25 anys d’agermanament, projectes,
cooperació i enriquiment mutu

E

l 31 de març de 1991 es va
signar a Camoapa el document que formalitzava el
lligam d’amistat i de compromís mutu a llarg termini entre
Sant Just Desvern i el municipi nicaragüenc. La relació va començar
uns anys abans, arran els efectes
que l’huracà Joana van provocar a
la població nicaragüenca, fet que
va iniciar l’ajuda santjustenca i que
va cristal·litzar en la creació de la
Comissió Local d’Agermanament
primer, i després amb l’ONG Sant
Just Solidari.
Al llarg d’aquests 25 anys s’han
enfortit els lligams entre ambdues
poblacions més enllà de la solidaritat i la cooperació. “Des del primer moment, es va apostar perquè

La subvenció principal de l’Ajuntament en matèria de cooperació es
destina a Sant Just Solidari (30.000 ¤
al pressupost de 2016), entitat a través
de la qual es vehiculen les accions de
solidaritat i cooperació a Camoapa.
L’ONG local destaca que a través de
l’agermanament es treballa perquè la
mateixa població de Camoapa avanci
cap al desenvolupament.

l’agermanament fos entre tothom,
sense distincions, i superar la barrera
institucional”, explica Sant Just Solidari. A Camoapa també es va crear
ASODHERMU (Asociación de Hermanamiento Municipal), que porta
el pes de l’agermanament allà.

La relació amb
Camoapa va començar
l’any 1988, arran els
efectes de l’huracà
Joana al país

QUÈ OPINEN…
LLUÍS SEGURA
Alcalde de Sant Just (1983-1991)

LLUÍS CASALS
President de Sant Just Solidari

RAMÓN MENDOZA
Representant de SJS a Camoapa

“AMB L’AGERMANAMENT ES
VOLIA CONSOLIDAR I COMPROMETRE EN EL
TEMPS UN AJUT QUE VA
COMENÇAR COM A RESPOSTA A UN
DESASTRE NATURAL, L’HURACÀ JOANA. EN AQUESTS 25 ANYS SANT JUST
DESVERN HA CONTRIBUÏT A MILLORAR
ELS SERVEIS SANITARIS, EDUCATIUS I
SOCIALS A CAMOAPA, I ENCARA QUEDA
MOLT PER FER”.

“EL MÉS POSITIU
QUE HA APORTAT
SJS A CAMOAPA
ÉS L’ESPERANÇA.
ES POT SUPORTAR
LA POBRESA, SOBRETOT
SI HI HA COHESIÓ SOCIAL I A CAMOAPA
N’HI HA. PERÒ SI NO HI HA ESPERANÇA
DE CANVI EL FUTUR DELS FILLS SERÀ
IGUAL I AIXÒ ÉS MOLT MES DIFÍCIL DE
SUPORTAR. SJS HA OBERT UNA PORTA
AL DESENVOLUPAMENT, A TRAVÉS DE
L’EDUCACIÓ, LA MILLORA DE LA SALUT, I
L’EMPODERAMENT DE LES DONES, PERQUÈ EL NOSTRE POBLE GERMÀ AVANCI
A TRAVÉS DEL SEU PROPI ESFORÇ”.

“LOS CAMBIOS
QUE HA ADQUIRIDO CAMOAPA
GRACIAS A LOS
PROYECTOS HAN
SIDO MUY SIGNIFICATIVOS, PRINCIPALMENTE EN EL ÁREA
DE SALUD, LA EDUCACIÓN Y AHORA CON
EL PROYECTO DE DESARROLLO ECONÓMICO. EN ESTOS 25 AÑOS, EL HERMANAMIENTO NOS HA AYUDADO A CRECER.
SIN ÉL HUBIÉRAMOS NECESITADO 40
AÑOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL
EN BENEFICIO DE TODA NUESTRA
POBLACIÓN”.
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PROJECTES MÉS SIGNIFICATIUS

HOSPITAL DE CAMOAPA
Any 2009
• Construcció finançada pel
ai
Ministerio de Salud de Nicaragu
Nacions Unides
ria,
• Dotat de materials, maquinà
estris, vehicles, etc. per SJS

ESCOLA DE PERSONES ADULTES
Construïda per SJS l’any 1999 a 2001
• S’imparteix ensenyament reglat
a persones adultes i cursos de
formació ocupacional

UNIVERSITAT
Any 1997 a 2003
• Construcció finançada per SJS
• Facilita que el jovent de famílies
humils puguin accedir a la
universitat, evitant les despeses
en desplaçaments i manutenció.
Compta amb 500 alumnes entre
cursos continuats i de cap de
setmana.

