaritzat amb mi i xerràvem. Un dia el cobrador de 

l’autobús, un home que dominava els diners amb molta facilitat, amb una memòria increïble, 

va seure discretament al meu costat i em comenta que a ell li agradaria aprendre a llegir i 

escriure. Em diu que estar cansat de donar-li les cartes  al seu company de feina, un jove 

molt trempat, perquè els hi llegeix-hi. El cobrador, gros, forçut, treballador, dominava tots 

els paquets que entraven al camió-bus d’una manera impressionant. Va tenir el valor de 
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demanar-me que volia entrar al programa d’alfabetització. Alguna cosa em deia que estàvem 

engrescant a la gent, estàvem enamorant. 
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5.3.2 Diari de camp 

 

Vaig a viure 5 mesos a un altre país. Marxo lluny de casa, molt lluny. Les condicions 

de Nicaragua ens han dit que no són fàcils, estic molt encuriosit de saber que vol dir això. 

Podria dir que tinc una por nerviosa, sense entendre por com el fet de tenir mal estar, sinó 

algun estat de defensa per saber amb el que ens han explicat que ens trobarem, tinc moltes 

ganes d’arribar a Nicaragua... 

 

• Setmana del 16 al 22 de setembre 

Ja hem pogut viure la primera setmana a Nicaragua, hem passat tots aquests dies dormint 

a l’AEPCFA. Hem tingut moltes hores mortes, estones que no hem sabut què fer, almenys 

sortir d’aquell local, tenim tot un país per conèixer. 

Ens han fet varies capacitacions, ens han explicat què és l’AEPCFA, com es va crear, com 

s’organitza,... què és el projecte “Yo, sí puedo”, el funcionament, la metodologia, el pilotatge, 

el que es pretén fer a la generalització,.. ens han dit quin és el nostre paper. Encara no saben 

on ens tocarà anar.  

Tinc la sensació que a vegades van una mica perduts en quina serà o ha de ser la nostra 

participació en el projecte. A vegades he tingut la sensació que estem una mica abandonats, a 

vegades que compten molt amb nosaltres.  

Hem visitat algun districte de Managua, Granada i Masaya. Ens hem pogut fer una idea del 

que ens trobarem. Ens han dit que a Granada hi anirà algú de nosaltres i que a Masaya també 

però no sabem qui, ni quan, però ha de ser aviat. 

Hem pogut veure el funcionament del projecte, veiem que a vegades no tot és tan bonic com 

sembla. Hi ha municipis que estan mentint en la informació. 

El Maestro ens ha fet alguna capacitació-classe-formació, és impressionant com impacte el 

que explica i com ho explica, aquest dies podria dir que he fet una de les millors classes 

universitàries. És impressionant veure l’actitud del Maestro i la resta dels companys quan 

parlen amb els coordinadors que menteixen, la seva manera d’explicar,  la seva manera 

d’aconseguir la informació vertadera, de saber la veritat de la realitat, de saber que els estan 

mentint, de saber com i quan els menteixen, a vegades no ser si ho tenen tot controlat o no. La 

seva actitud de no enfadar-se, però de fer un cop sobre la taula, de dir que les coses no 

caminen bé però seguim treballant, sense donar una sensació de decepció, dir que s’ha de 

treballar bé i potser saben que tornaran a caure amb el mateix error. Hi ha coses que no puc 

entendre. 
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Ens han dit el que hem de fer, cinc cèntims, la veritat és que pràcticament no ser el que tinc 

que fer, ni com, a veure que passarà. Tinc confiança amb mi.  

 

• Setmana del 23 al 27 de setembre 

El divendres 23 vaig marxar direcció a León cap a la casa que em tocarà viure, fins el 

dimarts 27 no he anat a la casa que estaré. Ho he trobat un descontrol, m’he sentit com una 

baldufa que la fan bellugar cap amunt i cap avall. El divendres havia de conèixer la meva 

coordinadora i no l’he conegut fins el dimarts. No entenc el què passa, ningú ens ha rebut, tinc 

la sensació que ningú ha fet un riure al veure’ns, diria que ni sabien que arribàvem. Estic amb 

en Dídac, això crec que no ens fa desanimant-se, parlem del que pot passar, fem mils 

d’hipòtesis i de pas coneixem la zona que estarem.  

Treballem per una ONG CIPRES, ens han dit que som un cas una mica especial ja que 

treballem amb una ONG. 

No entenc com funciona res, hem parlat amb gent de la ONG,  però no l’entenc. Estic una 

mica sorprès de que ens hagin deixat allà, a la mà de Deu, i a la casa de la PAZ hem anat a 

parar. Des del divendres fins el dimarts hem dormit en Dídac (company de la universitat) i jo 

a la casa de la PAZ, la casa d’una missionera. Tot hi aquest desgavell, sempre hem estat atesos 

per algú.  

He pogut conèixer la nostra coordinadora, hem fet una reunió a León. A León hi ha l’oficina i 

ens hem vist amb l’Alma (coordinadora), en Dídac i jo. Hem estat parlant del projecte, del que 

hi ha iniciat, d’on ens tocarà anar, del que ens tocarà fer, de la comunicació que hi ha, del 

transport, l’organigrama,... com sempre hem parlat de molt però no tinc la sensació de tenir 

res clar. Suposo que és perquè tot és nou per a mi, però sembla que parlant molts cops no 

estiguem parlant del mateix, o que parlant del mateix ho fem de manera diferent.  

La qüestió és que de moment encara no hem fet res.  

A la tarda de dimarts em porten a Guapango (Lechecuagos) a la casa on estaré vivint. La casa 

tan sols té dues habitacions i una serà només per a mi, en l’altre dormirà tota la família. Al 

arribar jo he vist com ho estaven preparant, m’ha sabut greu que per a mi sol em donessin tot 

el privilegi del poc que tenen. És complicat, emocionant, violent, divertit, i un sense fi 

d’adjectius dispersos i contraposats per dir tot el que et passa pel cap, però es que tots t’hi 

passen.  

Quan he arribat a la casa ser que m’ha fet un “ai” al cor en veure-la, el lloc, la cuina, 

l’estructura, tot i saber que allà passaré molt de temps. Caram, que faig, qui sóc per ells. 
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M’han donat menjar i he vist com, on i amb què el feien, si haig de viure aquí m’hi haig 

d’acostumar. Tot estava molt bo i ells són molt bons, m’han ofert de tot, tot el que tenen.  

A la mateixa casa es fan les classes, la casa és un punt, ha vingut poca gent, això s’haurà de 

treballar, però com?  

S’ha posat a ploure, no hi ha llum i hem estat una estona a fora amb una espelma, quan plou 

tenen por.  M’expliquen quan van viure l’huracà “mitch”. 

Estic com neguitós, em passen moltes imatges pel cap, però estic content, és una gran 

aventura. 

 

• Setmana del 28 al 6 de d’octubre 

No ser què fer, repasso tot el que ens van dir que féssim,  però com. Tot just acabo d’arribar, 

decideixo que aquesta setmana que queda la passaré tota observant, sense fer res d’especial. 

Veure el funcionament de la casa, de la família, dels veïns,... 

A la tarda de les 18h fins a les 19h és l’hora de la classe, aquesta és pràcticament la meva hora 

de treballar. Observo a la facilitadora, la gent que ve, em presento,... intento entendre, 

comprendre coses de les que ens van dir en la capacitació de l’AEPCFA, com puc enamorar 

jo? qui ve? Quants son? Quants n’han de venir? I els que no venen, perquè? I què s’ha de fer? 

A qui li puc preguntar? 

He repassat el llibre del facilitador amb la facilitadora, conceptes, llista de participants, dades 

que a mi em podien servir i d’altres que eren per tenir cada cop una relació més amigable amb 

la facilitadora.  

Començo anar a cases del veïnatge, amb companyia de la facilitadora, el primer objectiu és 

anar a cercar participants, el punt no funciona i s’ha de tirar endavant. Un altre dels objectius 

és conèixer la zona, els veïns i que ells també em coneguin a mi. No tenim cap llista, cens 

d’analfabetisme de la zona i anem a llocs a cegues on la facilitadora creu que hi ha algú que 

no sap llegir ni escriure. Aquests dies em deixo portar per ella, jo li dic el que vull fer i ella 

em diu com fer-ho, em fa l’acompanyament.  

Observo com funciona una mica la gent de la comarca, començo a conèixer-la, la zona,.. 

He anat a una presentació de projectes d’investigació que feien els professors de l’escola que 

hi ha a la meva comarca, hi tinc 1 hora de camí a peu. No ser perquè però ser que hi haig 

d’anar. 

Aquesta setmana m’ha vingut a veure el coordinador de León (Luis Romero), no m’he sentit 

bé amb ell. De seguida m’ha polititzat tot el projecte, i no m’ha agradat. Ha estat enraonant 

amb mi, m’ha dit que si hi havia cap problema personal de malaltia, que a ell el podia trucar. 
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Em pregunta pel projecte, jo li explico tot com està, la cosa no acaba de funcionar. M’han 

donat quatre consells a mi i a la facilitadora, no m’ha fet gràcia, és el primer dia que venen i 

tenen el morro de dir que hem de fer perquè la cosa tiri endavant. Ells venen, parlen i marxen, 

ni tan sols han vist el que passa. Som la facilitadora i jo que estem cada dia al punt. Jo li he 

demanat un medi de transport, una bicicleta, m’ha dit que me la portaria. Ha marxat. 

M’ha vingut a veure la coordinadora del CIPRES (l’Alma), tinc una sensació estranya, però 

veig que no hi ha una relació, comunicació i coordinació amb el coordinador de León i la 

coordinadora del CIPRES, ells estan dins el mateix conveni, i jo a qui haig de tenir confiança, 

qui és de confiança? que passa? Amb l’Alma hem acordat que cada dimarts i dijous em 

vindria a veure.  

Aquests dies tots pràcticament han estat per anar a buscar participants i anar a veure els que 

estan arribant perquè no es desanimin. Em passo el dia caminant amunt i avall i parlant 

llargues estones amb la gent. Tinc la sensació de no fer res, tan sols voltar, què estic fent? He 

arribat a tenir la sensació d’estar passant l’estona, d’estar de vacances. 

No para de ploure i cada dia quedo xop, ho tinc tot moll i enfangat. 

El dimecres 5, un “campesino” ha estat el que m’ha fet veure que estava treballant, que el que 

estava fent és en la direcció que toca, que no vaig equivocat. Ha estat en un dels dies que he 

caminat amunt i avall i ell m’ha vist durant tot el matí. Al passar per casa seva m’ha cridat, 

m’ha fet entrar al pati, ha arrencat un coco, l’hi ha fet un forat i m’ha dit: “debes estar 

cansado, toma por el trabajo”. Ha estat aquí, en el seu reconeixement del meu treball, quan jo 

he tingut la sensació d’estar treballant, quan jo he reconegut el meu treball.         

 

• 7 d’octubre 

Avui fem reunió a l’AEPCFA. 

Al matí hem anat arribant tots els brigadistes, era molt bonic veure com tots anàvem arribant. 

Tots portàvem la nostra vivència, teníem moltes ganes de veure’ns, això es reflectia en el 

parlar. Tots teníem ganes d’explicar alguna cosa, es veia que la gent estava alegre però que no 

havia estat fàcil aquests primers dies. 

Quan ja hi hem estat tots hem fet un pressupost pel menjar, avui ens han fet el dinar. I tot 

seguit hem començat la reunió. 

- Himne de Nicaragua 

- Himne de la Cruzada  Nacional de la Alfabetización. 
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M’ha sorprès que fos tan seriós, al principi m’ha fet gràcia. A la reunió hem assistit l’Adrian, 

en Memo i els brigadistes. Ens han anat preguntant un per un com estàvem, en el lloc, la 

família, i el projecte.  

Jo conjuntament amb en Dídac hem dit i expressat la nostra situació: 

No estem situats, anem perduts i no sabem quin són els nostres vertaders  punts de referència.  

No sabem que és el que hi ha amb el CIPRES, i quin nivell d’implicació té amb el projecte i a 

nivell nacional. 

Ens trobem en que falta material, material que s’havia d’haver donat abans d’iniciar el 

pilotatge. Falta de previsió i programació. 

Revisió del material entregat. Hi ha vídeos que no es veuen bé. 

Ens falta confiança amb els coordinadors que estem treballant, no hem assolit una bona 

relació d’afecte.  

No es programen reunions, hem de ser nosaltres els que hem d’anar programant les reunions 

amb la coordinadora. Això ens fa tenir una sensació de que no vol que treballem, no entenem 

perquè no programem reunions amb ella. No ens diu el que hem de fer, el que ells volen que 

fem. (fem el que ens han dit l’AEPCFA, però la coordinadora no ens diu si està bé si està 

malament. No existeix una confiança d’ella capa nosaltres, tenim la sensació que som com un 

espia, que de fet d’alguna manera ho som, ja que anem fent informes des del nostre punt de 

vista, petites auditories. Això d’alguna manera es nota amb la relació. Hem insistit i insistim 

en treballar, en organitzar-nos, fer un calendari, fer un equip,...) 

