MEMÒRIA DE L’ANY 2004
1. OBJECTIUS DE LA LLIGA
La Lliga dels Drets dels Pobles, nascuda l’any 1977, té per finalitat l’estudi, la difusió i la
denúncia de la problemàtica dels pobles situats a l’àrea caracteritzada pel subdesenvolupament,
i de la població immigrant procedent d’aquests; així com el foment dels drets humans i dels
pobles, i de la cultura de la pau.
La sensibilització de l’opinió pública envers aquesta problemàtica, la formació de persones
interessades en el tema i la seva divulgació, contribuint així a la construcció d’un nou ordre
fonamentat sobre el respecte mutu i la solidaritat. Fomentar la formació política bàsica com a
contribució a la regeneració permanent de la democràcia.
L’establiment i la participació en projectes de cooperació al desenvolupament que fomentin els
lligams entre els pobles.

2. ELS SERVEIS
Els actuals serveis de la Lliga dels Drets dels Pobles són:
Biblioteca
Des de l’any 1986 la biblioteca de la Lliga s’ha anat especialitzant en temes de cultura de pau i
solidaritat. I és que, a la majoria de biblioteques públiques o universitàries de Catalunya és difícil
trobar informació àmplia sobre aquesta temàtica. A la nostra biblioteca podeu trobar documents
relacionats amb: Amèrica Llatina, Àfrica Negra, Món Àrab i Musulmà, migracions, economies
alternatives, pobles indígenes, pacifisme i conflictes, drets humans, cooperació, política,
ecologia, cultura de pau, educació, història, filosofia, comunicació, etc.
La biblioteca és un espai obert a tothom. El perfil de l’usuari de la Biblioteca pertany al col·lectiu
estudiantil, de secundària i universitari; i també mestres i educadors. El servei d’atenció al públic
està obert de dilluns a divendres de 17 a 21 h
Material disponible: a data 31 de desembre a la biblioteca disposem del següent material:
Material
Llibres i documents
Revistes
Recursos Didàctics per mestres i
educadors/es

Quantitat
5.753
83 (de tot el món)
809

Servei de Recursos Didàctics
Aquest servei s’adreça a mestres i educadors/es. S’ofereix la possibilitat de consultar,
gratuïtament, els materials didàctics i deixar-los en préstec. Els recursos didàctics són eines per
treballar temes concrets amb l’alumnat: solidaritat, cultura de pau, educació en valors,
interculturalitat, etc. El material que tenim ha estat elaborat pe l Grup d’Educació de la Lliga o bé
per ONG i entitats especialitzades en el món de l’educació.

Publicacions
La Revista Papers té l’objectiu de crear opinió i provocar reflexió i debat sobre la cooperació al
desenvolupament i la solidaritat. Ofereix informació alternativa a la que apareix als mitjans de

comunicació general, sobre Amèrica Llatina, el Balcans i l’Àfrica Negra. Recomana llibres o
documents, que es poden trobar i consultar a la nostra biblioteca. Aquest any s’ha editat un
monogràfic sobre immigració amb les aportacions i testimonis de gent del carrer i experts.
També informa de les activitats que organitzem des de la Lliga. L’any 2004 s’han editat els
números 29 (monogràfic sobre la immigració) i 30.
Assessorament
Assessorament a persones amb iniciatives de voluntariat internacional, i també a entitats i
administracions per crear programes d’activitats informatives o de cooperació internacional.

3. LES PERSONES QUE FAN POSSIBLE LA LLIGA
-

42 voluntaris que formen els diferents serveis, els grups de treball i la Junta

-

334 socis i sòcies

-

381 simpatitzants

-

1 treballador

A més, a Sabadell i a comarques properes reben la nostra informació general: 273 entitats. I
l’específica d’educació arriba a: 150 escoles, 75 instituts, 12 escoles d’adults i 65 grups d ’esplai
o de joves
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TREBALL EN XARXA
La Lliga dels Drets dels Pobles participa activament en diverses plataformes i federacions
defensant el treball en xarxa entre les ONG i entitats catalanes. Formem part de Fundació
Sabadell Solidari, Plataforma del Deute Extern de Sabadell, Coordinadora un Altre Món és
Possible de Sabadell, SCAI (Servei Ciutadà d’Acolliment a l’Immigrant), Oficina de Dinamització
del Centre de Sabadell, Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament, Federació Catalana

d’ONG pels Drets Humans, FETS (Finançament Ètic i Solidari) i SENDERI (Butlletí d’Educació en
Valors).

4. ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2004

-

GRUP DELS BALCANS

?? CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE “CONSTRUCCIÓ DE LA PAU”.
Aquest cicle va comptar amb la participació de tres grans experts en cultura de pau:
Raül Romeva, professor de Relacions Internacionals de la UAB, Fernando Hernández,
defensor dels drets humans de Colòmbia i membre de Red de Iniciativas de Paz de
Colombia i, també, Mbuyi Kabunda Badi, professor de la Universitat de Berna (Suïssa).
Dies 13, 20 i 27 de maig a la Biblioteca Vapor Badia. Co-organitzat amb l’Escola de
Cultura de Pau i amb la col·laboració de Sabadell Solidari i Amnistia In ternacional.

-

-

POLITEIA, ESCOLA DE FORMACIÓ POLÍTICA

?? CICLE DE CONFERÈNCIES “VAL LA PENA PREOCUPAR-SE PER LA POLÍTICA?”
A càrrec de Margarita Rivière, periodista i col·laboradora habitual del diari El País i El
Correo de Bilbao, Carles Campuzano, diputat al Congrés per Convergència i Unió i
Josep Ramoneda, filòsof i Director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Dies 10, 17 i 24 de febrer a la Biblioteca Popular (Carrer Ricart, 2) de Sant Adrià del
Besòs. Col·labora: Ajuntament de Sant Adrià de l Besòs.

?? SEMINARI “EDUCACIÓ, POLÍTICA I PODER. L’educació de la societat de la
informació per a tothom”.
-

A càrrec de Ramón Flecha , catedràtic del departament de Teoria Sociològica de la
Universitat de Barcelona, així com director de CREA (Centre de Recerca Social i
Educativa). Dies 26 i 28 d’abril a la sala d’actes de Ca l’Estruch. Col·labora: Ajuntament
de Sabadell.

?? CICLE DE CONFERÈNCIES
IMPOSTOS MÉS SERVEIS?”
-

“AMANACES

A

L’ESTAT

DEL

BENESTAR:

MENYS

A càrrec de José Antonio Adelantado, sociòleg i profess or de la UAB i membre del
grup d’investigació SAPS, José Antonio Noguera, sociòleg, professor de la UAB i
membre del grup d’investigació SAPS i Xavier Bonal sociòleg, professor de la UAB i
membre del grup d’investigació SAPS. Dies 4, 6 i 11 de maig al Casal Pere Quart.
Col·labora: Ajuntament de Sabadell, Fundació Jaume Bofill i Fòrum IDEA.

?? CICLE DE CONFERÈNCIES “QUÈ PODEM ESPERAR DEL NOU CICLE POLÍTIC A
CATALUNYA?”
-

A càrrec de Antoni Puigverd, escriptor, i Carles Navales, director de la revista La
Factoría. Dies 1 i 8 de juny al Casal Pere Quart de Sabadell. Col·laboren: Ajuntament de
Sabadell i Fòrum IDEA.

-

GRUP DE YURIMAGUAS

?? ACTIVITATS AMB NANDO CANCINO “LA REALITAT
INDÍGENES CHAYAHUITES DE L’AMAZÒNIA PERUANA”
-

DE

LES

COMUNITATS

A càrrec de Nando Cancino, responsable tècnic de salut de la zona del Medio
Paranapura, Perú. Les activitats es van realitzar a Sabadell els dies 14, 16 de gener, a
Sant Quirze del Vallès el dia 20, a Polinyà el 21, a Castellar del Vallès el 27 i a Premià
de Dalt el 29 de gener. Le s activitats es van organitzar juntament amb l’Agrupació
Polinyà Solidari, Sant Quirze Solidari i el Grup de Solidaritat amb el Tercer Món de
Premià de Dalt. Col·laboren: Fundació Sabadell Solidari, l’Ajuntament de Polinyà,
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, l’Ajuntament de Castellar del Vallès i la cafeteria
Àgora.