CENTRE DE DESENV
OLUPAMENT
INFANTIL
(Atenció als infants i a
les mares).
Any 1995
• Construcció finançada
per
SJS. Gestionat pel Mini
sterio
de Educación de Nicara
gua i
l’Ajuntament de Camoa
pa
• Més de 150 infants de
ls barris més
pobres reben educació
i serveis
de salut i alimentació.

CASA DE LA MUJER
Any 1999
• Construcció finançada per SJS amb l’ajut d’Amat Finques
• Atenció a les dones víctimes de maltractaments; gestió i
reclamació de pensions compensatòries i assessorament jurídic.
I formació a través de tallers diversos.

AIGUA POTABLE
• L any 1996 (finalitzada 2001- fons
unió europea) SJS es va fer càrrec
del cost d’expropiació dels terrenys
on es va construir la presa. Això va
desbloquejar un gran projecte de la
Unió Europea que ha aportat aigua
potable a tota la ciutat.
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PROJECTES EN CURS
Altres projectes d’aportació continuada són beques a alumnat
de famílies amb pocs recursos perquè els infants puguin continuar els estudis i vacunacions infantils. I cal destacar el projecte
“Alianzas”, una iniciativa de desenvolupament econòmic dedicat
a la millora de les capacitats productives de les empreses agropecuàries i les cooperatives. És el primer projecte realitzat amb
una altra ONG local, l’Asociación para el Desarrollo Municipal
(l’ADM), que l’ha dirigit sobre el terreny, en col·laboració amb la
Universitat Nacional Agraria de Camoapa, l’Instituto de Investigación
y Desarrollo de la Universidad Centroamericana, l’Asociación de
Ganaderos, la Casa de la Mujer i Radio Camoapa.
Algunes impressions de persones beneficiàries
del projecte Alianzas:
Dina María Reyes Martínez
Antes el ordeño en invierno era un
desastre, hoy puedo garantizar la
higiene

Agustín Orozco Dávila
La cooperativa antes del proyecto no
tenía un plan estratégico y ha duplicado
la cantidad de leche que acopia y procesa. El proyecto nos ha enseñado a ser
disciplinados, a intercambiar experiencias

PROJECTES DE FUTUR
Sant Just Solidari està fermament decidit a continuar en la línia
de donar suport al desenvolupament socioeconòmic perquè
augmenti el nivell de vida de la població i procurarà incidir en els
aspectes de gènere i en els que mes beneficiïn els petits productors.
Per celebrar l’aniversari l’Ajuntament i SJS estan coordinant una
publicació amb fotografies dels projectes. L’acte central es preveu
durant el mes d’abril: un sopar amb representació de persones
d’ambdós municipis que van impulsar i/o van estar implicades en
l’agermanament.
Una altra de les activitats més immediates és la participació a
la Festa de la Pau i altres que es realitzaran al llarg de l’any i que
es publicaran en diferents mitjans.
Aquest estiu també hi ha previst iniciar un projecte de jovent
voluntari de SJS per iniciar un treball de cooperació entre joves
d’ambdós municipis. Si la iniciativa surt reeixida pot tenir continuïtat
per altres anys i obrir la participació a altres nois i noies del municipi.