El transport a la comunitat és molt complicat. No hi ha unes bones carreteres o camins. El 

transport és reduït, i força incòmode.  Per poder anar a León tenim 1hora de camí amb el 

camió bus i disposem de 4-5 hores per tornar agafar el bus i tornar a la comunitat. En aquest 

temps hem de fer la reunió, comprar, anar al ciber,... 

Els supervisors no visiten els punts. 

Les facilitadores no fan el format dels facilitadors. 

L’alcaldia de León va per el seu cantó i el CIPRES per un altre. Tots són bons per arribar i 

donar consells. Això provoca una sensació de descontrol increïble.   

Hi ha la sensació de que tota la feina queda en mans dels facilitadors, ells cada dia estan al 

punt fent la seva feina, ningú els pregunta com funcionen les classes, amb quins problemes 

petits es troben, com els va. Tan sols els pregunten la gent que assisteix. 

 

L’Adrian i en Memo fan una avaluació del que s’ha parlat.  
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Posem dia per la pròxima reunió i ens diuen la feina que hem de fer els pròxims dies: 

- Perquè funcionen els llocs que van bé. 

- Perquè van malament els llocs que no funcionen. 

 

Em sento més bé anímicament, amb ganes de seguir treballant, amb noves maneres de veure 

les coses, noves perspectives. Ha anat bé fer aquesta reunió i veure com els hi ha anat als 

companys, les seves problemàtiques, que algú et pogués donar algun consell, sentir-te 

acompanyat, veure que tu no ets l’únic que tens problemes, que no et surten les coses com tu 

vols que et surtin. Que no tens la sensació d’estar fent el que has de fer, o no ho fas 

correctament. Ara almenys ser que és una sensació compartida com moltes d’altres.    

 

• Setmana del 8 al 16 de d’octubre 

Sembla ser que hi ha una clara intenció per part de l’Alma a formar un equip conjunt de 

treball. Aquesta setmana he estat treballant molt amb ella, hem parlat molt, li he exposat tot el 

que sentia, tot el que esperava, tot el que no he trobat, el que penso, moltes coses que no 

entenc. Ella per la seva part també ho ha fet, això crec. Ha anat molt bé, ens ha servit per 

conèixer-nos una mica, per tenir una major relació. Hem treballat junts fora de la zona on visc 

jo, ens traslladem amb moto, hem anat fins a la comunitat d’en Dídac. Els tres hem estat 

parlant de les perspectives que hi ha. Li hem exposat que ella és la coordinadora i que ens 

digui la feina que vol que fem. Que treballem els tres junts. Sembla ser que pot funcionar.  

Aquesta setmana l’Alma ha vingut tres cops a Guapango, quan no ha vingut he anat a treballar 

amb els participants, estic satisfet, ha estat una bona setmana de participació.  

El dijous, però, no hi ha hagut energia (llum) i ens ha trencat la setmana el ritme, el divendres 

el fill d’un dels participants ha estat molt malalt, l’han portat d’urgència a León, això ha fet 

que no vingués gent al punt. Quan sembla que les coses comencen a tenir una mica de cara i 

ulls no podem estar del tot tranquils. Han estat dos dies sense que hi hagués classes i sumat al 

cap de setmana en seran quatre dies. A veure el dilluns si se’n recordaran de venir o hauran 

agafat mandra. És complicat, quan no és el temps és la llum, quan no és la llum... ara 

l’important és que el fill d’en Tomàs estigui bo. 

 

• Setmana del 17 al 20 de d’octubre 

La setmana ha començat fluixa, han arribat pocs participants, les condicions no ajuden, plou 

molt i quan no plou molts no arriben.  
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El 18 vam tenir reunió d’equip (Alma, Dídac i Toni) vam estar parlant de les situacions que 

ens trobem. Que d’una setmana a l’altre hi ha una diferència molt gran de treballar amb els 

objectius que es demanen o en la direcció adequada no saps perquè i la setmana següent tot el 

treball que pensaves que ja estava fet s’esvaeix.  

La reunió ha estat dura, no m’he trobat gens a gust, es parlaven de moltes coses que no les he 

trobat creïbles, no perquè no es facin, sinó que es programaven sabent que en la programació 

feta era impossible assolir l’objectiu.  

Han sortit molt bones idees, idees estupendes però a vegades les trobo desajustades, no en la 

seva totalitat però potser si en la pràctica.  

Estem intentant de fer un projecte perquè vinguin dos oftalmòlegs un dia i que pugui visitar a 

la gent que ho vulgui a un cost molt econòmic i en cas que necessitin ulleres les puguin 

aconseguir a baix preu. El projecte és molt bo però l’hem programat per a principis de la 

setmana que ve. És evident que no es farà i tot i així, farem mobilitzar tota la gent. No ho 

entenc, perquè no ens assegurem primer i llavors mobilitzem als “campesinos”?, sempre hem 

d’estar donant excuses als “campesinos”. Ells són els que reben tots els cops.  

Hem analitzat perquè costa tan que hi hagi un seguiment continuat en l’assistència dels 

participants. Hem fet un bon anàlisi. No marxo del tot content de la reunió, no amb el 

plantejament que s’ha fet avui.  

El 19 l’Alma em ve a veure, sap que jo no vaig marxar content de la reunió d’ahir. Hem estat 

“platicant”. Li he comentat que no m’agrada fer feina que sé que llavors no sortirà bé, però 

que no tan sols és això sinó que inclouré als participants i llavors ens haurem d’excusar. 

D’alguna manera els haurem mentit i els hi haurem trencat la il·lusió. No podem començar a 

fer una cosa sabent que fent-la amb una major programació podem arribar molt més lluny.  

Aquesta tarda parlant amb ella s’han barrejat moltes coses del projecte. Hem estat parlant de 

l’estructura organitzava que ha de tenir, facilitadors, supervisors, tècnics. Aquesta estructura 

no existeix per enlloc. Hi ha els facilitadors, que no hi són tots, els supervisors a penes han 

tret el cap, no existeix cap tècnic que li pugui donar suport a l’Alma, i ella tota sola no dóna 

l’abast. Així costa treballar, quan manca una cosa a qui li vas a dir. Quan temps passa abans 

no pots solucionar un problema, no hi ha una organització mitjanament establerta. Hi pot 

haver gent assignada a diferents càrrecs, però aquest fet sol no fa la feina. És la voluntat, el 

compromís de la gent.  

Hem estat parlant que potser la nostra feina només en el punt se’m fa petita, que és molt poca 

estona al dia, encara que treballis de manera indirecta en d’altres estones del dia. El nostre 

treball és d’observació del punt, de contenció, motivació dels participants, d’implicació de les 
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entitats i líders. Potser m’agradaria una major participació, en temes d’organització, una major 

responsabilitat, una major complexitat en el projecte. 

Queden dos mesos per la generalització, la data d’inici és el 16 de gener i ja s’hauria de 

començar a treballar ens la seva organització, hem de fer les coses amb més temps. 

 

El 20 tenim reunió d’equip a León, la reunió és a les 9h i l’Alma no ve fins a les 14h, en 

Dídac i jo ens hem començat a posar a treballar hem fet un exhaustiu anàlisi de totes les 

dificultats que ens estem trobant en el projecte pilot. A vegades no entenem a l’Alma molts 

cops no es presenta a les hores que hem quedat, no és que arribi una hora tard que t’hi pots 

acostumar, arriba 4 o 5 hores tard. Molts cops no entenem què fa.  

De les dificultats estem diferenciant quines s’han de trobar solucions en el mateix pilotatge i 

quines ja les hem de començar a tenir en compte per la generalització. Hem començat a parlar 

de la generalització, almenys a fer-ne referència. Al final els tres sembla que hem començat a 

posar una mica de cara i ulls al projecte. 

 

• 21 d’octubre 

Reunió a l’AEPCFA. Quan hem arribat ens diuen que la reunió no és avui, que és demà. 

Nosaltres els hem dit que no que la vam programar per avui, insisteixen dient que l’havíem 

programat per demà. Ens quedem parats perquè hem arribat tots els brigadistes cap s’ha 

equivocat de data. Al final fem la reunió. 

 

No ens posen cap himne. Hi ha el Maestro, l’Adrian, en Memo. 

 

Ens demanen que fem un informe de la situació de cada lloc. En Dídac i jo fem el de León 

rural. Expliquem la situació que ens trobem a nivell de treball amb la coordinadora.  
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Informe: 

 

León rural (Lechecuagos-Chacraseca) – Informe de situación 

 

A lo largo de esta semana Dídac y Toni nos hemos incorporado definitivamente en el equipo 

técnico, conjuntamente con Alma Nubia (coordinadora) 

 

Algunas de las dificultades encontradas en la ejecución del proyecto piloto: 

 

- Impulsar el proyecto en la temporada de invierno. 

- Falta de energia. 

- Claridad de las competencias de las distintas partes signantes del convenio. 

- Falta sw una verdadera estructura organizativa. 

- Falta de recursos materiales, humanos, econòmicos (presupuesto) 

- Falta de difusión y implicación de los distintos agentes locales. 

- Zona con una baja implicación comunitaria. 

- Dificultades en el liderazgo y gestión del territorio. 

- Sobre carga de acciones de ONG’s y otros organismos estatales e internacionales 

(dependencia) 

- Comunicación interna i externa 

- Baja calidad del censo 

- Elección o selección de los participantes. 

- Baja o incompleta capacitación defacilitadores y supervisores. 

- Bajo nivel acadèmico/culturalñ de los facilitadores. 

- Inasistencia de los participantes. 

- Los participantes no sienten la necesidad de asistir a clase diariamente. 

- No hay una apropiación del proyecto por parte de los participantes. 

- Dificultad para un buen sistema de recuperación de las clases perdidas. 

- Desmotivación de los participantes y/o de los facilitadores. 

- Proyecto extra gubernamental. 

- Compromiso general en el proyecto. 
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Con Alma Nubia decidimos que este iba a ser el punto de partida des del que vamos a 

empezar a trabajar. Plantearemos posibles soluciones, para resolver estas dificultades en el 

pilotaje y al mismo tiempo evitar la consecución de las mismas, en la posible extensión del 

proyecto en la zona. 
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Un cop hem parlat tots el Maestro ens dóna les pautes fins ala pròxima reunió: 

- La prioritat de cada un de nosaltres és que no podem deixar caure el punt que estem. 

- Enfortir les comissions territorials. 

- El cens (sense descuidar les altres feines) 

- Lluitar per la expansió 

 

• Setmana del 22 al 30 d’octubre 

El dilluns 22 tenim reunió a la planta agroindustrial del CIPRES a la comarca de Chacraseca, 

després de molt treballar hem aconseguit fer una reunió amb els coordinadors i tècnics dels 

diferents projectes que el CIPRES està fent a les comarques de Lechecuagos i Chacraseca. 

Això ens permet conèixer-nos una mica tots i que la mateixa organització actuï de manera 

coordinada amb el diferents projectes en les zones d’actuació. Al mateix temps que els 

projectes es vinculin i es donin suport.  

 

Hi ha una presentació de la gent i dels projectes. Es fa un pla per projecte. Un pla d’activitats 

a nivell general i coordinat i s’arriba a l’acord que cada dilluns es farà una reunió.  

 

Hem vist els projectes que es fan a les comarques des del CIPRES i hem entès una mica més 

el funcionament que pot arribar a tenir. De totes maneres és molt complicat hi ha coses que 

ens passen per alt. Hem pogut veure que el nostre projecte no és prioritari. Dintre de tot ha 

estat bé.  A veure com funciona a partir d’ara. 

 

De moment la setmana comença tal com havíem programat al pla d’activitats. El dijous els hi 

fem una recapacitació a les facilitadores de Miramar i el diumenge muntem un acte pels 

participants de Miramar. 

 

El dijous fem la recapcitació de les facilitadores ha estat un taller molt dinàmic i participatiu 

que es repassava tot el treball del facilitador.  

 

Passa la setmana i el diumenge tenim l’activitat dels participants, des de dijous jo no sé res de 

ningú, la coordinadora havia de venir a Guapango el divendres, som diumenge i no ha vingut 

ningú ni tampoc he rebut cap notícia. No he pogut anar a Miramar. Fa tres dies que estic 

esperant a la coordinadora i no tinc cap tipus de noticia d’ella. 
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• Setmana del 31 al 9 de novembre. 

El 31 vaig a León i de fen “raid” arribo a la planta agroindustrial, el dilluns vam dir que 

faríem reunió. No s’ha presentat ningú, el Dídac, un coordinador, un tècnic i jo. La resta de la 

gent no ha vingut. Comencem bé la setmana. Marxem amb el Dídac a la oficina de León a 

veure si hi ha l’Alma, o si ha deixat alguna nota, no hi ha res. Deixem una nota. 