?? ELABORACIÓ DEL CALENDARI 2005 SELVA ENDINS AMB ELS CHAYAHUITES DEL
PERÚ

??

SEMINARI ”LA SALUT, LA MALALTIA I LA MEDICINA: LA MANERA DE FER I DE
PENSAR DE LA SOCIETAT AFRICANA. ELS EVUZOK DEL CAMERUN”.
-

??

??

GRUP D’ÀFRICA NEGRA

A càrrec de Lluís Mallart Guimerà, antropòleg i investigador al Laboratoire
d’ethnologie et sociologie comparative
de la Universitat de París X-Nanterre. El
seminari es va relitzar a la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell els dies 19 i 21 d’octubre
del 2004. Col·laboren: Fundació Sabadell Solidari i Actua Vallès.

CONFERÈNCIA “CLAUS PER ENTENDRE EL CONFLICTE DE COSTA D’IVORI”
Organitzat juntament amb la Fundació Akwaba i Farmacèutics Mundi. A càrrec de Marie
Françoise Affoua, periodista de Costa d’Ivori, i amb la intervenció de Patricia
Rodríguez, responsable de l’Àrea d’Àfrica de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. Dia 9 de desembre de 2004 a la
Biblioteca Vapor Badia. Hi col·labora: Sabadell Solidari.
ACCIÓ INTEGRAL PER A L’ATENCIÓ I LA SENSIBILITZACIÓ SANITÀRIA AL
DISTRICTE SANITARI DE BOUAKÉ DE COSTA D’IVORI (HOSPITAL CATALUNYA).
-

-

El GAN està treballant des de l’any 2002 un projecte de sensibilització a Catalunya sobre
l’Àfrica Occidental, i a Costa d’Ivori sobre prevenció sanitària. Aquest any s’ha pogut
elaborar el material per a la sensibilització (una exposició fotogràfica i una guia
didàctica). Un membre d’aquest grup va viatjar al juliol a Costa d’Ivori per conèixer de
primera mà el projecte de construcció de l’hospital.

GRUP SOLIDARITAT AMB CENTREAMÈRICA – SAC

?? CICLE
D’ACTIVITATS
“PROJECCIÓ
MAQUILADORAS.
PISCOLABIS
I
NICARAGÜENC RICHARD LOZA”.
-

I
DEBAT
ACTUACIÓ

DEL
DEL

DOCUMENTAL
CANTAUTOR

Activitat realitzada al Casal Pere Quart de Sabadell el dia 3 de juliol del 2004.
Amb l’actuació del cantautor nicaragüenc Richard Loza, compositor i intèrpret
de la música del documental i un dels cantautors més populars a Nicaragua.
Col·laboren: Ajuntament de Sabadell, Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i Diputació de Barcelona.

GRUP D’IMMIGRACIÓ
?? JORNADA DE REFLEXIÓ “SABADELL I EL FET MIGRATORI: L’ESTAT DE LA
QÜESTIÓ”

-

Ponències a càrrec de Paco Fernández, regidor de cooperació i convivència
intercultural, Luís Miguel Narbona , antropòleg i Laila Karrouch, guanyadora
del Premi Columna Jove 2004 amb el llibre De Nador a Vic . Dia 19 de juny al
Centre Cívic de Gràcia. Organitzat juntament amb: Servei Ciutadà d’Acolliment
a l’Immigrant, Càritas Sabadell i Fundació Sabadell Solidari. Col·laboren:
Associació africana de Sabadell i l’Associació cultural magribí de Sabadell.

