
 L’Associació de Metges Peruans de 
Barcelona ha realitzat un projecte d’imple-
mentació informàtica i reforma d’una unitat 
educativa de la comunitat Anayka-Collo al 
Perú. L’Ajuntament vilanoví ha col·laborat 
amb aquesta iniciativa amb l’aportació de 
4.890 euros. La resta han estat donats per 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 5.000 
euros, i l’Associació de Metges Peruans, que 
ha col·laborat amb 5.000 euros més. 

El projecte té per objectiu la millora de la 
qualitat educativa dels nens de la comunitat 
rural d’Anayka-Collo mitjançant la implan-
tació d’ordinadors a l’aula de l’escola pú-
blica. Segons explica Víctor Andrés Castro, 
membre de l’Associació de Metges Peruans, 
actualment els recursos pedagògics, els 
llibres de text, els mapes, etc. d’aquest 
centre són escassos i s’han quedat anti-
quats. La introducció d’eines informà-
tiques permetrà al professorat disposar 
d’una metodologia més adient per a la 
formació dels alumnes en el coneixe-
ment i l’ús de noves tecnologies i farà 
possible que tinguin noves expectatives 
en el seu futur. 

En total, aquest projecte beneficia 22 
alumnes d’entre 6 i 12 anys i suposa la instal-
lació de 22 ordinadors, 11 per a cada aula. 
Tot i això, Víctor Andrés explica que el pro-
jecte ha estat major del que pensàvem 
i no s’ha pogut acabar amb els diners 
que teníem. Hem hagut de reconstruir 
les aules, dotar-les de seguretat amb la 
instal·lació d’alarmes i posar-hi fins i 
tot cortines. També els hem portat ma-
terial, ja que ni contes tenien els nens. 
És per aquest motiu, comenta el metge, 
que s’han instal·lat 11 ordinadors en 
una de les aules i la segona queda pen-
dent de quan es puguin aconseguir més 
recursos. A més, ha confirmat, també es-
tem pendents de signar un conveni amb 
el Ministeri d’Educació perquè es pugui 
instal·lar una antena i els nens puguin 
tenir accés a Internet. Amb aquests dos 
passos es completaria el projecte, co-
menta el metge.  

Per dur a terme amb aquest projecte s’ha 
comptat amb la col·laboració de dos volun-
taris vilanovins, Àngel Muñoz, de l’empresa 
Beep Meca, i Bernard Paladí, un assistent 
social que ha estat un mes convivint amb 

El proper Congrés Mundial de Met-
ges Hispanoperuà, que tindrà lloc 
l’octubre del 2011, se celebrarà a la 
comarca del Garraf, concretament 
a Sitges. “Aquest any ha tingut lloc 
a Trujillo al Perú, però l’any vinent 
aquest esdeveniment que reuneix 
un gran nombre de professionals 
del sector es trasllada fins aquí”, 
ha explicat al DIARI Víctor Andrés, 
membre de l’Associació de Metges 
Peruans de Barcelona. El congrés 
té caràcter anual.  

els nens al Perú. El centre, tot i que no s’ha 
pogut completar del tot, va ser inaugurat el 
passat 16 d’octubre. 

Aquest és el primer projecte educatiu que 
impulsa l’Associació de Metges Peruans de 
Barcelona, ja que anteriorment s’havia cen-
trat en la sanitat. Víctor Andrés explica que 
des de la nostra associació estem treba-
llant per donar ajuda sanitària al Perú 
des de l’any 1998. Hem tirat endavant 
múltiples projectes, com la construc-
ció d’un centre mèdic, tant pel que fa 
al continent com al contingut a El Oli-
var, a la província de Canta. També hem 
implantat diversos centres de salut per 
tot el territori, un d’ells amb un butaca 
odontològica completa, i hem ajudat en 
altres catàstrofes puntuals com el terra-
trèmol de l’any 2003 al sud del Perú o els 
huracans que ha patit Nicaragua.    

El metge Víctor Andrés comenta que 
en aquesta ocasió han dut a terme aquest 
projecte perquè pensem que la sanitat 
és bàsica per a qualsevol poble però ha 
d’anar unida a una bona formació. És 
molt important que els nens aprenguin 
a llegir i es formin per poder escollir el 
seu futur amb coneixement de causa.
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