 

Amb en Dídac li pregunto com va anar l’activitat de diumenge, em diu que bé. L’Alma hi va 

anar. Diu que no em va venir a buscar perquè em va enviar una nota que no podien, que 

m’espavilés. De la nota ningú en sap res. 

 

1. Anem a la oficina de León per veure si trobem a l’Alma, no hi és i tampoc ha deixat cap 

nota. Anem a veure el coordinador de León, s’ofereix per anar a fer una excursió el cap de 

setmana al cerro, ell diu que la programarà. 

 

2. Tornem anar a la oficina de León, cap noticia de l’Alma. 

 

Aquest dies he aprofitat  per anar a veure el director de les escoles de Lechecuagos. Hem estat 

parlant del projecte, el funcionament, etc.. he parlat amb ell que participés en el projecte. Hem 

arribat a l’acord de que els alumnes de 5è de secundària que han de fer el seu treball social els 

i convalidaria si fan de facilitadors del projecte. Ell m’ha dit que em passaria un llistat dels 

alumnes que l’any que ve (el nou curs comença a finals de febrer) cursant 5è de secundària. 

 

Vaig a parlar amb altres entitats com l’església, centre de salut, les monges. 

 

Aquesta setmana he estat fent feina d’identificació de líders i actors locals de diferents sectors 

de la comunitat. Em presento, i explico el que s’està fent al sector de Guapango. Ells ja em 

tenen vist. Els hi explico el projecte, i el que hi ha previst de fer. Aviat començarem a 

treballar amb ells.  

 

Estic fent feina que la coordinadora no m’ha dit que faci, la manera de treballar, els sectors 

que vaig a treballar, l’estratègia que estic seguint, no l’hem parlada amb la coordinadora. No 

m’està donant cap tipus de pauta, de fet fa dies que no la veig. Jo segueixo treballant, sinó ens 

trobarem que haurem d’organitzar l’expansió a corre cuita. De totes maneres, noto que 
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treballo d’una manera molt desorganitzada. Faig la feina en funció del que m’estic trobant, i el 

lloc on sóc.   

 

Som divendres i encara no he vist a l’Alma. Estic un mica enfadat. Tot el que semblava que 

havíem aconseguit de treball, de treball en equip, de comunicació no hi és. Estic realment 

enfadat. Em sento abandonat. No tinc cap punt de referència, ningú ha passat per Guapango ni 

per veure com funcionen les classes. És increïble.  

 

Amb en Dídac, decidim anar a la platja el cap de setmana. Estem enfadats, ell des de 

diumenge que tampoc sap res de l’Alma. Necessitem canalitzar aquest sentiment, decidim 

anar a veure el president del CIPRES per saber per on estem caminant. Saber realment com 

funciona, i quins objectius té ell com a president, i el CIPRES com a ONG nacional de 

Nicaragua del projecte “Yo, si puedo”. Necessitem saber per on ens movem. 

 

Sé que l’Alma Nubia va passar per casa el dissabte. Jo no hi era. Em sap greu no haver-hi 

estat però, està dia rera dia esperant si ve o no és realment esgotador. Et deixa fet pols. 

 

El 9 anem a Miramar, allà trobem a l’Alma Nubia. Fa 15 dies que no la veig. Estem molestos 

per la seva actitud. Ens posem a parlar. En el parlar es nota, el nostre mal estar, la nostra 

indignació.  

 

Li hem dit que nosaltres ho hem intentat molts cops de que ens posem a treballar junts, 

d’organitzar-nos, de programar-nos, de fer un equip.  

Li diem que fa dies que no tenim notícies d’ella i que això no pot ser, els dies passen i no 

saben quina és la feina que s’està fent si no ens comuniquem. La comunicació i el transport és 

complicat per poder treballar, junts i coordinats però almenys establir dies de reunions.  

És complicat estar a la comunitat i sentir-te que estàs com incomunicat amb la coordinadora. 

Ella ens diu que ha estat ocupada, que si no ha vingut ha estat perquè estava malalta i tenia 

feina. Li diem perquè no ens pot fer arribar d’alguna manera aquesta informació. Estar 15 dies 

sense saber res d’ella és complicat, tens sensació d’abandó. 

Després de molt parlar, hem dit que ho tornàvem a intentar. Jo ja no ser què pensar, hi ha dies 

que van tan bé i llavors passen uns dies que  no saps res. Tot fa alts i baixos.  
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Amb la coordinadora els dies que hem treballat junts, hem treballat bé i a gust, em dol que 

llavors sembla com si s’oblidi, que no tingui present que estic allà. Que no intenti comunicar-

se. Em costa d’entendre. 

 

• Setmana del 10 al 17 de novembre. 

He anat fent el treball per la comunitat, visitant mes líders, actors locals, entitats,... un dia 

d’aquesta setmana vaig aprofitar un cerimònia de l’església catòlica per parlar amb el 

sacerdot. Un cop va acabar  el culte vaig anar-lo a trobar i vam estar parlant. L’endemà vaig 

assistir a la promoció dels alumnes de secundària que acabaven 5è. Sempre va bé, algú o altre 

trobaré, et veuran, sents que és part de la feina. Quan comença l’acte, fan una part de culte i 

veig que la fa el sacerdot. Mentre l’estic escoltant, després d’una estona, sento que el seu 

discurs comença a tenir una menció especial a l’alfabetització, recordant la gran Cruzada 

Nacional. Comença a fer divulgació del projecte i menciona la meva presència en l’acte,...  

Em vaig sentir a gust, la feina anava sortint i alguns dels objectius s’anava aconseguint. 

 

Aquest setmana hem fet dues reunions amb l’Alma. Li explico la feina que estic fent a la 

comunitat. L’estratègia que tinc pensat de fer. Li ha agradat la manera que he enfocat per 

treballar la expansió. Ens posem a treballar unes pautes, uns criteris per començar a fer la 

generalització. Agafa de base el treball que he fet. De la feina feta la comencem a polir una 

mica i en comencem a fer uns indicadors concrets perquè puguin servir per avaluar.  

L’Alma no m’ho ha dit, però ha vist que estic treballant, i treballant d’una manera bona a la 

comunitat. Crec que ha tingut la sensació de que li puc fer un bon cop de mà. Hem programat 

una estratègia per començar a treballar ja en la expansió.  

Sembla ser que tornem a tenir la predisposició per treballar junts i amb confiança. Tot i així hi 

ha moltes coses, que no entenc.  

 

• 18 de novembre 

Avui tenim reunió amb l’Orlando Nuñez, president de la ONG CIPRES.  

No sabia què passaria, no com enfocaríem l’entrevista. Ha estat molt senzilla, molt humil. 

Realment surto de l’entrevista amb uns altres ulls. Ens ha fet una bona classe d’universitat. Ha 

estat increïble, la seva manera de pensar, la visió de la seva pròpia Nicaragua, d’entendre el 

què passa. Però el que més m’ha sorprès és que ell sent el president de la ONG, com no 

s’ofèn, com no es molesta de manera negativa, com no abaixa el cap, quan hi ha actituds, 

persones, decisions,... que no troba correctes. La seva paciència entenedora però treballadora. 
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Crec que ha fet un acte de divulgació, d’explicació que ha anat més enllà del que potser 

havíem de saber. 

És sorprenent com amb molt de cura i respecte, ens ha fet lloances i ha criticat la presència 

dels “xeles”. Com ens ha dit veritats que a vegades les portem amagades.  

Hi ha moments que m’he sentit del tot avergonyit quan parlava i pensava en el que havia fet, 

demanat, exigit fins ara. Anava entenent les coses que deia amb actituds que jo havia tingut. 

Tenia molta raó.  

Hi havia frases que m’han arribat, que m’han tocat: 

- Dir que marxem no val per res, nosaltres ho podem deixar i marxar a un altre lloc. Ells 

no, no ho poden fer i es queden allà.  

- Jo tinc suficient criteri per opinar, criticar-los, però no puc recriminar les seves 

limitacions, sinó les meves. 

- El treball és dur per les relacions personals, no és dur per la pluja, ni el sol, ni merda,... 

- Aquesta escola és la bona, la que t’esperen amb un “machete”, insults, els que 

menteixen i no l’escola que t’aplaudeix. 

- Estem aquí i pensàvem que seria fàcil... 

- Els problemes formes part del projecte, però l’important és el projecte. 

- La racionalitat no funciona, els tècnics serien els que haurien de ser més responsables, 

però no és així. Això no val una merda, el que val és l’exemple. 

 

Després d’una llarga estona parlant, desprès de saber des de quin punt de partida treballem, 

que tenim un pressupost 0 en el pilotatge, que des d’aquest hem d’enfocar la nostra feina, que 

hem de trobar fonts de fiançament, que els problemes són grans reptes, que les coses es fan no 

són per art de màgia, ... estic content.  

 

• 19 de novembre 

Reunió a l’AEPCFA. Hem anat arribant al matí. Ens fa il·lusió, avui hi ha presència catalana, 

de la universitat. Hi ha la Terri. 

A la reunió hi ha el Maestro, la Terri, Memo, Adrián, Marta; Glòria i els brigadistes.  

Avui han tornat a posar l’himne de Nicaragua i de la Cruzada. 

El Maestro ens ha fet una bona xerrada. Ens ha presentat alguns dels objectius que es pretén. 

Queden 8 dies per l’acte dels primers alfabetitzats pel projecte “Yo, Si puedo”. Els nervis es 

poden veure, però tothom guarda la serenitat. 

La reunió ha anat agafant cada cop una intensitat important.  
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La Marta i la Glòria ens han fet un taller.  

Llavors ens ha parlat la Terri. Teníem ganes de parlar amb ella, saber com estar tot. Veure 

algú de la universitat.  

A la tarda la Terri s’ha tornat a reunir amb nosaltres, hem parlat de temes de la universitat.  

Volíem saber quina és la informació que hi ha a la universitat del projecte, de nosaltres. M’he 

quedat buit de contingut. Esperava que la Terri ens parlés més del nostre pràcticum, de 

Nicaragua, del projecte, suposo que esperava que ens omplís el dubtes que teníem, que ens 

guiés de tot el que anem perdut, no sé que esperava.  

Però la Terri té altres plans, i be a fer altre feina a part de veure’ns a nosaltres. Li han donat un 

dossier amb tot un seguit d’activitats programades. Perquè diguin que a Nicaragua no es 

programen les coses!  

 

• Setmana del 20 al 25 de novembre. 

Aquesta setmana hem estat treballant per la generalització del projecte.  

Tota la programació que havíem fet la setmana passada ha anat bastant bé. Hem comès un 

error volent programar dues reunions en un dia, però n’anem aprenent.  

Em costa que la coordinadora vingui sempre una hora més tard de la que hem quedat. No tan 

sols ha quedat amb mi, sinó que també ha quedat amb la gent de la reunió. Sap que jo hi serè a 

l’hora i faig de contenció. Alguna reunió l’he començat quan encara no ha arribat. Jo conec la 

situació de cada sector, i el que em conec bé és l’estratègia que estem fent servir. No tinc cap 

problema per explicar els objectius i la feina que s’ha de fer. M’agrada parlar amb la gent. La 

gent de Nicaragua a l’hora de parlar en sap molt, jo ha vegades veig que no m’entenen però 

em va prou bé.  

Hi ha a hagut una bona rebuda, i ha vingut en cada reunió pràcticament tota la gent que 

s’havia invitat.  

Ha estat una bona setmana de treball. 

 

• 26 de novembre 

Avui és l’acte dels primers alfabetitzats amb el mètode del “Yo, si puedo”. L’acte ha canviat 

d’hora, és a la tarda. 

Quan arribem al lloc on es fa l’acte es bonic veure com la gent va arribant amb els autobusos. 

La gent baixa i tots porten la seva “manta”, la seva pancarta, el seu tros de tela. La gent està 

molt contenta, molt il·lusionada.  
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Observem que alguna cosa no rutlla, la Terri ens diu que ella no parlarà a l’acte. El programa 

que s’havia fet no es farà. Se’n farà un altre. Serà un acte totalment polititzat i partidista. 

Havia de ser un acte de la gent, dels participants i ha estat un acte absolutament horrible. La 

gent s’ha enfadat, s’ha queixat, s’ha sentit utilitzada, com tots, nosaltres també. No ho 

entenem. Els participants ens demanen explicacions, nosaltres hem format part d’aquesta 

mentida, però es que a nosaltres també ens han mentit. La única raó que ens donen és que s’ha 

de respectar aquesta decisió. No ens podem quedar amb aquesta explicació, necessitem que 

algú ens expliqui que carai ha passat. 

La gent ha anat marxant durant l’acte, tothom ha marxat enfadat, jo també. El pitjor de tot és 

que ningú t’ha dit res del que ha passat, tan sols podem fer hipòtesis. 

 

• Setmana del 27 al 4 de novembre 

El 28 fem reunió amb el coordinador de León per començar a programar l’acte dels primers 

alfabetitzats de León urbà i rural.  