-

CASTELLAR SOLIDARI – LLIGA DELS DRETS DELS POBLES

?? La visita de Nando Cancino (membre de la nostra contrapart a Yurimaguas) a l'Ajuntament
de Castellar del Vallès va permetre actualitzar la situació del projecte i donar-la a conèixer
mitjançant una conferència i entrevistes a la radio local.
?? S'ha concretat i iniciat (setembre 2004) el projecte de pràctiques de diplomades
en Educació Social en el marc del conveni signat per Raíces (la nostra contrapart a Xile) la
UAB, l'Ajuntament de Cstellar del Vallès i la Lliga. Es tracta d'un intercanvi cultural i
d'experiències entre les diferents entitats. Per tal de recolzar el projecte, s'ha elaborat
l'exposició
Encontrémon os
construyendo
futuro.
Treball
infantil
a
Xile,
destinada bàsicament als escolars.
?? Publicacions regulars d'articles de sensibilització i de seguiment dels projectes al Seminari
Forja.

ACTIVITATS GENERALS
?? ASSEMBLEA DE SOCIS DE LA LLIGA
-

Assemblea General Ordinària de socis de l’entitat. 16 de febrer a Ca l’Estruch

-

Assemblea General Extraordinària. 31 de maig a Ca l’Estruch.

?? CONFERÈNCIA “QUÈ ESTÀ PASSANT AL PRÒXIM ORIENT? CLAUS PER ENTENDRE EL
CONFLICTE D’ISRAEL I PALESTINA”.
Conferència a càrrec de Francesc Espinet, professor d’Història Moderna i
Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona. Dia 15 de juny al Casal Pere
Quart. Col·labora: Fundació Sabadell Solidari.
??

CICLE DE CONFERÈNCIES “DONA I CULTURA AL MAGRIB”.
-

A càrrec de Víctor Pallejà, islamòleg i professor a la Universitat d’Alacant i a la
Universitat Internacional de Catalunya, i Josep Lluís Mateo Dieste, antropòleg de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Col·laboren: Diputació de Barcelona. Gabinet de
Relacions Internacionals, Ajuntament de Castellar del Vallès, Biblioteca Antoni Tort,
Ajuntament de Sant Quirze i el Col·lectiu per la Pau i la Solidaritat de Castellar del
Vallès.

-

El cicle s’ha realitzat a:
SANT QUIRZE DEL VALLÈS: els dies 25 de març i 1 d’abril al Centre Cívic Masia Can
Feliu.
CASTELLAR DEL VALLÈS: els dies 5 i 6 de maig a la Biblioteca Antoni Tort de la ciutat.

??

CICLE DE CONFERÈNCIES “ELS ISMES DE LA HISTÒRIA”
-

Organitzada conjuntament amb l’entitat Espai de Dones. A càrrec del Dr. Arcadi
Oliveres, el Dr, Antoni Moliner, la Dra. Verena Stolcke i el Dr, Francesc
Bonamussa. Dies 8, 15, 22 i 29 de novembre a la sala de conferències de l’edifici

d’oficines de Ca l’Estruch. Col·labora: Ajuntament de Sabadell, Sabadell Universitat i
l’Escola de Postgrau de la Universitat Au tònoma de Barcelona.
??

COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS “A SABADELL
TAMBÉ VOLEM DRETS HUMANS PER A TOTHOM”
Organitzat juntament amb Actua Vallès, Ajuntament de Sabadell, Amnistia
Internacional, Casal de Cuba de Sabadell, Fundació Sabadell Solidari i Justícia i Pau.
Lectura del manifest Prou violència contra les dones a càrrec de Meritxell Ané,
“Remei” a la sèrie de TV3 El cor de la Ciutat el dia 11 de desembre al Mercat Central. El
dimarts 14 de desembre al Casal Pere Quart es va celebrar una Taula Rodona sota el
títol de La vulneració dels drets de les dones on hi van participar Juan Guil,
president de la Fundació Sabadell Solidari i regidor de solidaritat de l’Ajuntament de
Sabadell, Mónica Liliana Valencia, Ruta Pacífica de Mujeres Colo mbianas, Maria
Palomares, Dones x Dones (representants a Catalunya de Dones de Negre), Mercè
Garreta, El Safareig (grup de dones feministes de Cerdanyola) i, també, un representat
del Grup de Dones d’Amnistia Internacional. Col·laboren: Casal d’Europa de
Sabadell, Coordinadora un Altre Món és Possible de Sabadell i la Diputació de Barcelona.

