
12.-FITXA RESUM DEL PROJECTE 
Projecte 
MILLORA DE LES CONDICIONS ALIMENTÀRIES I ECONÒMIQUES DE LA 
POBLACIÓ RURAL DE ZAMORA A TRAVÉS DE LA MILLORA DE LA 
PRODUCCIÓ LLETERA. 
Localització 
Equador, Província de Zamora Chinchipe, parròquia de Guadalupe 
Breu descripció del projecte 
A la Província de Zamora, en particular a la Parròquia de Guadalupe on se 
situa el projecte, una de les activitats generadores d’ingressos més importants 
és la producció ramadera, especialment el ramat boví. 
Malgrat disposar de condicions geogràfiques favorables per a aquesta activitat, 
la productivitat lletera d’aquest sector és molt baixa; principalment per dues 
raons: la mala alimentació del ramat i l’escassa assistència tècnica a les 
famílies ramaderes. 
Aquest projecte té com a objectiu augmentar la productivitat i, per això, preveu 
l’execució de diverses activitats que ajudin a superar les mancances 
esmentades. 
Problema 1: Mala alimentació del ramat. Aquesta mala alimentació s’explica 
d’una banda pel fet que els camps de pastura estan deteriorats i, per l’altre 
perquè pretén ampliar els terrenys de pastura i renovar els existents (lliurament 
de llavors, introducció de sistemes semiestabulats,...) i, per l’altra, dissenyar 
una alimentació alternativa (sistemes agroforestals, elaboració d’una dieta 
compensada,...) 
Problema 2: Escassa assistència tècnica als productors els quals desconeixen 
sistemes nous de maneig. Així, el projecte preveu assegurar una assistència 
tècnica permanent i, en particular, introduir una nova tècnica de maneig a 
través de la construcció de sistemes semiestabulats (un temps a l’estable i un 
temps fora) 
Aquest projecte, a més a més, fomentarà un enfortiment de l’organització dels 
agricultors. Aquest enfortiment, en particular, permetrà la creació d’una 
associació d’agricultors a través de la qual es podrà articular un sistema de 
comercialització organitzat. 
Sector 
Desenvolupament rural 
Entitat sol·licitant 
Creu Roja 
Contrapart Local 
Creu Roja Equatoriana 
Beneficiaris 
Els beneficiaris directes del projecte són 60 famílies (unes 336 persones) que 
viuen en les 12 comunitats que hi participen. 
La població beneficiària es caracteritza per ser un 50% de població indígena, 
de la qual 33% és Shuar i el 17% Saraguro. L’altre 50% és de població 
mestissa. 
Amb motiu del prediagnòstic comunitari que es va realitzar, es va fer una 
descripció de cadascuna de les 12 comunitats. S’hi desglossa la població per 
edats i s’hi descriu la història, la ubicació, el medi, l’organització, els riscos i les 
amenaces, les institucions, els serveis bàsics i els comunals, les malalties, els 
primers auxilis i les causes de mort, l’economia domèstica, la cultura, 



l’agricultura i la ramaderia, els mercats, el patrimoni i l’autoestima.  
Període d’execució (cronograma) 
El projecte es va iniciar el passat mes de desembre, i està previst que la seva 
execució duri 18 mesos. 
Pressupost global 
160.699,64 € 
Aportació pròpia 
7.200 € 
Aportació d’altres institucions 

- Administracions catalanes (algunes de les convocatòries estan 
sol·licitades, però encara no han estat aprovades): 67.514,2 € 

- Creu Roja Equatoriana: 4.797 € 
- Altres cofinançadors (pendent de sol·licitar): 4.797 € 
- Altres entitats locals: 9.840 € 
- Beneficiaris: 56.096,20 

Aportació sol·licitada 
7.000 € 
Accions previstes de sensibilització a la ciutat 
Salut indígena, salut viva. 
Actualment, s’està preparant una campanya de sensibilització al voltant de la 
recuperació de la medicina tradicional indígena a l’Equador. 
Aquesta campanya de sensibilització vol posar de relleu la importància i la 
defensa de la medicina tradicional dels pobles indígenes de l’Equador, donant a 
conèixer la seva cosmovisió sobre la salut i de respecte al medi ambient i donar 
a conèixer l’amenaça de la biopirateria que provoca l’expoliació i apropiació 
indeguda dels seus recursos. 
Els elements que conformen aquesta campanya son: Exposició audiovisual 
formada per 3 elements: un documental rodat a l’Equador, la recreació de 
diversos espais (una casa de llevadores indígenes, la representació de la 
cosmovisió indígena de la salut), altres elements interactius que permetin donar 
una visió vivencial a les persones que visitin la campanya així com plafons 
informatius. 
Observacions 
Aportació atorgada 
7.000 € 
 

 