L’objectiu és com coordinar el final del projecte pilot, això fa que hi hagi tot un seguit de 

canvis en les dates de finalització del pilotatge. 

El pilotatge ens diuen que s’ha d’acabar abans del que estava previst. El coordinador ens diu 

que ells estan utilitzen una estratègia per acabar abans. Nosaltres no hi estem d’acord, ja que 

tenim una altre manera de treballar i en aquesta estratègia no es té en compte l’aprenentatge 

del participant. Tot i així hem d’acabar el pilotatge abans del previst. És increïble com 

l’objectiu polític de resultat electoral impera per sobre de la població. Ens veiem obligats a 

inventar-nos una estratègia per acabar abans el pilotatge i que els participants rebin totes les 

video-classes i aprenguin al mateix ritme que ho estan fent, complicat. 

Es tracten molts més temes com el transport dels participants, els refrigeris, camisetes, el dia 

de la prova final (la carta), el diplomes o reconeixements, actes culturals, invitats,... 

Fa por que en l’acte de León no passi alguna cosa similar a la que ha passat a Managua i 

nosaltres ens hi trobem amb els dits enganxats. No m’agradaria que els participants que jo 

conec, amb els que jo he treballat es trobin enganyats, un engany en que jo hi hauré participat. 

El que es demana és que no se’n faci un ús polític, el simple fet de fer l’acte ja té un sentit 

polític. Aprofitar-se de l’acte queda lleig, desvalora.  

En Luis, el coordinador de León, hem tingut una relació ascendent, encara que molts cops no 

ho sembli escolta el que li diem. És sandinista de cap a peus, guerriller, professor, és un home 

interessant per la seva senzillesa tot i que cara a la gent vol aparentar molt. 
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Amb l’Alma un cop ha acabat la reunió fem una avaluació de la reunió i quina és la posició 

del CIPRES en diferents aspectes.  

Comentem que no ens hem d’annexar a l’estratègia de l’alcaldia de León. Nosaltres estem des 

del CIPRES, però podem compartir,col·laborar. Parlem de quina posició pren el CIPRES en 

les diferents feines de l’acte, quins poden ser els interessos de l’alcaldia, quines són les seves 

obligacions, ... tot és com un joc de negociar. 

Fem una avaluació de la setmana passada de tot el treball fet. Es valora tot de manera molt 

positiva. 

Es parla que s’han de reforçar els punts aquests 15 dies que queden de classe i es busca una 

estratègia, ja que hem d’avançar el dia de la prova. 

 

Durant la setmana hem continuat amb les reunions de la comunitat. L’Alma no s’ha presentat 

a cap de les reunions que teníem. En la primera que vam tenir aquesta setmana em va avisar 

dient que ella tenia un compromís de treball i no podia venir. D’alguna manera em té la 

confiança de portar la organització de la comunitat.  

Les reunions han anat bé, hi ha sectors que han adquirit un major compromís que d’altres, 

tocarà treballar els sectors que estan més fluixos.  

 

El 3 fem una altre reunió de programació, amb l’alcaldia. L’Alma em diu que ella no hi pot 

anar que ho coordini.  

 

Posem una data per entregar els resultats i les cartes de cada participant.  

 

• Setmana del 5 al 9 de desembre. 

El dilluns tenim reunió d’equip. Els traspasso tota la informació de la setmana passada.  

Parlo de com va anar les reunions amb els diferents grups de sectors i el que s’havia 

programat. 

Parlo del que es va parlar a la reunió amb l’equip tècnic de l’alcaldia. 

 

L’Alma ens diu que aquests dies té molta feina. Des del CIPRES donen prioritat al projecte 

“Yo, si puedo” a dos localitats on el CIPRES també i té incidència. Són dos sectors on es 

treballa molt bé i hi destinaran pressupost. 

 

Són festes de la Puríssima. 
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El 9 tenim reunió amb l’equip de l’alcaldia. 

Enllestim tot el que és el programa, i la distribució de les feines. Falta detallar poques coses, 

bàsicament la confirmació d’algun acte cultural i si el Maestro vindrà a l’acte. 

L’acte serà el 18 de desembre a les 14:00 de la tarda. 

 

• Setmana del 10 al 19 de desembre 

Seguim fent la reunió amb els sectors.  

 

El dijous 15 els participants del punt fan la seva carta, la seva prova. Tots estan molt 

nerviosos.  

 

El divendres corregim les proves. Decidim que l’aprovat es farà en funció del progrés que 

hem vist que ha fet cada participant al llarg d’aquests 3 mesos. Les cartes n’hi ha que són molt 

fluixes. Quan les llegeixes penses que es podria haver fet molt més del que s’ha aconseguit.  

 

El diumenge és el dia de l’acte. Tot ha sortit molt bé, la gent ha sortit molt contenta de l’acte. 

Ha estat un acte per la gent, en alguna ocasió ha estat molt emotiu. Estic content perquè a la 

gent els hi ha agradat, perquè tot ha sortit bé. Això posa punt i final a un pilotatge. La gent em 

pregunta què passarà ara, ells veuen que han après però que encara els queda molt per 

aprendre.  

 

El dilluns fem reunió d’equip a León. L’Alma ens diu que ella fa vacances fins el 3 de gener. 

Que aquests dies la feina que tingui que fer la farà a casa seva. Intuïm que nosaltres també 

tenim vacances i quedem que el dia 3 ens veiem a la oficina de León.  

Quedem una mica parats, no ens pensàvem que faríem vacances, l’expansió està per començar 

i encara ens falta molt per fer. A la oficina del CIPRES tothom fa vacances. 

La nostra feina diària al punt ja s’ha acabat, l’últim mes, havíem de baixar molts dies a León, 

per treballar, parlem amb l’Alma i decidim que a la tornada de les vacances ens quedem a 

viure a León. Això ens facilitarà molt més la mobilització, guanyarem temps per treballar, 

recursos,... 

 

• Setmana del 29 al 2 de gener 

Aprofitem els dies de vacances per anar a donar una volta per Nicaragua. 
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• Setmana del 3 al 8 de desembre 

El 3 anem a la oficina de León. L’Alma no ha vingut, li deixem una nota. i tornem al dia 

següent, ens diu que té molta feina, ens diu que muntem l’estratègia per la organització, el 16 

d’aquest mes ha de començar. 

Tinc la sensació que tocarà fer un altre cop les coses amb pressa. Tot i així estic tranquil, 

durant tot el més passat he estat fent molta feina a la comunitat i me la conec bé. Sé quins 

sectors respondran bé i quins ens tocarà fer una mica més de treball.  

Faig l’estratègia, i tot l’organigrama que crec que podria haver-hi a la comarca de 

Lechecuagos.  

El 6 tenim reunió d’equip a León.  

Fem una avaluació de com ha anat el pilotatge.  

Revisem l’estratègia general. 

Proposo la meva estratègia per la generalització a la zona de Lechecuagos.  

Es tindran de fer les capacitacions corresponents, la ubicació dels punts, i trobar els 

facilitadors i supervisors. 

Ens diu que s’amplia les comarques on hi haurà incidència del projecte. Aquest cop hi ha 

pressupost. Podrem funcionar amb una mica més de recursos. 

El 13 de gener, tenim una activitat a Somotillo per capacitar als promotors. 

Fem un pla d’activitats per aquests dies. 

 

Es dóna prioritat a les noves comarques, aquestes tenen pressupost. S’ha aconseguit recursos 

econòmics de Oxfam GB i la UE.  

 

El 7 fem una altre reunió d’equip. 

Somotillo no anirà conforme amb les dates d’iniciació de la generalització (16 de gener). 

Els esforços aquesta setmana que ve han d’estar en la organització per la generalització de 

Lechecuagos y Chacraseca. 

El dilluns per la tarda podrem tenir un vehicle. 

Revisem tot el pla d’organització de les comarques de Lechecuagos y Chacraseca. Hem 

d’obrir 13 punts a Lechecuagos y 6 a Mirarmar. 

S’obren els dos punts que s’havien tancat en el pilotatge. 

En total tindrem 21 punts. 
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Ens queda poc temps per muntar tota la generalització. En d’altres ocasions estaria nerviós, 

veure que les coses encara estan per fer. Confio amb la manera que tenen ells de fer, encara 

que jo no la faria així, però toca treballar de valent. 

 

• Setmana del 9 al 15 de gener. 

Dilluns a la tarda tenim vehicle per anar a Miramar. En Dídac i jo hem de deixar resolt, on 

s’ubicaran els punts, els facilitadors de cada punt i els supervisor de la zona.  

El diumenge el farem la capacitació.  

La cosa ha anat bé, acabem abans del previst i aprofitem que tenim vehicle per anar a 

Lechecuagos. El xofer no li fa molta gràcia, avui el farem plegar tard. Miramar és un 

assentament que està tot junt, Lechecuagos té unes característiques diferents, tot és molt 

dispers i tenir vehicle ens pot fer guanyar molt temps. Tenim temps de fer dos sectors, és tard 

i marxem. 

Dimarts disposem de vehicle, tenim una moto. Jo marxo amb el xofer cap a Lechecuagos. 

Visitem tots els sectors, organitzem la situació dels punts, els facilitadors de cada punt, els 

supervisors de cada sector. 

El dissabte farem la capacitació. 

El dimecres fem al matí una reunió breu d’equip. Diem com ha anat i fem un balanç dels 

llocs. Confirmem el pla d’activitats pels pròxims dies i preparem material per les 

capacitacions. 

A la tarda tenim vehicle i amb l’Alma i en Dídac anem a veure Lechecuagos. 

 

El 12 al matí ens reunim l’equip tècnic. 

La generalització comença el dia 2 de febrer. 

Els televisors estan a Cuba. 72 hores abans que entrin al país s’avisarà a tothom per fer una 

marxa fins a l’associació. 

S’ha firmat un conveni amb el Ministeri d’Educació. 

Amb els televisors que s’enviaran a León també hi van els de l’àmbit rural. 

Queda clar que hi ha d’haver una coordinació entre l’alcaldia i el CIPRES. El coordinador de 

León, passa a ser el coordinador de tot el municipi. 

“Operación milagro” entre Nicaragua y Veneçuela. La gent que participa en l’alfabetització 

podran anar a operar-se de cataractes a Veneçuela amb totes les despeses pagades en cas que 

ho necessiti. 
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Les reunions tècniques dels coordinadors municipals es faran a un centre de San Francisco 

Libre. 

Les reunions executives cada 15 dies a Managua. 

Els tècnics tan sols podran fer un dia reunions al despatx, el dilluns. Els altres dies han d’estar 

mirant els punts. 

Hi haurà un coordinador nacional pel municipi de León. 

Parlem de Somotillo, demà anem a fer la capacitació. 

 

Marxem cap a Managua reunió a l’AEPCFA. 

No hi ha himne.  

Tot ja comença a tenir aires de comiat. 

Parlem de com està el vista de cadascú 

Quan és la data de sortida de Nicaragua. 

Què ens tenim d’emportar de l’AEPCFA (carta, documents, informe,..) 

Quan retirarem totes les coses de l’AEPCFA 

Hem deixat bona harmonia a cada casa, a cada família,... 

Entregar tot el que tenim als coordinadors 

Data per fer un dinar de comiat a l’AEPCFA 

El 17 serà l’últim dinar. 

 

Avui no hem parlat del projecte, se m’ha fet complicat això ja s’acaba,...  

 

• 13 de gener 

Capacitació als promotors de Somotillo. Hem anat a fer suport a la coordinadora. Somotillo 

està molt més ben estructurat que León. Hi ha molt més pressupost per a tots els projectes del 

CIPRES. 

S’ha fet una bona capacitació. S’espera que entrin el 2 de febrer amb la generalització. 

 

• 14 capacitació 

Capacitació a Lechecuagos. Ha anat molt bé. 

 

• 15 capacitació 

Capacitació a Miramar. La posposem ja que no ha arribat tota la gent, ho creiem millor. Es 

farà el dissabte que ve. 
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• Setmana del 16 al 22 de gener. 

Aquesta setmana hem fet feina a la oficina de León. A l’Alma pràcticament no l’hem vist, ara 

té molta feina. Ens ha deixat diversa feina per fer, bàsicament és feina d’ordinador. 

Dissenyem formats del facilitador, i una sèrie de documents adaptats i amb un seguit de 

propostes que ens ha fet el CIPRES. 

 

El 21 fem la capacitació a Miramar. Ha anat bé 

 

• Setmana del 23 al 29 de gener. 

El 23 anem amb el coordinador municipal de León (Luis Romero) a Malpaisillo. Hem quedat 

amb el Maestro per parlar amb l’alcalde de Malpaisillo i posteriorment amb els líders de cada 

sector. A la tarda anem a fer el mateix a Nagarote. 

 

El 24 l’Alma em diu que acompanyi a una tècnica del CIPRES a una comunitat de Malpaisillo 

on el CIPRES també hi té incidència. Jo vaig a fer la capacitació que vam anar a fer a 

Somotillo. Tot ha anat molt bé, el nivell organitzatiu d’aquesta comunitat és més bo que la de 

Lechecuagos.  