??

CICLE DE CONFERÈNCIES “CONSUM, ECOLOGIA I RELACIONS SUD-NORD. QUÈ
POTS FER TU PER UN MÓN MÉS JUST?”
- Organitzat juntament amb la Unió Excursionista de Sabadell i amb la col·laboració de la
Fundació Sabadell Solidari, l’Ajuntament de Sabadell, la Fundació Caixa de Sabadell, la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, la Fundació Banc Sabadell i la Diputació
de Barcelona. Dies 4, 9, 16, 23 i 30 de novembre a la Biblioteca Vapor Badia. A càrrec de
Xavier Mayor, ecòleg i consultor ambiental, CRIC (Centre de Recerca i Informació en
Consum, editors de la revista Opcions), Toni Codina, director de SETEM i Raül
Márquez, membre del Comitè de suport de MST (Moviments dels Sense Terra, del
Brasil).

??

CONTES AFRICANS EMMARCATS EN EL CATÀLEG CIUTAT I ESCOLA 2004/2005 DE
L’AJUNTAMENT DE SABADELL
-

Amb Carme Serra, rondallaire. A les escoles Samuntada i Sant Julià de Sabadell

ACTIVITATS EN LES QUE LA LLIGA HA COL·LABORAT

?? 3ª FESTA DE LA DIVERSITAT A SABADELL.
- Activitats del 19 al 24 d’abril del 2004 organitzades per les diverses entitats de
Sabadell: Partits Polítics, Sindicats, Associacions Veïnals, Grups de Joves, Grups
d’Esplais, ONG, Centres d’Ensenyament etc.
?? TROBADA 2004 “UN MÓN NOU: NOVES RELACIONS”
-

Trobada organitzada per la fundació Araguaia i la col·laboració de la Lliga dels
Drets dels Pobles, Mans Unides, Drepaires d’Emaús, l’Acadèmia Catòlica,
Moviment Ecumènic de Sabadell i el Comitè Òscar Romero. Dia 9 de maig al
Casal Pere Quart.

?? CONFERÈNCIA “QUÈ HA FET EL PP AMB EL DEUTE EXTERN?”
-

Organitzat per la Plataforma del Deute Extern Sabadell, la Coordinadora un
Altre Món és Possible i l’Observatori del Deute en la Globalització. A càrrec de
Daniel Gómez-Olivé i Gemma Tarafa, investigadors de l’Observatori del
Deute en la Globalització i autors de ’lInforme sobre el Deute Extern a l’Estat
Espanyol. Dia 15 d’abril al Casal Pere IV.

?? 7è CURS SOBRE
ECONÒMICA
-

INSTITUCIONS

EUROPEES.

MÉS

ENLLÀ

D’UNA

UNIÓ

Organitzat pel Casal d’Europa de Sabadell i la col·laboració de la Lliga dels
Drets dels Pobles. Dies: 16, 18, 23 i 25 de febrer. I 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 i
29 de març. Totes les sessions es van fer a la Sala d’Actes de Ca l’Estruch. El
coordiandor del curs és el professor del Departament d’Economia Alicada de la
UAB Arcadi Oliveres.

?? CORRELLENGUA 2004: “QUÈ SIGNIFICA LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA AL
MÓN”
-

En marc del Correllengua 2004 organitzat per la CAL (Coordinadora
d’Associacions per la Llengua Catalana) la Lliga dels Drets dels Pobles va
col·laborar en l’organització de la xerrada “Què significa la diversitat lingüística
al món”. Dia 7 d’octubre al Casal Pere Quart de Sabadell. Ponència a càrrec de
Xavier Lamuela.

