
Un terç del país viu sota el llindar de la pobresa. HPP Belize treballa al sud on aquesta proporció és més gran: 
al districte d’Stann Creek, el 43,7% de la població és pobra, registre que arriba al 60,4% a Toledo. A més, 
la majoria de les comunitats estan habitades pels indígenes maies, governats pels costums, tradicions i lleis 
maies.

PRINCIPALS REPTES I ANÀLISI DE LA SITUACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL PAÍS

Belize, que pertany a la Commonwealth, limita amb Mèxic, Guatemala i el mar Carib. 

Població: 380.000 habitants

Renta per càpita: 4.385 euros

Esperança de vida: 70,31anys

Índex de Desenvolupament Humà: posició 106

Capital: Belmopan

Divisió territorial: està dividit en sis districtes que són Belice, Cayo, Corozal, Orange Walk, Stann Creek i Toledo

Idioma: anglès i també s’hi parla l’espanyol i el crioll

Moneda: dòlar del país

BELIZE



EL NOSTRE SOCI LOCAL 

INDICADORS D´ACOMPLIMENT PER SECTORS D´ACTIVITAT - 2018

Agricultura i desenvolupament rural

Desenvolupament comunitari

El Club d’Agricultors (Farmers Club) pretén millorar 
la qualitat de vida i enfortir la resiliència d’11 
comunitats vulnerables al sud de Belize: al 2018 s’hi 
van inscriure 168 persones.

L’organització treballa en estreta col·laboració amb 
les institucions locals, principalment en l’alerta en 
cas de desastres naturals (la zona és propensa i 
això la converteix en extremadament vulnerable). 
S’hi implementen accions per a reduir el risc i s’hi 

promou l’adaptació a l’efecte del canvi climàtic. S’hi 
ha instal·lat sistemes de comunicació i es capacita a 
les persones perquè puguin utilitzar-los.
 
Els participants han après com conrear de manera 
sostenible i com protegir i emmagatzemar conreus 
i animals contra inundacions i altres perills. Es 
constata que ha augmentat la conscienciació sobre 
els efectes i les causes del canvi climàtic i com 
adaptar-se a això.

El projecte Ajuda a la Infància (Child Aid) en el 
districte de Toledo, on més de la meitat de la 
població indígena viu en la pobresa extrema, pretén 
millorar les condicions de vida dels nens i les seves 
famílies.

Al 2018, el projecte també es va aplicar a un 
districte veí; va contribuir-hi a promoure activitats 
generadores d’ingressos, a millorar la seguretat 
alimentària utilitzant mètodes d’agricultura 
sostenible i a promoure la salut general de les 
famílies. Molts beneficiaris reconeixen que s’han 
tornat més actius i aprecien el fet d’afrontar els 
problemes de forma conjunta.

Atès que la població és molt pobra, s’ha posat èmfasi 
a introduir-hi préstecs bonificats i la implementació 
de l’agricultura sostenible, adoptada per la majoria 
de les famílies. 

Els 61 clubs de dones són molt actius en les seves 
comunitats: han impulsat accions col·lectives per 
a millorar la nutrició, la seguretat alimentària i les 
condicions sanitàries, així com tasques comunes de 
neteja, han pintat el seu centre comunitari i han 
instal·lat sitges per a l’emmagatzematge de blat de 
moro.

Humana People to People (HPP) Belize inicià les activitats el 2007.

En 2018 va gestionar vuit projectes en 43 comunitats en els següents àmbits:
• Educació
• Agricultura i desenvolupament rural 
• Assistència i emergència 
• Desenvolupament comunitari

HPP Belize va treballar directament amb 5.500 famílies, la qual cosa engloba a 25.000 persones. 

www.humana-belize.org

https://www.humana-belize.org