 

L’Alma la resta de la setmana no la veiem, tan sols ens comuniquem amb notes que deixem a 

la oficina. El nostra treball en el projecte ja ha disminuït considerablement, ara els dies, les 

estones que queden les estem dedicant per fer dinars, sopars de comiat amb tota la gent que 

hem conegut i que hem establert relació amb ells i les seves famílies, i sobretot amb la nostra 

família de Nicaragua. 

 

Cada dia, si estem a León, anem a treure el cap a la oficina, ja no amb la intenció de treballar, 

però ens ve de gust, necessitem anar-hi i veure com van les coses. Si ens necessiten per feines 

puntuals, ens agrada que contin amb nosaltres, però ara anem amunt i avall, enllestint ja les 

coses per marxar.  
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6. CONCLUSIONS 
 

Acabat el treball del mètode audiovisual d’alfabetització, “Yo, sí puedo”, n’intento fer una 

lectura de tot el que m’ha representat el seu esforç, dedicació i gratitud.  També intento fer 

una lectura per veure si la seva finalització representa per a mi una consecució, una realització 

dels objectius marcats en el treball, com també d’altres objectius d’un caire més personal. 

 

Mentre anava fent el treball no hi trobava el camí per acabar-lo, en cada bloc observava la 

necessitat de introduir-hi un nou apartat, i en cada apartat afegir-hi més continguts. Així, una 

de les dificultats que em trobava i que m’era més inquieta era saber en quin moment un 

apartat ja l’havia d’acabar posant-hi la informació necessària per no carregar-lo massa i quan 

un bloc havia de posar els apartats corresponents sense excedir-me. 

 

En un primer moment, trobava que en algun apartat del treball podia faltar-hi informació 

però a mesura que l’anava polint i fent-hi diverses lectures i correccions aquesta necessitat 

d’afegir-hi nou continguts anava desapareixent amb la satisfacció d’haver aconseguit d’alguna 

manera la finalitat dels objectius del treball i conseqüentment els meus objectius. 

 

Una altre de les dificultats trobades ha estat la cerca de la informació. En algun moment, 

podia trobar molta informació referent a un apartat, i al mateix temps d’una altre apartat la 

informació quedava molt empobrida. El que sí és cert, és que una gran part del treball, es 

dedica buscant informació i el que és molt important són les estratègies de com aconseguir 

aquella informació desitjada, saber com i on la pots trobar.  

 

Així per a mi aquests dos passos, la decisió de quin era el contingut suficient que anava en 

cada apartat i la cerca de la informació, crec que són els que han marcat d’una manera 

important la realització del meu treball.  

 

La meva experiència en el projecte d’alfabetització amb el mètode “Yo, sí puedo” a 

Nicaragua m’ha permès poder conèixer quines són les potencialitats del mètode. Així amb el 

canvi d’opinions amb diferents companys que també treballaven en d’altres zones de 

Nicaragua en el mateix projecte, les reunions que mensualment vam anar fent a l’AEPCFA i 

un cop arribat a Catalunya, sessions informatives, tallers del mètode i d’altres col·loquis 

m’han ajudat en el meu anàlisi del mètode.       
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Un cop acabat el treball miro al meu voltant i observo la quantitat d’informació que he 

deixat de posar, informació trobada i informació experimentada. La reduïda tria que he fet de 

tot el material que disposava. Doncs, per a mi ha estat important fer una cosa simple però 

entenedora, un treball que un cop llegit faci reflexionar a la gent sobre la situació que viu 

l’analfabetisme en el món d’una manera molt simple.  

 

En la Cimera de Dakar, Senegal  al  2000 es van proclamar els Objectius de 

Desenvolupament del Mil·leni (ODM), objectius que tots els Estats Membres de les Nacions 

Unides s’han compromès a arribar. Actualment la situació, parlant de la taxa de 

l’analfabetisme, segueix essent pràcticament la mateixa.  

 

Després de treballar, fer de brigadista i participar en un projecte d’alfabetització amb un 

mètode que pot ajudar a solucionar part d’aquest aquest greu problema en poc temps, amb 

recursos econòmics que no són d’exagerar (es calcula que el cost per persona és d’un dòlar), 

un mètode que arriba a llocs on fins ara l’accés a l’alfabetització havia estat complicat, puc dir 

que arribar a l’objectiu d’eradicar l’analfabetisme en el món és possible, com crec que ha estat 

possible tots els darrers anys i no s’ha fet. Hi ha estratègies i mètodes com el “Yo, sí puedo” 

que poden ajudar d’una manera important a fer l’assoliment de l’eradicació de l’analfabetisme 

en el món. 

 

Ara no poden existir més excuses, no poden haver-hi sistemes que no donin cabuda al dret 

de les persones per poder aprendre a llegir i escriure, no poden haver-hi sistemes, ni governs 

que no donin facilitats a les persones a l’accés a l’aprenentatge de llegir i escriure com a 

primer pas, perquè no oblidem que aquest és el primer pas que ens ofereix aquest mètode 

d’alfabetització. El seu plantejament, és poder seguir el mètode ensenyant continguts bàsics 

que es donen als sistema educatiu fins a un nivell bàsic. Així el seu plantejament és d’una 

projecció de varis anys fins l’assoliment d’una alfabetització bàsica en diferents continguts en 

les persones adultes. 

 

No pretén competir amb els sistemes formals d’educació, la competició la fan les 

persones, els governs, els estats. El que vol és ser un suport on el sistema d’educació no ha 

estat ni és capaç d’arribar.  
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Quan era a Nicaragua vaig poder viure i comprovar quantes eren les dificultats que el 

govern donava per una causa tan justa, tan noble com era l’alfabetització del seu poble. Com 

el govern es gastava recursos per impedir la realització d’un gran projecte i els deixava de 

gastar per la seva realització. Vaig poder veure com de recargolats i malèvols poden ser 

alguns sistemes de govern.  

 

S’han de reconèixer i premiar les voluntats i les conquestes que es fan per ajudar en el 

funcionament d’un món més just i al mateix temps desvaloritzar i penar aquelles voluntats i 

accions que porten a l’empobriment i un mal viure a pobles sencers del món.  

 

No hem d’oblidar però que nosaltres també patim l’analfabetisme, nous conceptes i noves 

situacions d’analfabetisme. Doncs ara existeix un augment de l’analfabetisme a l’estat 

espanyol degut a l’increment de les persones nouvingudes procedents de països on hi ha una 

alta taxa d’analfabetisme. També existeixen en l’estat espanyol noves formes d’analfabetisme 

propis de països desenvolupats com poden ser:  L’analfabetisme científic i tecnològic, 

l’analfabetisme polític i econòmic.      

 

Per tant, aquest no és un problema que quedi resolt i no se’n parli més, sinó que hem 

d’aconseguir que deixi-hi de ser un problema i treballar per què les noves formes que es 

presentin d’analfabetisme es puguin combatre d’una manera ràpida i eficaç. Al mateix temps 

ens hem de solidaritzar en pobles com el de Nicaragua que de nou tornen a tenir una alta taxa 

d’analfabetisme i reflexionar quines han estat les causes que desprès de 25 anys quan 

Nicaragua va estar proclamada Territori Lliure d’Analfabetisme ha tornat a tenir un retrocés 

tan important. 

 

Després de tot aquest treball que per a mi va començar quan vaig marxar cap a Nicaragua, 

puc dir, que no hi ha mètodes, objectius, convenis ni cimeres que serveixin per eradicar 

l’analfabetisme si no existeix una voluntat sincera per la seva conquesta.  

 

Per això, com a únic punt important de conclusió, vull remarcar la importància que té la 

voluntat. La voluntat de fer les coses, com també la voluntat de no fer-les. L’alfabetització, 

l’educació no és un fet aïllat dels demés components de la realitat social. Sinó que és el 

resultat de la forma com estar estructurada la societat, de les accions i per tant de les 

voluntats.
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8. ANNEX 

 

ANNEX 1  

Treball de fi de carrera d’Elena Montiel, L’alfabetització com a eina d’alliberament dels 

pobles. L’exemple de la Campanya d’alfabetització a Palacagüina (Nicaragua, 2004). 21-10-

2004, UdG.  

Apartat 5.9.2. LA PEDAGOGÍA DEL AMOR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 S’han escrit tres grans obres sobre la Pedagogia del Amor, totes elles de la mà del 

pedagog nicaragüenc Orlando Pindea, les quals defineixen aquest concepte a través 

d’exemples concrets, de reflexions personals, d’experiències viscudes, etc.. El que s’ha pretès 

en aquest apartat ha estat fer una recensió d’aquests tres tractats de Pineda, per tal de 

quedar-nos amb la metodologia i el missatge pedagògic que transmeten; és a dir, que hem 

extret les idees que es desprenen dels tres llibres i hem fet un buidatge del seu contingut 

pedagògic per tal de, a través de cites concretes, fer la nostra pròpia definició.  

La Pedagogía del Amor a Nicaragua, parteix de tres bases fonamentals: la primera és 

que “alfabetizar es más que enseñar a leer y escribir” (Pineda, 1999), la segona, que “solo el 

pueblo educa el pueblo” (Pineda, 1999) i, finalment, que “(...)esta lucha es la que puede sacar 

a Nicaragua de la desgracia” (Pineda, 1999). Així, aquesta pedagogia, nascuda en les 

entranyes d’una revolució per a l’alliberació del seu poble, i en la realitat d’un país cada dia 

més pobre i més analfabet, proclama, de la mà del Maestro Orlando Pineda, un model 

pedagògic popular, on sigui el poble el que alfabetitzi el poble – ja que el sistema educatiu 

impulsat pel governs no té interès polític de fer-ho –, i on l’alfabetització no es limiti a la 

simple memorització i adquisició de la lecto-escripura, sinó que sigui un aprenentatge que 

vagi molt més enllà: que tingui la capacitat de transformar la societat, per acabar, així, amb 

la situació de pobresa extrema en que es troba immers el país. 

 Per fer-nos una idea del significat d’aquest concepte, a continuació exposarem quatre 

definicions elaborades per pedagogs que fa molts anys que treballen i lluiten per la 

implantació d’aquest model de pedagogia popular a Nicaragua: 

“Esta nueva pedagogía del amor, es la acción concreta de hacer realidad todo un 

proceso educacional que dé respuesta a las urgentes necesidades del campesinado 
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nicaragüense y de América Latina, educándolo con todas las capacidades para resolver la 

problemática de su entorno”. 

 “Es a través de la movilización y participación popular que se logran estos cambios”.  

 “Con esta pedagogía enamoradora, la gente no sólo confía que es a través de este 

camino que lograrán construir una nueva y mejor vida, sino que se hace palpable que es un 

logro más de la Revolución Popular Sandinista”... (Adrián Cruz Santana, 1999) 

“Con este Modelo Pedagógico, hemos ido demostrando que alfabetizar es más que 

enseñar a leer, es a través de esta alfabetización que las familias se dan cuenta que la 

enfermedad es mejor prevenirla que curarla; que son ellos los que tienen que buscarle 

solución a sus problemas comunitarios, pero para ello: hay que organizarse”. 

 “Es en verdad, un modelo multiplicador ya que los conocimientos que se aprenden en 

el colectivo, se multiplican a toda la comunidad”. 

 Este Modelo ha sacado dentro de cada uno de nosotros, por encima de todo egoísmo, 

lo mejor de nosotros. Nos ha costado mucho, ha sido una lucha entre lo mejor para mi y lo 

que sería mejor para los demás...y ha prevalecido, el hacer lo mejor y bien para los demás, 

para las comunidades”. 

 “Es una experiencia muy enriquecedora. Las diferentes fases contribuyeron al 

desarrollo de las comunidades y, por ende, al desarrollo integral del municipio”... (Guillermo 

Fuentes Pilarte, 1999) 

 “Este Modelo Pedagógico significa vida, esperanza, desarrollo y continuidad de una 

Revolución pura y abierta hacia todos los sectores”. 

 “Este Modelo integra todos los elementos básicos para el desarrollo integral: 

educación, salud, producción y medio ambiente”.  

 “Para el desarrollo de este Modelo, es fundamental tener al frente a personas que 

tengan amor a su pueblo y que estén convencidas que la lucha no es fácil pero que se tiene 

que echar a andar”. 

 “La mayor fuerza para que este Modelo no se destruya, es la CONCIENCIA, la que 

hemos ido adquiriendo durante todo este tiempo”... (Alba Luz Pineda H., La China, 1999) 

“A quince años de esta Revolución Cultural, salud, educación y producción van de la 

mano. Los resultados están ahí, como fieles testigos de los cambios y transformaciones que 

lograron con el concurso de todos y los conceptos de una pedagogía popular”. 