Els projectes han de ser eines
de desenvolupament, autosostenibles
a través d’acords amb l’administració
de Nicaragua i no generar
dependències, és a dir, un cop en
marxa, han de funcionar per si sols

CAMOAPA 1991-2016
POBLACIÓ: 1991: 28.000 persones.
2016: 43.000 persones
INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES
Salut: l’any 1991 hi havia un centre de salut
construït l’any 1965 per donar servei a 7.000
persones en el seu origen. L’any 2009, amb
una població de gairebé 40.000 persones,
es va inaugurar l’actual hospital, que presta
servei als habitants de Camoapa i de municipis
propers. Actualment també hi ha 5 postes de
salut rurals.
Educació: L’any 1991, dues escoles de primària
i un institut de secundària. El 1995 s’inaugura
el Centre de Desenvolupament Infantil (CDI)
amb 150 nens i nenes de 0 a 6 anys matriculats
anualment.
El 2001 es va inaugurar l’Escola de Persones
Adultes (CEDA), que permet estudiar a les nits

alumnat major d’edat i aprovar el batxillerat.
El projecte embrionari d’universitat de
mitjans dels 90 va ser una realitat a partir
de 1997. Van finalitzar el tercer mòdul el 2003
i amb 600 alumnes de Camoapa i municipis
i departaments propers que estudien cinc
titulacions superiors.
També l’any 2005 es va iniciar un projecte
d’educació adreçat a infants amb diferents
discapacitats que es va acabar integrant dins
l’àmbit d’actuació d’una de les escoles de
primària del Ministeri d’Educació.
Comunitat: L’any 2001 es va inaugurar la
presa d’aigua que des d’aleshores dóna abastiment d’aigua potable a unes 18.000 persones.
PERSONES BENEFICIÀRIES
DELS DIFERENTS PROJECTES:
L’Hospital dóna servei al 100% de la població

del municipi (43.000 hab.), la presa d’aigua
a gairebé el 100% de la població urbana de
Camoapa (18.000 hab.), la Universitat ha matriculat prop de 8.000 persones en total, el
CDI ha matriculat uns 3.600 nois i noies en 21
anys, el projecte Alianzas ja ha beneficiat més
de 1.000 productors/es, Ràdio Camoapa, la
Casa de la Dona, CEDA, projectes de beques…
Han fet formacions i projectes a centenars de
persones. Des de l’any 2003, més de 10.000
infants fins a 12 anys i dones embarassades
són beneficiaris directes del programa de
vacunacions.

EQUIP DE GOVERN

EUROPA HA DE RECUPERAR
ELS AGERMANAMENTS-COOPERACIÓ
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

La Unió Europea està donant l’esquena a milers de persones que fugen de
la guerra de Síria i d’altres conflictes bèl·lics d’arreu del món. Tot i existir
una xarxa internacional de ciutats refugi, els Estats europeus tanquen
fronteres i es neguen a acollir en els seus territoris la població refugiada.
Aquesta Europa no té res a veure amb la que es va gestar després
de la II Guerra Mundial, que va promoure els agermanaments entre pobles
per afavorir el procés d’integració europea. Ciutats sota el paraigua de l’OTAN
es van agermanar amb ciutats dels països del Pacte de Varsòvia.
Sant Just sempre ha buscat aquest lligam que uneix pobles, que
uneix persones. Respecte a la crisi de les persones refugiades, sempre s’ha
mostrat disposat a acollir i ajudar en el que sigui possible. Una actitud que
està arrelada des de fa molts anys al nostre municipi. A finals dels anys 80,
va néixer l’agermanament entre Sant Just i la població nicaragüenca
de Camoapa, motivat per les greus conseqüències de l’ huracà Joana a Centre
Amèrica. Aquest va ser l’inici d’una relació de cooperació que ha permès
desenvolupar importants projectes per Camoapa i municipis contigus.

