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 L’ONG Mans Unides ha estat dotada amb 
una ajuda de 14.821 euros, aportats per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal 
de donar suport al seu projecte de capacita-
ció i assistència tècnica per contribuir a la 
seguretat alimentària de 310 famílies de 22 
comunitats rurals de Nicaragua. 

Amb aquest projecte, l’ONG vol donar 
continuïtat a les accions i processos de desen-
volupament iniciats amb un projecte anteri-
or a 22 comunitats més dels municipis de San 
José de Achuapa i El Sauce, tots de Nicaragua.  
L’objectiu és enfortir les pràctiques d’agri-
cultura orgànica, sostenible i diversificada, 
la producció d’espècies menors, la comercia-
lització i l’organització locals. Bàsicament, 
explica Maria Rosa Segalà, delegada de Mans 
Unides al Garraf, amb aquest projecte in-
tentem que 310 famílies amb prop de 
1.500 persones que viuen a aquestes co-
munitats desenvolupin les capacitats i 
les habilitats camperoles i aprenguin 
a aprofitar les potencialitats existents 
amb la finalitat de garantir la seva segu-
retat alimentària i nutricional i arribin 
a l’autosuficiència organitzativa. 

Maria Rosa Segalà explica que Mans Uni-
des treballa des de fa diverses dècades 
a Nicaragua . De fet, diu, entre els anys 
2003 i 2008 l’ONG ha finançat un total 
de 67 projectes amb una aportació d’uns 
4 milions d’euros. La realitat, comenta 
Segalà, és que aquestes persones viuen 
en unes condicions molt crítiques d’hi-
giene i salut. Això es deu, en la majoria 
de famílies, a l’absència o males condi-
cions de les latrines i el mal estat en què 
es troben les cases en general. A més, diu 
la delegada, les comunitats i les famílies a 
qui va dirigida l’ajuda s’han seleccionat 
considerant criteris importants, com 
ara situacions de pobresa extrema. 

El projecte, que té un cost total d’uns 
179.574 euros, inclou moltes tasques, com 
ara l’assistència tècnica a aquestes comuni-
tats, la realització de cursos de sensibilització 
i de capacitació de promotors, la construcció 
d’obres de conservació de terres i aigua, la ca-
pacitació en tècniques de producció, la gestió 
en cas que es donin plagues i en producció 
diversificada i la capacitació en la criança 
d’espècies menors. També se’ls ensenya a 
comercialitzar els productes que extreuen 

Ajuda alimentària a Nicaragua

L’apunt

L’ONG, guardonada amb 
el Príncep d’Astúries

L’ONG Mans Unides ha estat 
guardonada amb el premi Príncep 
d’Astúries 2010 i ha decidit des-
tinar l’import del premi, 50.000 
euros, a un projecte de reactivació 
agrícola per a famílies desplaça-
des pel terratrèmol a la zona de 
Damassin (Haití). Els beneficiaris 
seran 5.600 persones.
És en aquest sentit que l’ONG 
vol agrair “la confiança que ens 
ha demostrat l’Ajuntament de 
Vilanova  i la Geltrú per donar 
suport a la nostra candidatura al 
Premi Príncep d’Astúries”, diu la 
delegada de Mans Unides al Garraf. 
A més, afegeix, “aquest premi és 
una nova oportunitat per a totes 
les famílies, comunitats i persones 
dels pobles que ajudem perquè 
siguin conegudes i ateses les seves 
necessitats i així tinguin l’oportu-
nitat d’una vida més digna. Segalà 
conclou dient que “amb el suport 
d’aquest guardó,  treballarem 
amb més entusiasme i il·lusió, si és 
possible, per totes les persones que 
ens necessiten”.         

Mans Unides dóna suport a 310 famílies de 22 comunitats rurals

El projecte de Mans Unides té l’objectiu d’ajudar-los amb la gestió de la terra MANS UNIDES

Els ensenyen a conrear diferents tipus d’aliments MANS UNIDES

de la terra i de la cria d’animals. 
És en aquest sentit que Maria del Carme 

Molins, voluntària de Mans Unides a la co-
marca, afegeix que tots els diners que 
es recullen van dirigits directament a 
aquesta causa. A més, la voluntària vol 
finalitzar puntualitzant que l’ONG Mans 
Unides celebra enguany el seu 50è ani-
versari, i que tot i que neix des de la ves-
sant catòlica, tots els nostres projectes 
d’ajuda no tenen en compte religions, 
ni races ni sexes, sinó que s’intenta aju-
dar tots aquells que més ho necessiten, 
siguin d’on siguin.  
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