 “Estos cinco años que me ha tocado trabajar al lado de estos hombres y mujeres que 

impulsan el modelo en mención son, sin temor a equivocarme, los más útiles, los de más 

aprendizaje, conciencia y formación, pues aquí se practica lo que otros dicen teóricamente: 
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unidad, respeto, honestidad, democracia y, lo más importante, el amor y la comprensión para 

nuestros semejantes”... (José Aragón, Chepe Viejo, 1999) 

   

 Es tracta, doncs, d’un model revolucionari, innovador, que va néixer per cobrir les 

mancances i les necessitats educatives d’una llarga dictadura i d’un període de guerra 

alliberadora, que van tenir com a resultat un alt índex d’analfabetisme al país.  

És un model creat pel poble, amb l’objectiu de estendre’l arreu per tal de que, a través 

de l’alfabetització de les persones, sigui possible la tan desitjada transformació social.  

 Les característiques principals d’aquesta pedagogia són: 

 

� L’alfabetització ha de ser alguna cosa més que aprendre a llegir i escriure, ha de servir per 

a la millora real de les condicions de vida de les persones, i ha de resoldre les necessitats i 

mancances de la societat: 

 

“(...) la alfabetización no solamente es AEIOU, sino que tenía realmente que ver con 

la producción. (...) nos dábamos cuenta que ahora la gente, no solamente se había 

alfabetizado, sino que ya estábamos produciendo los nuevos contables del lugar, hombres y 

mujeres que llevarían su contabilidad, sus libros contables. Así no se dejarían engañar por 

empresarios que querían venir a arrebatarles el aceite.!” (Pineda, 1999) 

 “Nadie va a querer alfabetizarse si no hay frente a él algo que le llame la atención para 

cambiar su vida económica y social. Tenemos que unir los proyectos de desarrollo con la 

alfabetización.” (Pineda, 1988). 

 “(...)Trabajar en un modelo de alfabetización útil para la libertad y las autonomías de 

los pueblos indígenas del mundo, que esta pedagogía lograra expandirse a lo largo no sólo de 

América, sino también de África, que los negros se sumaran a esta pedagogía para que los 

blancos no los siguieran ultrajando y que el mundo fuera totalmente distinto con esta bandera 

llena de amor, de cariño y de gran sabiduría.” (Pineda, 1999). 

“(...) detrás de la alfabetización, se le deben dar esperanzas reales a los pueblos; para 

que éstos caminen se les debe inyectar en la sangre, en el corazón y en la cabeza nuevos 

horizontes de esperanza. No es una alfabetización así a la “Sumba Marumba”, sino que le da 

optimismo a la gente, pero real no de mentira. Un optimismo montado en una realidad.” 

(Pineda, 1999). 
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“En Nicaragua la educación es parte fundamental de un proyecto de 

autodeterminación y transformación que va contra el sometimiento. La educación que 

debemos llevar a cabo es una educación popular, democrática, nacionalista y 

antiimperialista. La prioridad es la expansión educativa a todos los rincones de la región, 

especialmente al área rural.” (Pineda, 1988). 

 

� L’alfabetització, en països pobres com Nicaragua, ha d’anar enfocada a la producció, la 

salut i el medi ambient, ja que per aconseguir la transformació de la situació del país hi ha 

d’haver un canvi en aquestes tres direccions, per tal de potenciar la productivitat - amb la 

qual cosa es millorarà la situació econòmica del país -, per tal de potenciar una salut 

preventiva - que lluiti contra les malalties que  amb tantes vides acaben a les comunitats -, 

i per tal de protegir el medi ambient - font de vida de les persones -. 

 

“Aprender a leer y a escribir es sólo el primer paso, el más fácil. Hay algo más allá. 

Hay que abrir un horizonte cultural para todos aquellos que aprendieron a leer y a escribir. 

Todos tenemos que aprender más, avanzar en los distintos niveles, pasa por los centros de 

capacitación, por las escuelas campesinas, para que todos participemos en los proyectos de 

desarrollo.” (Pineda, 1988). 

 

 “(...) nuestro Modelo Pedagógico estaba basado en tres puntos fundamentales: producción, 

alfabetización y salud.” (Pineda, 1999). 

 

“(...) más o menos unos mil quinientos campesinos que trabajaban ahí se defendían, pero 

no sabían la mayoría de ellos leer, y eso era peligroso para ellos, porque una Empresa de 

Café puesta en manos de personas que no saben leer puede caer en el peligro de que uno, dos 

o tres de los mismos trabajadores se vuelvan peces gordos y se coman a los pececillos, peor 

cuando no hay quien le dé seguimiento a eso, o no hay quien le dé conocimientos a estos 

campesinos que no saben leer. Nuestro objetivo también era levantar la producción y cuidar 

que nadie se pudiera apoderar de las riquezas o de las pingües ganancias que estaba dando 

este rubro llamado café; (...) Había pues que enseñarles a leer a esta gente para que nadie se 

les fuera arriba y todos compartieran las ganancias que dejaba este rubro oro verde.” 

(Pineda, 1999). 
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“(...) la estrategia económica de un determinado municipio, de un determinado territorio 

o región, obedece principalmente a la estrategia educativa en un modelo de salida 

económica.” (Pineda, 1999). 

 

“(...) una pedagogía que tuviera que ver con la economía familiar y la economía de esa 

comunidad.” (Pineda, 1999). 

 

 “(...) hombres y mujeres, campesinos, obreros y la gente pobre en general, ¡es la que no 

sabe leer! ¿Cómo van a prevenir las enfermedades, cómo van a tener una salud preventiva? 

¿Cómo van a evitar la contaminación de la tuberculosis o de las distintas enfermedades de 

hoy, de ayer, o de las que se avecinan en el futuro? Y me di cuenta que era sumamente 

necesario enseñarles a leer a las familias campesinas en general, de cualquier territorio, 

para que no sigan muriendo de tuberculosis, silicosis, de hambre, o de cualquier otra 

enfermedad, si no hay necesidad que mueran hoy en día.” (Pineda, 1999) 

 

 

� La Pedagogía del Amor és una pedagogia d’esquerres, és una pedagogia que lluita 

realment pels interessos del poble. Les pedagogies de dretes només lluiten pels interessos 

d’una minoria. 

 

“(...) la pedagogía también tiene partido, y ¡eso es lo correcto! 

Quien piense que la pedagogía es anti-partidista está totalmente equivocado. Las pedagogías 

tienen sus inclinaciones. Por tanto, nosotros estábamos renunciando a la pedagogía 

capitalista y pro imperialista y tomamos, muy acertadamente, el camino de la Pedagogía 

Popular. No sólo porque participábamos en la pedagogía del seno de donde veníamos, sino 

porque habíamos creado una Pedagogía Popular llena de amor, de acorde a los pueblos, a 

las bases populares, a las movilizaciones y participaciones populares. Por tanto, no 

podíamos obedecer a una pedagogía egocentrista que solamente se inclinara a unos pocos, 

para que las grandes riquezas sean mal repartidas y que, cada día, este pedagogo participe 

en que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. ¡Eso no puede ser!” (Pineda, 

1999). 

 

“(...) hay pedagogía de derechas, pedagogía capitalista, esta pedagogía popular 

puede ayudar mucho (...). Es ésta una pedagogía que puede salvar. Porque una pedagogía 



Bloc 4 

 147 

toda abstracta no es el camino. La Pedagogía tiene que ver con la salud, tiene que ver con el 

medio ambiente y tiene que ver con la estrategia económica de cada municipio.” (Pineda, 

1999).“Pensamos que nuestros dirigentes no pueden ser neutrales. Nuestros dirigentes tienen 

que ser cada día multiplicadores de conciencia; la crítica ha de hacerse a diario, la crítica al 

momento, la crítica oportuna. La crítica a la gestión de la alcaldía, a los Organismos No 

Gubernamentales, a los partidos que hacen abuso de la política a través de comunicaciones 

populares que nomás vienen a engañar a los pueblos analfabetos. Tenemos que hacer críticas 

a todos los maestros que se basan en las cuatro paredes del aula y que están abusando de 

una educación más mercantilista que llegadora a la enseñanza, o al camino estratégico que 

salvará a las familias más allá del año 2000. Nosotros tenemos que tomar partido, ser 

críticos con todo aquello que cause un daño a la humanidad, al pueblo obrero, campesino, 

mujeres, jóvenes o ancianos que son los que soportan los vejámenes de un mundo 

deshumanizado.  

Vemos con mucha preocupación como la educación, que es un derecho de la humanidad, 

muchas veces se quiere mostrar con la rentabilidad de los gobiernos. Claro, todo deriva de la 

lucha de la defensa económica mundial de las grandes transnacionales bancarias y, como los 

gobiernos de América tienen que obedecer al Banco Mundial, entonces pasa que la 

educación también tiene que ser mercantilista en vez de humana. Seguimos insistiendo en que 

la educación es un derecho. No tiene nada que ver con si es rentable o no. Hay que aprender 

que la educación, o los Modelos Pedagógicos, tienen que defender muy fuerte que es un 

derecho de todos y para todos. Por eso hay que aprender que la educación le da a las 

personas desgraciadas las armas fundamentales para no depender de nadie, de poder tener 

la capacidad de depender por sí solas, pero lógico, ahorita mil millones de desgraciados son 

así porque nadie, ningún gobierno, está humanizado para darle la oportunidad de aprender a 

ser capaces, sino que los pone así para que no aprendan a defenderse del gran señor. Por 

eso, el Modelo Pedagógico nuestro tratará siempre de luchar, no solamente para enseñar a 

leer, sino también, para enseñar a la humanidad a defender sus derechos, que ¡la educación 

es un derecho de todos y para todos!” (Pineda, 1999). 

 

� Per tal d’alfabetitzar al poble, se l’ha de tenir enamorat, és a dir, motivat, engrescat, 

entusiasmat, compromès, conscienciat...; de res serveix el millor mètode del món si les 

persones a qui va adreçat no tenen l’interès d’aprendre, o no veuen la importància de 

l’alfabetització per al canvi i la transformació de les seves vides i de la societat en general. 
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 “(...) en muchas partes del mundo, hay hombres que han tenido la suerte de prepararse en 

buenos colegios, que han tenido el interés de leer mucho, de asimilar muchas cosas, que son 

importantes en la vida. Sin embargo, a la par que alguien se vaya preparando en los mejores 

colegios, es importante que a la vez, aprenda de la humanidad. La vida es enseñar y 

aprender, aprender y enseñar. Muchos que han estudiado piensan que el método es lo más 

importante para la erradicación del analfabetismo, pero no, lo principal es saber enamorar. 

Porque podemos tener el mejor método del mundo, pero si no sabemos enamorar a los 

campesinos para que vengan a los colectivos a aprender, no se puede hacer nada. Podemos 

tener cartillas forradas de diamantes, pero si no tenemos la forma de lograr que el campesino 

se interese, de nada serviría. Para poder erradicar el analfabetismo hay que vivir ligado al 

pueblo. Sentir con el pueblo, comer con el pueblo. Ir a tapiscar maíz con los campesinos, 

saber entender sus problemas, hablar su lenguaje. Cada una de esas cosas y todas ellas, son 

saber enamorar. Las experiencias que hemos tenido nos han enseñado que primero hay que 

enamorar, luego viene la cartilla, los métodos, las capacitaciones, todo lo demás; pero lo 

principal es el enamorar. Por eso tenemos que dar algunas charlas de cómo enamorar, 

porque muy pocos técnicos saben hacerlo. Muchas veces los técnicos se dedican a estar 

sentados en los escritorios, o en las sedes regionales, sin ir al pueblo para tratar de 

enamorarle. 

- Alfabetizar es ser conscientes del compromiso que debemos asumir todos los que amamos la 

vida. Es algo más que enseñar a leer, es compartir el amor, el cariño, la fraternidad, la 

alegría de todos aquellos que aprenden a leer. Es defender los derechos humanos. Evitar que 

miles de personas puedan seguir siendo engañadas y manipuladas. Esta lucha a veces es muy 

dura. Algunas veces se come, muchas veces se come poco y muchas veces también ni se come 

ni se duerme. Hay momentos en que los sábados y los domingos son lo mismo que un lunes. 

No hay descanso. Sin embargo, ¿qué hay más hermoso que preocuparse por el bien de la 

humanidad? Hay muchos hombres y mujeres que sienten pena de tener canas. Pero, ¿qué son 

las canaa? Son las cenizas de un volcán en erupción. Un día nos juntaremos todas las cenizas 

de todos los volcanes que hicieron erupción para bien de la humanidad, nos vamos a juntar 

para ver cómo seguimos caminando juntos porqué siempre habrá bien que hacer en el 

mundo.” (Pineda, 1988) 
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� La Pedagogía del Amor ha de ser una pedagogia del poble, per tant, l’han de portar a 

terme les mateixes persones de la comunitat. Com hem dit abans, la pedagogia té color 

polític, és per aquest motiu que la millor alfabetització, la que arribarà a tothom i la que 

donarà resposta a les vertaderes necessitats de tota la població, només pot ser la que sigui 

portada a terme el mateix poble, ja que només el pobre ajuda al pobre, mai un ric es 

preocuparà per la desgràcia dels més desafavorits, ben al contrari, per això, mai  un ric 

durà a terme una pedagogia que ajudi al desenvolupament del poble. 