Transcorreguts 25 anys de l’agermanament, només puc donar les gràcies
a les dues entitats que han dut el pes d’aquesta relació: Sant Just Solidari i
ASODHERMU. La implicació i el compromís social han permès transformar el dia a dia de la gent, fent possible un hospital de referència, l’accés a
estudis universitaris o bé atendre a dones i infants en situacions d’exclusió
i de pobresa. L’agermanament gaudeix de bona salut: el vincle institucional
és fort, la participació de la ciutadania és òptima, i es disposa de recursos
econòmics per als projectes.
Europa hauria de recuperar l’esperit dels primers agermanaments
i donar compliment a la carta fundacional de l’actual Federació Mundial de les
Ciutats Unides, on es diu que l’agermanament és: “el lligam que uneix, amb
un esperit d’igualtat i de reciprocitat, els pobles de dos o més països per tal
d’afavorir el contacte entre persones, l’intercanvi de les idees, de les tècniques
i dels productes (…) És un instrument de cultura popular i de formació cívica
internacional”. La societat catalana ja va donar exemple en les dècades dels
80 i 90 promovent aquests lligams. Aprenguem de la història.

INNOVACIÓ
EN SEGURETAT
CIUTADANA

EQUITAT EN
ELS SERVEIS
MUNICIPALS

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Lluís Monfort i Peligero
2n tinent d’alcalde

L’anterior regidor de Seguretat Ciutadana, Victor Murillo, va posar en marxa
l’ús d’una app per a dispositius mòbils en aquest àmbit, en coordinació
amb els ajuntaments de Cornellà, l’Hospitalet, el Prat, Sant Feliu, Esplugues,
Gavà i Sant Vicenç dels Horts.
Al VI Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, aquesta
app va rebre el guardó com a Millor Innovació Social. Des d’aquí,
volem compartir el premi i fer arribar l’enhorabona a totes les persones
implicades. L’aplicació compta amb gairebé 170 persones usuàries. És una
eina important tant per a les persones com per als comerços, perquè crea
una xarxa d’establiments que hi estan connectats. Aviat iniciarem diferents
campanyes per tal d’augmentar el nombre de persones registrades.
En seguretat ciutadana tan important és la innovació i les noves tecnologies com la col·laboració ciutadana. Això ens permet ser eficients i, al
mateix temps, propers i atents en el tracte amb la ciutadania.
Les estadístiques diuen que el nostre és un poble segur, amb un índex
per sota de la mitjana en delictes. És normal, però, que persones que
hagin patit algun cas relacionat amb la seguretat ciutadana tinguin certa
sensació de desprotecció. La Policia Local de Sant Just, coordinadament
amb la resta de cossos de seguretat, treballen per reforçar la vigilància i
l’atenció a la ciutadania, reverteixen aquestes sensacions i mantenen un
alt grau de seguretat al municipi.

Els ajuntaments han desplegat en aquests anys de democràcia una multitud de serveis que han ajudat a vertebrar els municipis i a fomentar-hi
la cohesió social.
Sant Just n’és un exemple i sovint ens agrada lluir aquesta obra de
govern sedimentada mandat a mandat. Però el gran repte que hem
d’afrontar és garantir que l’accés de la ciutadania als serveis es dóna
en condicions d’equitat. Actualment hi ha persones que per motius
econòmics veuen limitada la seva capacitat d’accés als diferents serveis.
Algunes d’elles reben el suport dels serveis socials de l’Ajuntament, que
vetllen i fomenten l’accés als col·lectius més vulnerables o que estan
travessant per situacions de dificultat més o menys transitòria.
En la redacció de l’actual PAM, estem treballant per la implantació
progressiva de la tarifació social en els serveis públics, és a dir,
d’un preu variable en funció del nivell socioeconòmic de les persones. Amb això hem de passar d’un sistema de beques amb sol·licitud
prèvia a un sistema de preu públic ajustat a les característiques de cada
persona o família.
Tot plegat té per objectiu fer més equitatiu l’esforç econòmic en l’accés de la variada oferta de serveis del nostre municipi i més normalitzat
l’accés per part de tothom. Molts altres municipis ho estan implantant
amb molt bon resultat.
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L’ENTREVISTA: HEBERTO MEJIA SOLÓRZANO, PRESIDENT D’ASODHERMU

