MEMÒRIA 2018
Associació d‘Ajut per a Nens de Nicaragua (AANN)
0. INTRODUCCIÓ
El contingut de la Memòria del 2018 no fa més que ampliar i afegir-se als
plantejaments de base, conceptes i dades exposades en les Memòries del 2015-20162017- de l’Associació d’Ajut per a Nens de Nicaragua (AANN), que es mantenen en
tota la seva validesa i que resten penjades a la pàgina web
(www.nensdenicaragua.cat).
L’ant 2018 ha vingut marcat per dos fets transcendentals, que han influït de manera
molt important, i al mateix temps antagònica, sobre l’activitat de Catalunya Solidària
a Nicaragua.
El primer i positiu ha estat l’inici de l’aplicació del Conveni de col·laboració signat
amb la Fundació Privada Projecte DHISA (Dignitat Humana i Sobirania
Alimentària), tot entenent que els objectius d’AANN a San José de Cusmapa
(Nicaragua) en el marc del seu programa “Catalunya Solidària” responen plenament
als objectius fundacionals de DHISA. Els àmbits concrets de participació econòmica
per part de la Fundació són els següents:
1.- Àrea sanitària.
Controls mèdics periòdics dels nens i nenes vinculats al Programa.
2.- Àrea formativa.
Capacitacions envers els pares i mares pel que fa a dues de les activitats que ja té
funcionant AANN, com són la apicultura i els cultius familiars d’horta.
3.- Cooperativa.
3.1.-Despeses de gerència i de la seva estructura de treball, així com d’ampliació de
l’apiari i de recursos materials per als horts familiars.
3.2.- Despeses per utilització d’instal·lacions de P. Fabretto.
4.- Desplaçaments per control, seguiment i supervisió d’activitats a Nicaragua.
Els compromisos adquirits en el Conveni per ambdues parts s’han complert en la
seva totalitat durant l’any 2018.
El segon fet -i en aquest cas, negatiu- ha estat la greu situació social i política que ha
viscut el país a partir del mes d’abril i que ha condicionat de manera molt
desfavorable el fons, la forma i la qualitat de vida dels seus habitants. Això explica en bona part- algunes diferències quantitatives que apareixen en aquesta Memòria,
respecte a les xifres exposades en Memòries anteriors. La impossibilitat de
desplaçaments per l’interior del país, especialment cap a Managua, la pèrdua de
metges especialistes que han emigrat, la carestia de productes al mercat, la
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desaparició total del turisme, etc. han limitat de manera important el
desenvolupament de les activitats de “Catalunya Solidària” a San José de Cusmapa.
El col·lapse total de l’activitat turística al país ha impedit la continuïtat del projecte
del “Comedor El Mirador” i les perspectives de vendes al quiosc de la Cooperativa.
Aquests eren dos dels puntals on es pensava sustentar bona part de la dinamització
econòmica de les famílies vinculades al Programa de “Catalunya Solidària”, que
s’han frustrat.

1.- ACTUALITZACIÓ DEL LLISTAT DE NENS
Durant l’any s’ha produït una baixa per defunció (Deyssi Jaqueline Ramirez Gomez),
la resta de baixes i altes de criatures han estat voluntàries (per part dels pares) i el
llistat actualitzat a 31 de desembre és el següent:
Angel Alberto Ramirez Alvarado
Derek Ramón Martinez Maradiaga
Edgar David Chavarria Herrera
Eveling M. Murillo Valladares.
Frangel Benjamín Mejia Mendez
Gabriel Antonio Maradiaga Espinoza
Heyding I. Fernandez Vazquez
Jair Sadrac Vargas Mejia
Juana Mareylis Maradiaga Marín
Karina Fabiola Vanegas Olivas
Kelmar Neemias Vazquez Diaz
Kenia Katy Sanchez Madariaga
Luis Miguel Espinoza Alvarado
Marlon Ariel Garcia Maradiaga
Norlan Joel Carazo Matute
Samuel Vazquez Alvarado
Santos Isabel Madariaga Gonzxalez
Syndi Dinosca Mendoza Garcias
Teresita Nolasco Rodriguez
Wendy del Carmen Reyes Ruiz
Wendy Evanesa Ponce Ruiz
Yaneli Samahela Gonzales Miranda
Yasari Elixia Velazquez Vazquez
Yasser Josué Flores Sanchez

MEMÒRIA 2018 | Associació d‘Ajut per a Nens de Nicaragua (AANN)