 

“Y ¿Por qué? Porque los pobres ¿cómo se van a ayudar entre ellos?, ¡si no son más 

que pobres! La verdad es que sólo los pobres podemos enseñarles a leer a los pobres para 

salir de esta desgracia. No hay otra salida, los ricos no nos van a enseñar a nosotros a leer, 

porque la estrategia es mantenernos en el oscurantismo, y eso les da pingües ganancia, 

imagínate, si la fuerza de trabajo es analfabeta es más barata. Entonces, es de aquí dónde 

comienza la necesidad de un Nuevo Modelo Pedagógico que tenga que ver con un dirigente. 

No solamente debe de haber dirigentes en política, también en educación, en pedagogía, etc. 

Un pedagogo debe de estar consagrado a meterse en los intereses de las familias obreras y 

campesinas.” (Pineda, 1999). 

 

“TODOS ENSEÑANDO A TODOS Y TODOS APRENDIENDO DE TODOS”. (Pineda, 1988) 

 

 

� Ha de ser, també, una pedagogia pel poble, que treballi per al seu desenvolupament, que 

es basi en les necessitats reals de les persones; que no sigui pura teoria, sinó que tingui 

aplicacions pràctiques, aplicacions en el context concret, i no aplicacions abstractes que 

no serveixin de res a la comunitat. 

 

“La pedagogía ya o puede seguir siendo maltratada por el mercantilismo, a través de 

líneas, párrafos, páginas de enciclopedias enteras de pedagogía que simplemente son 

discursos al aire o discursos que se los lleva el viento y que no están fundamentados por una 

práctica lógica, por ninguna práctica verdadera.” (Pineda, 1999) 

 

“(...) nuestro Modelo no obedece a ninguna pedagogía creada al azar, sino que esta es una 

pedagogía que ha nacido del pueblo campesino, del pueblo joven, del pueblo mujer, del 
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pueblo hombre, del pueblo técnico. Que hemos sabido construir nuestro propio camino a 

través de la estrategia pedagógica, económica y social (...).” (Pineda, 1999) 

“(...) todo este Modelo Pedagógico tiene que ver con toda esta humildad, la humildad 

de escuchar y de oír a todos y todas. Y todo esto tiene que ver con la calidad humana; no 

importa si tiene plata o no. No importa si es pobre, no importa cuál es su religión, o su credo 

político. Este Modelo tiene que ver inclusive sin demagogia. Por eso es un modelo difícil para 

muchos. Dentro del capitalismo, va a ser muy criticado. Muchos van a decir barbaridades 

porque es un modelo muy difícil, sobre todo porque es difícil bajarte a la altura del pobre, 

sino lo sos. Y no solamente ponerte al lado de la clase pobre o escuchar a los pobres, sino 

que hay que SENTIR a la clase pobre. ¡Eso es lo más difícil!” (184) 

 

� És tracta d’una pedagogia que té com a principal objectiu tocar el cor de totes les 

persones, donar-los esperança, fe, il·lusió, fer-los veure que un altre món és possible si 

tots hi lluitem i que a través de l’alfabetització es pot aconseguir un canvi en totes les 

esferes de la seva vida. 

 

“(...) la alfabetización llama gente, llama a todo el mundo, siempre y cuando se haga por 

amor. Cuando se hace por política, o cuando se hace por politiquería, eso no llama a nadie; 

o cuando se hace por protagonismo, eso no llama a nadie.” (Pineda, 1999) 

 

“ (...) La pedagogía tiene que ser un encanto, tiene que ser dinámica, la pedagogía da 

esperanza, da confianza, da vida, da cariño, da fe, la pedagogía da amor (...). 

La pedagogía te da Amor, la pedagogía no puede ser abstracta; tiene que estar metida en la 

vida del campesino, en la vida del obrero, en la familia, en la vida económica de nuestros 

pueblos. 

La Pedagogía es el entorno y el engranaje de lo social, de lo político, de lo económico y de lo 

espiritual, y del amor de cada persona, y de cada familia, de cada comunidad, de cada 

pueblo...de cada América. Entonces tenemos que buscar la bandera pedagógica para que sea 

la salvadora de la gente que se enferma por culpa de no prevenir. Porqué para prevenir y 

leer todos esos folletos de prevención hay que aprender a leer. Pero no caigamos en lecturas 

tontas, sino que tenemos que meter estrategias de lectura que vayan acorde al sentimiento, al 

padecimiento de alegría de las duras y las maduras de cada ser humano de este mundo.” 

(Pineda, 1999) 
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“(...) Entonces, vemos que este Modelo Pedagógico tiene que ver con la confianza, con la fe, 

con el sentir del campesino, pero la confianza de la que hablo, es la que la gente siente hacia 

uno.” (Pineda, 1999) 

 

� La persona analfabeta ha de poder participar en tot el procés educatiu i s’ha de fer seva 

l’alfabetització, per això ha de ser un model participatiu, on l’alfabetitzant assumeixi unes 

responsabilitats que seran les que el  portaran a l’adquisició dels aprenentatges i a la 

lectura del món. 

 “Tenemos que crear también un consejo consultivo en el que participen los 

campesinos. No podemos alfabetizar un territorio detrás de un escritorio. Si no logramos que 

los campesinos asuman la alfabetización como tarea propia, no hay nada que hacer (...).” 

(Pineda, 1988) 

 

 

� Les persones que posin en pràctica aquesta pedagogia seran els mestres populars. Aquests 

mestres han de ser persones que visquin per l’educació i no que visquin de l’educació; 

persones que visquin lligades al poble, perquè només lligat al poble és com se’l coneix i 

com se l’enamora. 

 

 “- Las zonas difíciles son la mejor universidad para formar hombres comprometidos 

(...). Para provocar esta conciencia en el maestro, durante sus años de estudio debe ver en 

profundidad los sufrimientos de los pueblos del mundo y sus causas, los sufrimientos de la 

montaña, de los indígenas, la problemática del tercer mundo. Entonces cuando el chavalo 

piense <<¡a la puta, yo vivo como el rey pero hay gente que no tiene con qué comer!>>, 

puede ser que se preocupe por eso. Ser joven es dar. Pero lo más importante para formar al 

maestro es traerlo a la montaña durante su formación y darle tareas concretas dentro de la 

montaña. Que miren. Que se asusten y se corran o que se crezcan. Desde el primer año en l 

Normal los maestros deberían convivir con la pobreza. Mientras uno goza en la ciudad y sólo 

ve gente de la ciudad, no siente la pobreza y se vuelve insensible. La pobreza hay que sentirla, 

y si la sentís luchás contra ella, de la misma manera que si convivís con las dificultades luchás 

contra esas dificultades. Pero si no sentís la pobreza, poco a poco, aun sin querer, olvidás los 

sufrimientos de la montaña.” (Pineda, 1988) 
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“Nada forma más que la montaña. Licenciados preocupados por reunir a las 

comunidades, por vivir con ellas, no por distanciarse de ellas. La Universidad en la montaña 

respondería mejor a nuestras necesidades. No serían asignaturas abstractas, formulistas, sino 

basadas en la realidad de la zona.” (Pineda, 1988) 

 

 Així, doncs, es tracta d’un model pedagògic que “ ha tenido mucho que ver, no 

solamente en la producción, salud, educación y la vida social sino también en todo el 

engranaje político, en el caminar político de nuestra nación.” (Pineda, 1999); a més, és un 

model que  “ha nacido de las entrañas de un modelo pedagógico enamorador, que ha sido 

capaz de combinar a la familia con la educación, a la familia con la salud, a la familia con el 

medio ambiente y con los rubros económicos, que pueden solventar la desgracia de cada una 

de estas familias, comunidades y el municipio entero.” (Pineda, 1999). Un model pedagògic 

que sembra l’esperança, l’amor, tant entre les persones alfabetitzades com entre les persones 

que lluiten per l’alfabetització de les seves comunitats: “¿Por qué esta gran alegría de todos al 

depositar la semilla en la madre tierra para que mañana florezca? Porque nada hay más lindo 

que dar vida. Lo que nos hace quedar aquí en Río San Juan es el dar vida, dar clases, 

alfabetizar, cultivar...y para dar vida hay que ensuciarse las manos. No se puede parir nada sin 

dolor. Si una persona quiere saber si es buena sólo tiene que preguntarse en su corazón si es 

amante de cuidar flores, de velar porque un niño esté sano, de sembrar. Pongan cuidado con la 

persona que no le gustan estas cosas.” (Pineda, 1988) 

No sabem si aquest és el millor model pedagògic del món, el que sí que podem afirmar és 

que es tracta d’un model que lluita realment per l’alfabetització de totes les persones, per 

l’alfabetització de tots aquells pobles on regna encara l’analfabetisme. És, també, un model 

que arriba a tothom, que implica i toca el cor de totes les persones, tant per enamorar-les en 

la seva alfabetització, com per enamorar-les en la lluita per l’eradicació de l’analfabetisme 

entre la seva gent i en tot el món.  

És un model, en conclusió, que proclama la vital necessitat de l’alfabetització com a eina 

imprescindible per a la transformació social, i és capaç de conscienciar a la població a qui 

arriba de que s’ha de somniar i lluitar per a l’eradicació de l’analfabetisme al món. 

 

“No negamos que todavía quedarán en el mundo algunos que piensen que su 

pedagogía es la mejor, nosotros no pretendemos decir que esta es la mejor del mundo, pero sí 
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podemos decir que nuestra pedagogía no es dogmática, porque, la verdad, es que no puede 

ser en ningún momento verticalista y no puede ponerse en práctica en cualquier parte del 

mundo con el mismo patrón y rayarse de la misma manera. En cada uno de los pueblos 

tendrá que irse poniendo en práctica, partiendo de las necesidades propias de cada pueblo o 

de cada sujeto a jugar su papel en su momento. 

Pensamos que nuestra pedagogía es una pedagogía QUE ACERTÓ porque está pegada al 

sitio donde va a influir y está pegada al cambio del sujeto, o a las culturas de este sujeto, o a 

los cambios que tenemos que realizar partiendo de nuestra pedagogía, pero partiendo de las 

necesidades propias de los sujetos que estén en los distintos sitios.” (Pineda, 1999) 

 

 “(...) Quien quiera morir feliz tiene que dedicarse a esta lucha, o a cualquier otra 

lucha que vaya a hacer siempre que sea en pro de la humanidad. No es correcto hacer luchas 

detrás de un escritorio, o detrás de grandes prebendas, eso no es luchar por el pueblo.  

¡Luchar por un pueblo es darlo todo! ¡Toda la Juventud! ¡Todo el caminar! Luchar 

ininterrumpidamente todos los días. Por eso bien claro es cuando se dice: “Hay hombres que 

luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan toda una vida. Esos son los que desea la 

humanidad...Los que luchan toda la vida!.(...) Los verdaderos luchadores, los verdaderos 

revolucionarios son aquellos que lucharon en una década, luchan en otra y mueren luchando, 

“esos son los imprescindibles”. (Pineda, 1999) 

 

“Discútanlo, analícenlo, formen pausas y reclamen, por favor, y luchen a favor de 

este Modelo, y todo lo bueno que él tenga, se haga llegar hasta el último rincón del mundo 

donde habite una joven mujer analfabeta. 

 Que los derechos de los Indígenas se respeten, haciendo llegar hasta el último rincón 

de los últimos candiles que hay en las distintas montañas de este mundo habitado, para que 

así, como nosotros, somos felices de haber logrado esto y tener la felicidad en nuestros 

corazones, de amar de verdad, así también ustedes sean capaces de amar, sabiendo que su 

lucha a favor de este Modelo se logre en cada uno de los rincones de este mundo, que 

podamos decir que juntos iniciemos una nueva estrategia en el tercer milenio que se 

avecina.” (Pineda, 1999) 

 

  “(...)  mi bandera de combate ha sido la alfabetización. Revolucionar a América para 

que logre alfabetizar a sus pueblos y puedan elegir un nuevo camino político, porque a la 
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gente hay que enseñarle a leer, no solamente un libro, sino su entorno en general.” (Pineda, 

1999) 
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ANNEX 2  

Treball de fi de carrera d’Elena Montiel, L’alfabetització com a eina d’alliberament dels 

pobles. L’exemple de la Campanya d’alfabetització a Palacagüina (Nicaragua, 2004). 21-10-

2004, UdG.  

Apartat 5.7. EDUCACIÓ POPULAR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.7.  L’EDUCACIÓ POPULAR 

 

 “No hay que esperar a que la sociedad cambie, para luego hacer una escuela 

diferente. Cuando uno espera que la sociedad cambie, la sociedad no va a cambiar; es la 

mejor manera de no hacer nada.” (Paulo Freire) 

 

 

 5.7.1. DEFINICIONS D’EDUCACIÓ POPULAR: 

 

L’Educació Popular és un fenomen molt complex i plural, el qual no es pot entendre 

dins de simples categories pedagògiques, sinó que el seu propòsit va molt més enllà, afectant 

els àmbits socials i polítics des d’un posicionament ideològic.  

