MEMÒRIA 2017
Associació d‘Ajut per a Nens de Nicaragua (AANN)

0.- INTRODUCCIÓ.
El contingut de la Memòria del 2017 no fa més que ampliar i afegir-se als
plantejaments de base, conceptes i dades exposats en la Memòria 2015 -2016 de
l’Associació d’Ajut per a Nens de Nicaragua (AANN), que es mantenen amb tota la
seva validesa i que resten penjades a la seva pàgina web (nensdenicaragua.cat).
1.- ACTUALITZACIÓ LLISTAT.
Convé actualitzar el llistat de nens i nenes acollits al Programa de Nicaragua, ja que
s’han produït baixes i altes. Algunes de les baixes han estat voluntàries per raons de
tipus familiar i altres s’han produït per acompliment d’objectius, com és, per
exemple, el cas de la Zaida i de la Santos Marling a qui es va ajudar en el seu
moment de forma temporal per raons concretes com van ser les seves respectives
intervencions quirúrgiques.
Al finalitzar el 2017, el conjunt dels nostres beneficiaris és el següent:


























Angel Alberto Ramirez Alvarado
Anielka Marbelí Centeno Baez
Deyssi Jaqueline Ramirez Gomez
Edwin Estiven Lopez Mejia
Eveling Mislenia Murillo Valladares
Francisco Javier Vanegas Lopez
Frangel Benjamín Mejia Mendez
Gabriel Antonio Madariaga Espinoza
Heyding Isaiana Fernandez Vasquez
Juana Mareylis Madariaga Marin
Karen Fidiet Perez Alvarado
Karina Fabiola Vanegas Olivas
Kelma Neemias Vazquez Diaz
Kenia Katy Sanchez Madariaga
Luis Miguel Espinoza Alvarado
Marlon Ariel Garcia Madariaga
Mirna Elena Hernandez Espinoza
Norlan Joel Carazo Matute
Norvin Josué Gadea García
Samuel Vazquez Alvarado
Santos Isabel Madariaga Gonzalez
Teresita Nolasco Rodriguez
Wendy del Carmen Reyes Ruiz
Wendy Evanesa Ponce Ruiz
Yasari Elixia Velazquez Vazquez
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2.- ACTIVITATS.
2.1.- Prestacions sanitàries.
* Consultes/revisions mèdiques: 84
* Consultes odontològiques: 16
* Consultes oftalmològiques: 5
* Consultes neurològiques amb exploracions complementàries: 7
* Exploracions complementàries neurològiques: 9
* Intervencions quirúrgiques (ortopèdia): 1
* Intervencions quirúrgiques (cirurgia general): 3
* Intervencions quirúrgiques (màxilo-facial): 1
* Sessions de fisioteràpia: 2 mensuals per a 8 nens.
* Sessions de tractament psicològic: 2 mensuals a 7 nens
* Sessions de tractament logopèdic: 2 mensuals a 9 nens
* Lliurament de medicaments per a tractaments continuats: 8 nens
* Lliurament de medicaments per a tractaments puntuals: 26
* Finançament de correcció òptica (ulleres) i reparacions: 6
* Control antropomètric mensual: 14 nens
* Finançament per a desplaçaments a Somoto, Ocotal, Estelí i Managua per a rebre
atenció mèdica: 19
Els professionals sanitaris que actualment integren l’equip que treballa de manera
fixa amb el nostre col·lectiu de criatures és el següent:








Assistència mèdica: Dr. Miguel Angel Tercero
Provisió medicaments: Farmàcia Sta. Lucia (Lcda. Kristhell)
Psicologia i estimulació neurosensorial: Brenda Casco
Logopèdia: Brenda Casco
Fisioteràpia: Rubenia Ramirez
Higiene i nutrició: Bita Valladares (infermera)
Teràpia ocupacional: Walder Lopez

Comptem també amb la col·laboració conjuntural de:





Dr. Roberto Ordoñez (Cirurgia)
Dra. Fresia Herrera (Odontologia)
Dr. Juan Carlos Rivers (Oftalmologia-Managua)
José Luis Moncada (Óptico)