2.- ACTIVITATS
2.1.- Prestacions sanitàries.
- Des de l’1 de gener i gràcies al suport econòmic de DHISA, s’estableix el compromís
de un desplaçament mensual a Cusmapa per part del Dr. Miguel Angel Tercero per
al control mèdic de tots els nens que ho necessitin, així com la seva coordinació des
de Somoto (on viu) amb l’Hospital i les diferents especialitats mèdiques.
- Han estat baixes del equip de professionals vinculats a les activitats sanitàries el Dr.
Juan Carlos Rivers (Oftalmologia Managua) i Walder Lopez (teràpia ocupacional).
- S’estableix acord de col·laboració amb Òptica San Luis de Somoto i es pacten
descomptes en el cost de les revisions i ulleres per als nens del nostre Programa.
Relació de prestacions sanitàries:
* Consultes/revisions mèdiques a Cusmapa: 106
* Consultes per especialistes fora de Cusmapa: 27
* Controls neurològics amb E.E.G.: 19
* Sessions de Fisioteràpia: 2 mensuals per a 9 nens.
* Sessions de tractament psicològic: 2 mensuals per a 8 nens.
* Sessions de tractament logopèdic: 2 mensuals per a 9 nens.
* Teràpia ocupacional (manualitats): Tots els dissabtes de l’any per a 12 nens
* Lliurament de medicaments per a tractament continuat: 8 nens
* Lliurament de medicaments per a tractament puntual: 36
* Lliurament plantilles ortopèdiques: 1
* Finançament de correcció òptica (ulleres) i reparacions: 8
* Lliurament de material de higiene personal: 65 lots
* Control antropomètric mensual: 21 nens
* Finançament per a desplaçaments a Somoto, Ocotal, Estelí, i Managua per a rebre
atenció mèdica: 31
2.2.- Prestacions socials directes.
* Lliurament de llits i matalassos: 2 nens
* Lliurament mensual de soja: 24 nens
* Dinars o entrepans i begudes pels dies d’activitats: 156
* Celebració del “Dia del Niño” (9 de Juny) amb lliurament d’obsequis als nens i dinar
per a totes les famílies.
* Celebració del Nadal amb lliurament d’obsequis als nens i dinar per a totes les
famílies.
* Finançament per desplaçament a cavall des del poblat d’origen fins a Cusmapa per
rebre tractament: 2 al mes per a dos criatures.
* Lliurament paquet de roba: 23 nens
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2.3.- Prestacions socials indirectes:
* Posada en funcionament del PSA (Programa de Seguridad Alimentaria), juntament
amb P. Fabretto i el B.I.D. (Banco Interamericano de Desarrollo).
* Lliurament de teles i altres materials per al taller de costura: 1
* Finançament d’assessorament tècnic i de material i llavors per a cultiu d’horts : 6
famílies
* Assessorament tècnic per a cultius d’horts: 6 famílies.
* Construcció taula per al quiosc.
* Compra nevera i liquadora per al quiosc.
* Participació en fires i venda de productes: 4
* Renovació Conveni amb COMJERUMA per a capacitacions, assessorament tècnic,
lliurament de material, collites i transhumància pel que fa a l’activitat d’apicultura.
* Collites de mel : 4
* Trashumància de ruscs a municipis de Nueva Segovia : 2
* Capacitacions a Somoto, Las Sabanas i San Juan de Rio Coco: 6 apicultors.
* Finançament desplaçaments per capacitacions apicultors: 37
* Finançament per a material, vitamines i complements alimentaris per a l’apiari: 16
* Ampliació del taller de costura amb 3 noves màquines de cosir proporcionades per
Wisconsin.
* FORMACIÓ:
- Gener: Curs de Gestió Financera a MEFCCA de Somoto per als membres de la
Junta de la Cooperativa.
- Març: Curs per a la elaboració de “sirope”: 6 mares
- Abril: Curs d’elaboració de “cajetas”: 5 mares
- Maig: Curs per elaboració de substrats per a hortalisses i estimació de collites: 5
famílies.
- Juny: Curs d’especialització a Somoto per a 2 apicultors sobre “Agregación de valor
a los productos apícolas”
- Juliol: Inici de capacitacions setmanals a Somoto per a 6 apicultors amb durada
prevista fins a finals d’any.
- Agost: Curs sobre elaboració de flors de paper: 4 mares
- Jornades de capacitació per a apicultors a la “Comunitat Nueva Esperanza de Las
Sabanas” i a San Juan de Rio Coco
- Octubre: Curs en el MEFCCA de Somoto sobre “Informe de gestió anual” per a dos
membres de la Junta de la Cooperativa.
- Novembre: Jornades de capacitació per a apicuñltors en “Tècniques de
transhumància”
- Activitat formativa durant tot l’any per a 6 mares en costura i confecció: 28 sessions
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2.4.- Activitats paral·leles:
* Assemblea General de Socis de la Cooperativa amb registre de baixes i altes de
socis i de canvis en els càrrecs de la Junta. Presentació i aprovació preceptiva de
l’Acta a MEFCCA de Somoto.
* Inici de producció de peces de roba de vestir al taller de costura tots els dimarts.
* Es constitueixen els següents grups de treball amb incorporació voluntària de
mares o pares:
- Apicultura
- Teixits i costura
- Cultius d’hort familiar
- Productes per a venda al quiosc
* Canvi de la persona responsable de vendes del quiosc per incompliments de
l’anterior.
* Visites personals a les famílies dels nens acollits en el Programa que viuen en els
llocs més allunyats de Cusmapa (4 desplaçaments) durant l’any.
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