5. PROJECTES DE COOPERACIÓ
-

MILLORA SANITÀRIA PER ALS INDÍGENES CHAYAUITAS

Seguiment del projecte: Grup de Treball Yurimaguas
Localització: Districte de Balsapuerto, Yurimaguas, República de Perú
Data inici del projecte: any 1992
Contrapart local: Asociación Seglar Misioneros de Jesús.
OBJECTIUS
Continuació del projecte de millora sanitària a la zona riu Paranapura, habitada pels indígenes
Chayahuitas. Aquest grup veia amenaçada la seva continuïtat a causa de les elevades taxes de
tuberculosi, malària, parasitosi, anèmia i desnutrició. Des de la Lliga dels Drets dels Pobles
intentem cobrir alguns aspectes que els propis indígenes van demanar: formació sanitària i
infrastructures de cobertura sanitària.
EL PROJECTE DURANT L’ANY 2004
Enguany s’ha continuat amb les activitats iniciades el 1992. Així doncs, s’ha fet formació
específica a promotors, visites de seguiment a les comunitats i campanyes d’eradicació de
malalties. Paral·lelament, s’ha seguit donant suport a les beques a joves de les comunitats per
estudiar medicina, infermeria i farmàcia i, també, s’ha comprat més infraestructura sanitària
(botiquins i un generador que permetrà treballar a fons amb els microscopis i tenir llum als
cursos que era molt necessari)
S’ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Sabadell Solidari, de l’Ajuntament de Castellar
del Vallès, de la Fundació Barnola Vallribera i dels Treballadors de l’Ajuntament de Sabadell.

-

MY GREEN COUNTRY, EDUCACIÓ EN VALORS A KOSOVA

Seguiment del projecte: Grup dels Balcans
Localització: Sis províncies de Kosova, República de Sèrbia i Montenegro
Data inici del projecte: any 2001
Contrapart local: DEA (Development and Education Association)
OBJECTIUS

Millora del nivell i de la qualitat de vida de la població de cinc regions de Kosova, especialment
els escolars, a partir de l’educació en les relacions interpersonals de convivència entre les
diferents comunitats i a partir de l’educació pel respecte al medi ambient que els envolta.
Formar al professorat de les cinc regions a fi de que transmetin als alumnes de 8 a 14 anys
valors educatius per tal de vèncer l’odi generat durant el conflicte de l’any 1999.
EL PROJECTE DURANT L’ANY 2004
Al mes de gener una membre de la Lliga va viatjar a Kosova per fer el seguiment de l’aplicació
del projecte, aprofitant la visita per iniciar contactes amb l’administració de la UNMIK,
concretament amb els coordinadors de medi ambient i d’educació.
Del 9 al 11 d’octubre es va dur a terme un seminari de formació adreçat als mestres per
plantejar com organitzar projectes de sensibilització medi ambiental a les escoles. Organitzat
conjuntament per DEA, la UNMIK (departaments de medi ambient i d’educació), sota la
coordinació d’Ismet Portera, membre de la UNMIK. Hi varen participar 25 mestres i coordinadors
de les regions kosovars, la majoria dels quals procedien de seminaris anteriors. L’assistència es
va considerar molt bona, donades les dificultats de desplaçaments i la precària situació
econòmica de les persones. També hi va assistir un membre de la Lliga.
S’ha comptat amb la participació de la Fundació Sabadell Solidari.
-

XILE, ENCONTRÉMONOS CONSTRUYENDO FUTURO

Seguiment del projecte: Grup de Xile
Localització: Quilpué, Xile
Data inici del projecte: any 2000
Contrapart local: Raíces
OBJECTIUS
Prevenció i eradicació de l’explotació laboral de nens i nenes de Xile i, més concretament, de la
regió de Quilpué. El projecte pretén contribuir a augmentar la qualitat de vida i l’escolarització
de nens i nenes provinents de bosses de pobresa que, moltes vegades, es troben exposats a
l’explotació labroal.
EL PROJECTE DURANT L’ANY 2004
Al llarg d’aquest any s’ha contribuït a la prevenció i eradicació del treball infantil. El projecte
contemplava com a beneficiaris directes a 30 nens/es i joves d’entre 5 i 17 anys d’edat
provinents de sectors de pobresa i amb una deficient qualitat de vida. Tots ells viuen a la
comuna de Quilpué.
S’ha comptat amb la participació de Fundació Sabadell Solidari i del SENAME (Servicio Nacional
de Menores del Govern Xilè).
-