Cal emfatitzar un reconeixement i agraïment especial cap a la persona del Dr.
Roberto Ordoñez per la seva incondicional disponibilitat i suport a favor de la
nostra entitat.
2.2.- Prestacions socials directes.
* Lliurament de cotxets i cadires de rodes a 6 nens.
* Subministrament mensual de soja per a 19 nens.
* Subministrament mensual de material higiènic per a 6 nens.
* Lliurament de roba per a nens petits: 15
* Lliurament de roba i calçat per a totes edats: 63
* Lliurament d’aliments en situacions d’emergència social: 32
* Finançament desplaçament a cavall des del poblat d’origen fins a Cusmapa per a
rebre tractament: 2 al mes per a una nena.
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2.3.- Prestacions socials indirectes:
2.3.1.- Renovació Conveni amb COMJERUMA per potenciar la col·laboració entre
les dues cooperatives en el tema de l’apicultura. Cal esmentar que durant l’any 2017
en el nostre apiari ja s’han fet tres collites de mel d’alta qualitat. COMJERUMA
s’encarrega, de moment, d’embotellar-la i comercialitzar-la. Està previst que
durant el 2018 sigui la pròpia Cooperativa Catalunya qui assagi la possibilitat
d’assumir aquestes funcions.
2.3.2.- Participació en el projecte del Geoparque Rio Coco, que els ajuntaments de
la zona han presentat a la U.N.E.S.C.O. per al seu reconeixement. La Cooperativa
Catalunya ha estat de les poques entitats (no vinculades a l’administració pública)
que s’ha adherit al projecte de manera formal i documentada. Entenem que
l’acceptació oficial del projecte pot comportar un impuls extraordinari per al
turisme de la zona i per a la seva economia.
2.3.3.- Vinculació amb la Presidència del B.I.D. (Banco Interamericano de
Desarrollo) de Nicaragua per al recolzament del projecte comú amb P. Fabretto
sobre programa d’ajut als agricultors, que es desenvoluparà el 2018.
2.3.4.- Conveni amb Wisconsin (Fundació d’EEUU) per a la cessió gratuïta de
màquines de cosir i material pel taller de costura i confecció. En el mateix conveni
Wisconsin es compromet a anar renovant (també gratuïtament) les màquines que
es vagin deteriorant.
2.3.5.- Acord de col·laboració amb la Fundació “Fuente de Vida” per al lliurament
per part seva de un importat lot de llibres sobre temes d’agricultura i ramaderia,
que es van destinar a la biblioteca de P. Fabretto, tot quedant a disposició dels
professors i del jovent beneficiat per les seves activitats formatives.
2.3.6.- Renovació d’acord amb la Direcció Central de “Los Pipitos” (Managua) per a
l’enviament per part nostra i tramitació de duana per part seva d’un contenidor
amb material escolar que se’ns va donar a Catalunya i que està previst que surti al
febrer o març del 2018.
2.3.7.- Seguiment de la tramitació a Catalunya de la creació d’una Fundació amb la
que es vincularà la nostra organització mitjançant Conveni. La signatura d’aquest
Conveni obrirà importants expectatives pel que fa a potenciació d’activitats de cara
al 2018 i a avantatges fiscals per als donants.
2.3.8.- Gestió i finançament de monitors, dels seus desplaçaments, i de la provisió
de recursos per al desenvolupament de les activitats de formació per als pares i
mares, que es detallen a continuació. Durant aquest any les capacitacions s’han
orientat preferentment envers dos sectors; l’apicultura i l’aprenentatge de costura i
confecció, tot pretenent que aquestes dos activitats quedin prou consolidades
durant el 2017 i que al 2018 es puguin destinar recursos econòmics per a altres
ensenyaments, que ja estan programats, i que es referiran a temes de millora en el
rendiment de cultius agrícoles, tant de petites com de grans extensions.
* Apicultura:
- Capacitació sobre manipulació de ruscs.
- Sessió formativa i intercanvi d’experiències amb altres apicultors vinculats a
COMJERUMA.
- Desplaçament per diada formativa a un gran apiari de San Juan de Rio Coco.
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- Capacitació en transhumància de ruscs i avaluació de resultats.
- Capacitació sobre aportacions vitamíniques i complements alimentaris a les
abelles en èpoques d’escassetat de floració.
- Jornada pràctica sobre captura d’eixams silvestres.
* Costura i confecció.
- 40 tallers formatius al llarg de l’any per a 8 mares. S’ha tractat d’una formació
bàsica que ha permès la familiarització amb les màquines i amb les habilitats
elementals de costura. Està previst que al 2018 el nivell de formació pugi
substancialment i es comencin a impartir ensenyaments de confecció de roba de
vestir i patronatge. L’objectiu final, tot comptant amb el suport de Wisconsin i de
P. Fabretto, consisteix en aconseguir la posada en funcionament d’un taller de
confecció amb tots els ets i uts, que representi un autèntic mitjà de vida per a les
mares que hi treballin.
* Altres.
- Diada formativa a 14 pares i mares sobre possibilitats casolanes d’estimulació
neurosensorial.
- Diada formativa a 13 pares i mares sobre elaboració casolana d’estris d’ajut per a
fisioteràpia.
- Diada formativa a 16 pares i mares sobre potenciació de recursos emocionals
davant el repte que representa la discapacitat d’un fill.
- Diada formativa a l’escola de Cusmapa sobre “bullying” escolar, especialment
referenciat a casos de nens amb discapacitats.
2.3.9.- Gestió i lloguer (en condicions preferencials) d’un quiosc de recent
construcció per part de l’Alcaldia de Cusmapa, ubicat en ple centre de la població,
que permetrà l’exposició i comercialització dels productes elaborats per la
Cooperativa. A totes les mares que participen en les tasques del quiosc se’ls ha
lliurat un davantal “d’uniforme” amb la inscripció de la Cooperativa Catalunya.
2.3.10.- Suport a qualsevol iniciativa que tingui com a finalitat la promoció i
dinamització del turisme com a font de progrés econòmic per a la zona
(participació directa en la gestió del projecte del Geoparque, segons es va explicar
en el punt 2.3.2., especialització en guies turístics, construcció de latrines,
habilitació de menjador, localització de llocs d’interès turístic i disseny de rutes,
contacte i vinculació amb empreses del sector turístic de Somoto, etc.)
2.3.11.- Gestió i finançament de la participació de Cooperativa Catalunya en dues
fires a Cusmapa i a una fira a Somoto per a l’exposició i venda dels seus productes.
2.4. Activitats paral·leles.
2.4.1.Realització
d’Assemblea
General
de
la
Cooperativa
amb
renovació pràcticament completa de la Junta Directiva, actualització pel que fa a
altes i baixes de socis, i ratificació del càrrec de gerent per a la Brenda Casco.
2.4.2.- Manteniment de contacte directe i permanent amb els responsables del
MEFCCA (Ministeri amb atribucions i autoritat sobre cooperatives) a Somoto per a
la obtenció del seu assessorament i col·laboració.