De models d’Educació Popular, al no ser una educació homogènia, n’hi ha tants com 

contextos socials i històrics existeixen i han existit. Només tenint en compte les 

característiques de cada país, es podrà fer realment un retrat aproximat de l’Educació Popular 

del territori en concret.  

Per fer-nos una idea del significat d’aquest moviment tan ampli, a continuació fem un 

recull de diferents definicions que ens ajudaran a entendre el concepte d’Educació Popular: 

 

 

“La Educación Popular es una práctica concreta a través de la cual algunas personas 

de los sectores populares se concientizan, organizan, movilizan y comprometen con miras a 

la transformación de la sociedad para que en esta pueda haber más libertad, justicia, 

participación y bienestar compartido” (J. de Santana, 1988). 

 

 



Bloc 4 

 156 

“La Educación Popular es una educación comprometida con un proceso histórico de 

liberación. No es una educación neutra y amorfa. Constituye un conjunto de procesos 

formativos que ayudan al desarrollo humano, a partir de sus mismos intereses y valores, para 

lograr la sustitución del sistema capitalista por un orden más justo y solidario. En este 

sentido la Educación Popular debe potenciar las organizaciones de base y afianzar la 

conciencia de clase; presupone pasar hacia niveles de acción colectiva y organizada y cada 

vez más amplios y mobilizadores. Apoya la organización política de las clases explotadas y 

de todas las fuerzas que luchan por las transformaciones estructurales en América Latina” 

(CEBIAE 1989, en Quintana 1991:154). 

 

 

“La Educación Popular se define como una practica política que desarrollándose en 

el ámbito del conocimiento, se plantea intencionalmente generar un proceso de 

transformación social que conduzca a la construcción de una sociedad democrática que 

responda a las aspiraciones de los sectores populares. Se trata no solo de educar para la 

democracia, sino de educar en democracia” (Osorio, en Fuenzalida, 1992:130). 

 

 

“ Es una forma de educación política que comporta una concepción y un compromiso 

de clase, y que supone descubrir colectivamente la permanencia de clase, la posición de clase 

y la opción de clase, pues toda actividad educativa tiene una intencionalidad política” (E. 

Ander-Egg, 1988). 

 

 

“ La Educación Popular es un espacio donde las propias capas poplares desarrollan 

(expresan, critican, enriquecen, reformulan, valoran) colectivamente sus conocimientos, sus 

formas de aprender y explicar los acontecimientos de la vida social. Es el conocimiento que 

brota de la experiencia de vida y de lucha de las capas populares y que es elaborado por 

ellas mismas, que refuerzan su poder de transformar la sociedad: es este conocimiento que 

aumenta su capacidad de discernir y rechazar las reglas de la dominación y que fortalece su 

poder de decidir cuales son las luchas y formas de organización más capaces de concretar 

nuevas reglas de vida social” (Grupo Nova, Brasil, en Preiswerk. 1994:64). 
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5.7.2. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L’EDUCACIÓ POPULAR: 

 

Per entendre millor el concepte d’Educació Popular, la seva metodologia i els principis en 

que es basa, n’esmentarem breument les seves característiques principals:  

 

• L’educació es fa popular quan arriba a tothom, quan és propietat del poble i quan els 

continguts responen als interessos de la majoria. 

• Els mestres populars no ho saben tot; la seva tasca no es limita a ensenyar, sinó que 

també han d’aprendre. Tothom és alumne de tothom. 

• La relació entre mestre i alumne és horitzontal, i no pas vertical com ha estat 

tradicionalment. 

• L’Educació Popular no pot ser indiviudalitsta, sinó que tothom hi ha de participar, per 

això és molt necessari el diàleg. L’educació és, doncs, democràtica, és un procés 

col·lectiu d’aprenentatge on els alumnes són els protagonistes. 

• En l’Educació Popular cal aconseguir un equilibri entre l’explicació que dóna el 

professor i els coneixements que descobreixen els alumnes. És una educació 

col·lectiva on hi està inclòs tothom, mestres i alumnes. 

• Ha de tenir en compte la realitat que canvia, les persones que canvien i els llocs que 

canvien. L’educació ha de partir de la realitat on es realitza. 

• L’Educació Popular és un camí, un procés que dura tota la vida. 

• No busca acumular coneixements en la memòria (visió quantitativa), sinó descobrir les 

raons, els perquès, les relacions (visió qualitativa).  

• L’Educació Popular prefereix la intel·ligència, la capacitat d’anàlisi i de crítica, la 

imaginació i la creativitat, més que no pas la memòria. L’Educació Popular és 

creativa. 

• L’Educació Popular és problematitzadora, és a dir, que no dóna veritats acabades, 

construïdes, sinó que aporta les eines per tal que cadascú les vagi descobrint per sí 

mateix. 

• L’Educació Popular pretén formar homes i dones crítics, que pensin, que preguntin, 

que opinin, que decideixin, que no tinguin por ni al conflicte ni a la confrontació 
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ideològica, sabent que sense crisi no hi ha creixement i que els errors poden ser un pas 

més en el camí del coneixement. 

• Ha d’unir sempre i en totes les matèries el treball intel·lectual amb l’acció pràctica. No 

pot estar desconnectada ni de la realitat ni de l’acció, ni tampoc de la pràctica política. 

Ha de donar les eines per participar en la transformació social. 

• L’Educació Popular és política; cap educació no és neutral, cada una té una ideologia 

pròpia. 

• L’Educació Popular busca un home integral, un home nou; no és tan important que 

tots els homes s’eduquin, com que s’eduqui tot l’home. 

• L’Educació Popular fa servir llenguatge popular. 

• L’Educació Popular es fa també amb l’exemple. 

• La metodologia es inductiva, és a dir, que el mètode d’aprenentatge sorgeix a partir de 

les pròpies experiències quotidianes col·lectives. Es parteix de les pràctiques del poble 

i d’elements de la vida social per arribar a la formulació d’uns principis de 

coneixement i acció. 

• Intenta desenvolupar una actitud participativa. No vol imposar conceptes ni transmetre 

coneixements, és a dir, no té un caràcter autoritari; sinó que més aviat al contrari: 

pretén construir discursos amb els sectors socials sobre la realitat, i promoure la 

reflexió i l’acció sobre aquesta realitat.  

• La finalitat de l’Educació Popular és que les classes populars s’alliberin de l’opressió i 

consolidin el seu poder a la societat. Aquesta intencionalitat política de l’Educació 

Popular busca crear actituds i comportaments capaços d’organitzar el poble al voltant 

dels seus interessos i provocar el seu sentit crític, autònom i creatiu.  

• L’acció educadora té una projecció política i un caràcter ideològic. Una Educació 

Popular sense ideologia no seria Educació Popular, sinó que es quedaria en tècniques 

d’educació, pura metodologia.  

• L’Educació Popular es vincula directament amb els projectes d’alfabetització i de 

Desenvolupament Comunitari. 

 

 

Així, doncs, quan parlem d’Educació Popular, ens estem referint a una educació l’objectiu 

de la qual és ensenyar a pensar amb el cap per tal de desenvolupar la consciència crítica. Una 

educació que uneix el treball intel·lectual amb el pràctic i que construeix homes i dones 
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integrals. Una educació que assumeix un compromís polític, que promou la participació de 

tothom i que orienta cap a l’acció i la transformació social. Una educació que parteix de la 

realitat, que utilitza un llenguatge popular i que confia en el poble i en la seva cultura. Una 

educació que necessita de molta creativitat en el mestre i en l’alumne, i que incorpora l’humor 

a l’ensenyament. Una educació que organitza sistemàticament els coneixements, que lluita 

contra qualsevol dogmatisme, que recolza la paraula amb l’exemple i que, a més a més, acaba 

amb la relació vertical que s’ha establert tradicionalment entre el mestre i l’alumne. 

 

 

5.7.3. EL MESTRE EN L’EDUCACIÓ POPULAR: 

 

Com és evident, per a aquesta nova educació cal un mestre també nou, un mestre que 

tingui la capacitat d’assolir els objectius de l’Educació Popular.  

 

“Otra cosa es que hicimos un documento, en donde decíamos que queríamos que el 

maestro de la normal de Río San Juan fuera capaz de tener múltiples conocimientos en 

carpintería, es decir, que fuera capaz de hacer su pupitre, su mesa, su cama, etc., que pudiera 

él, además de impartir conocimientos educativos, enseñar de manera práctica a los 

campesinos a hacer sus pupitres, mesas de trabajo, armarios, anaqueles, etc., que fuera 

capaz de transformar la comunidad. También que fuera capaz de ir implementando nuevos 

hábitos de comida, porque, si bien es cierto que el campesino cultiva las hortalizas, hace muy 

poco uso de ellas, como decir de la zanahoria, remolacha, rábano, pepino, etc.; implementar 

los huertos comunales para que en éstos participaran todos los de la comunidad, que fuera 

capaza de enseñarle al campesino cómo hacer más cómoda su forma de dormir y sin 

necesidad de tener colchones, explicándoles que se puede lograr esto de la siguiente manera: 

al tapesco de reglas se le pueden poner hojas de chagüite, o hacer colchones de algodón, 

traídos de palos de algodón, pues en la montaña eso abunda, así con eso y poniendo una 

sábana tendría una cama cómoda y bien presentable; que fuera capaz de atender una 

llamada de auxilio en determinadas circunstancias, como curar una herida, o qué hacer 

cuando a alguien le pica una culebra, cómo sacar una bala o curar una herida de bala, cómo 

atender un parto... 

Por otro lado, pensábamos también que había que implementar círculos de estudios para 

dar mejor preparación política dentro del magisterio. Todo esto planteábamos. Queríamos 

que nuestros maestros fueran capaces de poder ser internacionalistas dentro de su propia 
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región. Esto quiere decir que un maestro salido de aquí, nacido en Los Chiles, fuera a 

trabajar a Buena Vista, o de ahí pudiera venir aquí. Así, cuando fuera requerido ya sea de la 

Costa Atlántica o de Chinandega o de cualquier otra región, fuera capaz de ir y poder 

trabajar ahí. Como quien dice, irle sembrando el internacionalismo primero local, para 

pasar luego a un internacionalismo nacional y así después convertir a esos jóvenes en ser 

capaces de poder ir a ayudar a otros pueblos de Latinoamérica, o a otros pueblos del mundo. 

Un maestro totalmente distinto y que no sucediera eso que nos decían allá en las ciudades: 

que ni locos venían a Río San Juan. ” (Orlando Pineda: La montaña me enseñó a ser maestro) 

 

 

Aquest nou mestre popular haurà de desenvolupar les següents funcions: 

 

• FACILITAR el diàleg; ha d’encarregar-se de que ningú es quedi sense parlar. Ha de 

garantir la participació de tothom. 

• COORDINAR les activitats, els debats, les investigacions, les relacions del grup entre 

ell i amb altres grups de la comunitat. 

• ANIMAR el grup a estudiar i treballar, a mantenir una disciplina i a sentir-se i trobar-

se com un company més. 

• ENSENYAR els coneixements, explicar la classe, desenvolupar les matèries i complir 

els programes. 

 

A més, cal dir que un bon Educador Popular ha de saber realitzar i coordinar els 

següents tres aspectes:  

 

- Fer un bon diagnòstic de la realitat on desenvoluparà l’ensenyament. 

- Fer una bona planificació del treball.  

- Dur a terme una avaluació dels resultats. 

 

Un bon mestre popular, doncs, és el que reuneix totes aquestes característiques i que, a 

més, es pren tot el procés educatiu com un mitjà més d’aprenentatge; ja no és només ell qui 

ensenya i els alumnes els que aprenen, sinó que el mestre no ho sap tot, pot aprendre de la 

seva pràctica, així com també dels coneixements dels alumnes.  
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“Ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a si mismo, las personas 

se educan en comunión, mediatizadas por el mundo.” (Paulo Freire) 

 

 

 

 

 



 

 

Com a estudiant de la diplomatura d’Educació Social de la Universitat de Girona, arribat 

el tercer curs ens és obligat acadèmicament fer les pràctiques. Vaig decidir fer les pràctiques 

de cooperació a l’estranger, concretament a Nicaragua.  

Vaig anar a cooperar, a aprendre, a fer les meves pràctiques en un projecte 

d’alfabetització, amb un innovador mètode audiovisual anomenat “Yo, sí puedo”.  

Mai havia treballat en Educació d’Adults, i molt menys en un país subdesenvolupat on un 

dels grans problemes reals és la seva elevada taxa d’analfabetisme. Així que marxava sense 

experiència i coneixements del que era l’alfabetització i l’analfabetisme... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORS: Mètode audiovisual d’alfabetització; “Yo, sí puedo” a Nicaragua 

 