NICARAGUA. SALUT INTEGRAL A MATAGALPA

Seguiment del projecte: Grup de Solidaritat amb Centreamèrica – SAC
Localització: Matagalpa, Nicaragua
Data d’inici del projecte: any 1997
Contrapart local: Fundación Familias especiales de Santa Julia Billart
OBJECTIUS
Contribuir a millorar les condicions sanitàries existents a la ciutat de Matagalpa, en benefici dels
sectors més humils de la població, mitjançant la potenciació de la pròpia organització social dels
interessats i la realització d’activitats que, a més d’urgents, permetin la capacitació i assegurin
un màxim de continuïtat en el futur.

EL PROJECTE DURANT L’ANY 2004
En una línia ascendent, s’ha garantit l’atenció domiciliària de nens i nenes amb discapacitats
físiques, gràcies a la feina de voluntaris i professionals especialistes en fisioteràpia i psicologia.
Gràcies a aquest projecte els nens i nenes d’aquesta regió amb més necessitats han mantingut
una qualitat de vida acceptable.
S’ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Sabadell Solidari.
-

NICARAGUA. MILLORA DE L’ACTIVITAT PRODUCTIVA I CAPACITATS LOCALS A
6 COMUNITATS DE MATAGLPA I SAN RAMON

Seguiment del projecte: Grup de Solidaritat amb Centreamèrica – SAC
Localització: Matagalpa i San Ramon, Nicaragua
Data d’inici del projecte: 2004
Contrapart local: Movimiento Comunal Nicaragüense de Matagalpa.
OBJECTIU:
Contribuir a la millora productiva i de la qualitat de vida de famílies de recursos limitats del
Departament de Matagalpa, contemplant a la vegada accions de protecció del medi ambient i de
desenvolupament de les capacitats locals. Entre els objectius específics d’aquest projecte
destaquem la incentivació per la producció d’aliments bàsics entre les famílies (horts familiars,
conreus de grans bàsics i cia de gallines i porcs) i l’efortiment de les capacitats personals
mitjançant processos d’aprenentatge que generin canvi s d’actitutd.
EL PROJECTE DURANT L’ANY 2004
Durant l’any 2004, un total de 225 famílies de 6 comunitats rurals diferents dels municipis de
San Ramón i Matagalpa, s’han vist beneficiats pel treball engegat des de la Lliga i el Movimiento
Comunal Nicaragüen se. Així, s’han cultivat patis, sembrat grans bàsics i s’han instal·lat mòduls
amb aus de corral i porcs per les famílies esmentades. Tot això, juntament amb la celebració de
jornades de plantació han garantit un major subministrament d’aliments i el benefici general a
tota la població de els comunitats indicades.
S’ha comptat amb la col·laboració de Sabadell Solidari.
-

NICARAGUA. MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE A LES COMUNITATS
RURALS

Seguiment del projecte: Grup de Solidaritat amb Centramèrica – SAC
Localització: Matagalpa, Nicaragua
Data inici del projecte: any 2000
Contrapart local: Movimiento Comunal Nicaragüense de Matagalpa
OBJECTIUS
Millora de els condicions de vida a 5 comunitats de l’area rural de Matagalpa, a través de la
construcció d’una x arxa d’aigua potable domiciliar i de pous comunals. Amb aquesta actuació es
contribuirà a evitar l’emigració cap al centre urbà.
EL PROJECTE DURANT L’ANY 2004:
Durant aquest any s’han construït i reparat pous comunals, dipòsits d’emmegatzematge,
canonades i fonts públiques. Els treballs s’han fet conjuntament entre especialistes i els propis
beneficiaris del projecte que han aportat la seva col·laboració i esforç per a la realització de les
tasques de construcció i/o reparació. Tot l’esforç, òbviament, ha tingut la seva recompensa ja
que ha contribuït a la millora de les condicions de vida de les comunitats esmentades.