“Sant Just Solidari en Camoapa es hablar de
algo que forma parte de nuestra vida diaria”
¿Cuál ha sido el impacto del hermanamiento en Camoapa?
Durante estos 25 años de sólido hermanamiento entre Camoapa y Sant
Just Desvern, el impacto ha sido inconmensurable, tanto en lo social,
como en lo cultural y económico. Aún
más, en el corazón de nuestra gente
hablar de Sant Just Solidari es igual
a hablar de algo que ya forma parte
de la familia, en la escuela, en la calle
en los debates del Gobierno Local, en
las comunidades...
Ahora tenemos mas jóvenes preparados a nivel medio y superior, personas que quizás no hubieran podido lograr sus sueños en la vida por falta de
un pequeño pero significativo apoyo.
Existen muchas niñas y niños, ahora
ya adultos, que recibieron atención
en el Centro de Desarrollo Infantil,
gracias a la participación de Sant Just
Solidari, con presupuestos destinados
a salud, educación y alimentación de
las criaturas de dicho centro.
También contamos con centro
hospitalario dotado de equipos que
gracias a la generosa financiación de
SJS, ahora atiende a más personas
con otras especialidades, lo que trae
como consecuencia la mejor calidad
de atención a los pacientes.
La Escuela de Personas Adultas es
otro equipamiento que ha tenido un
enorme resultado, pues actualmente
no solo se imparte educación para
este colectivo de personas, sino que
funciona una normal para maestros,
aparte de otras disciplinas como
técnicos en mecánica, carpintería,
clases de zapaterías, cocina, corte y
confección, electricidad automotriz y

pequeños, saben del hermanamiento. Hablar de Sant Just Solidari acá
es casi como hablar de algo que forma parte de nuestro diario vivir.

residencial, en fin muchas que ahora
están sirviendo como una fuente de
ingreso para muchos hogares, al ofrecer estos servicios de los que había
muy poco en la comunidad.
El Centro Universitario Regional
Camoapa, también recibió importante presupuesto para crear la
infraestructura necesaria para los
estudiantes, lugar donde funciona
en la actualidad la Universidad Nacional Agraria sede en Camoapa, han
pasado ya muchas promociones que
en la actualidad están ejerciendo su
carrera profesional.
El espacio de jóvenes administrado
en su momento por el MINSA también rindió sus frutos en beneficio
de la juventud de nuestro municipio.
Igualmente Radio Camoapa Estéreo con el proyecto de reporteros ha
logrado que la población mantenga
información permanente dentro y
fuera de sus comunidades.
¿La población conoce el hermanamiento entre ambos municipios?
Todas las personas, hasta los más

¿Qué proyecto ha sido 			
más importante?
Yo diría que todos, cada uno con su
particularidad. Acá, desde ASODHERMU hemos sido muy cuidadosos en proponer proyectos financiados por SJS, han venido propuestas
que desechamos si consideramos
que no serán de beneficio para la
mayoría.
¿Qué proyectos se están llevando
a cabo en la actualidad?
Las campañas de becas para secundaria, la clínica oftalmológica,
reporteros con Radio Camoapa,
Alianzas para el fortalecimiento de
capacidades empresariales, asociativas y cooperativas en Camoapa y
las actividades que se desarrollan en
los diferentes centros anteriormente
mencionados.
¿Cuáles son las perspectivas 		
de futuro?
Profundizar el hermanamiento
entre ambos pueblos, prepararnos
desde Asodhermu para obtener recursos necesarios a fin de contar con
recursos humanos en aras de mantener la fluidez con la información y
seguimiento de cada proyecto a ejecutarse. Así como proponer nuevos
proyectos que permitan un desarrollo sostenible de nuestro municipio
y con capacidad de ser fuente de
empleo para sus habitantes.

L’enllaç entre SJS i l’associació de Camoapa
ASODHERMU és l’associació contrapart de Sant Just Solidari a Camoapa. L’Heberto
Mejia és el president i la persona que s’encarrega de fer el seguiment més acurat dels
projectes. De fet, els projectes que finalment s’acaben executant són proposats per
l’associació de Camoapa, que és qui realment coneix les necessitats de la població,
i sempre sota els criteris que han de ser eines de desenvolupament de la comunitat,
i alhora autosostenibles, és a dir, no generar dependència.
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