MEMÒRIA 2017 | Associació d‘Ajut per a Nens de Nicaragua (AANN)

2.4.3.- Celebració de Sant Jordi amb la participació d’un grup d’universitaris de
Toronto i del grup de jovent del Rotary de Somoto. Els canadencs van lliurar
tovalloles sanitàries a les mares; els Rotary van entregar joguines a tots els nens i
nosaltres vam afegir-hi un lot de productes comestibles i de higiene personal.
2.4.4.- Donació d’un dinar de Nadal per a tots els nens i els seus pares i mares per
part del “Comedor La Soja” de Somoto. Tot el material i els aliments van ser
transportats expressament des de Somoto a Cusmapa.
2.4.5.- Finançament de la celebració de Nadal i comiat de fi d’any a les
instal·lacions de P. Fabretto per a tots els nens i els seus familiars directes.
2.4.6.- Contacte i inici de relació amb Lourdes Molina, catalana, fundadora i
presidenta de la Fundación Vínculos amb seu a Estelí, tot plantejant l’estudi de
futures sinèrgies entre la seva entitat i la nostra.
2.4.7.- Consolidació de la pàgina web, juntament amb el seu manteniment i
actualització continuades, gràcies a la feina solidària d’una col·laboradora que vol
romandre en l’anonimat.
2.4.8.- Visita personal a tots i cadascun dels habitatges dels nens inclosos en el
Programa, tant els propers com els dels poblats més allunyats de Cusmapa, per a
detectar de manera directa les necessitats més peremptòries i prioritzar possibles
solucions.
2.4.9.- Acord amb P. Fabretto per a la cessió d’un ampli local dins les seves
instal·lacions on ubicar el taller de costura i confecció.
2.4.10.- Estada solidària a Somoto i Cusmapa durant quasi tres mesos del Victor
Gimeno, duent a terme una intensa i eficient activitat de control i dinamització de
les activitats de la nostra organització; tot guanyant-se, al mateix temps, l’estimació
i l’agraïment de totes les persones i estaments relacionats amb el nostre Programa
i, per descomptat, de la Junta Directiva d’A.A.N.N.
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