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El Casal d’Amistat Cubanoempordanès vol donar a conèixer la
realitat en què viu la població cubana a causa del bloqueig que pateix des de fa més de 50 anys a
causa dels Estats Units, i aprofundir en la cooperació i els lligams d’amistat entre el poble de
Catalunya i la República de Cuba.
És una tasca que porta desenvolupant des de fa divuit anys, havent-se realitzat més de quinze
projectes, sempre enfocats a millorar els àmbits de la sanitat, l’educació i l’alimentació, bàsicament a la zona de Sant Cristóbal,
a Pinar del Río, “ja que aquestes
són les problemàtiques més importants que tenen a la zona”,
destaca el president de l’associació Joan Fernández, involucrat en
l’entitat des dels inicis, quan una
colla d’amics que tenien inquietuds similars, pròximes a Cuba,
van tirar endavant l’associació.
Actualment, compta amb vinti-cinc socis, gairebé tots de Figueres. Entre el 1996 i el 2001, la
manera de treballar del Casal consistia a organitzar campanyes d’ajuts concrets: recollida de medicaments i de material divers. “El
2002 es va crear una Brigada de
Treball, composta per 12 persones, amb l’objectiu de fer unes millores a l’Escuela de Educación
Especial 8 de Octubre, a San Cristóbal de Cuba i, a partir de llavors,
el Casal treballa amb projectes
que proposa la contrapart i que
són ben valorats per la seva viabilitat i operativitat”.
Projecte recent
El darrer projecte impulsat per
l’entitat ha consistit en l’enfortiment de les capacitats productives de les cooperatives Abel Santamaría del municipi de Los Palacios i Andrés Chongo Contreras
del municipi de Sandino, província de Pinar del Río, per a una disponibilitat i qualitat de la llet més
gran i la millora de la seguretat
alimentària. Aquests projectes es
desenvolupen als municipis del
Pinar de Los Palacios i Sandino,
així com a l’Havana. El cost total
és de 78.191,62 euros, dels quals
s’han sol·licitat 31.746 euros a l’Ajuntament de Figueres. Està previst enllestir-lo a l’agost del 2014.
Per a aquesta associació, és de
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De l’Alt Empordà, a Cuba
El Casal Cubanoempordanès inverteix en projectes d’alimentació
Des de l’any 1996, aquesta entitat està dedicada a estrènyer llaços d’amistat i cooperació amb el poble cubà. La
seva situació econòmica genera greus mancances en un ampli ventall de serveis socials, de salut i d’alimentació.
Precisament el darrer projecte s’ha centrat a garantir la seguretat alimentària, dins el sector lacti cubà.
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Col·laboracions amb
Nicaragua i el Congo
El Casal d’Amistat Cubanoempordanès ha realitzat projectes
a Cuba, Nicaragua i República Democràtica del Congo, en total setze, tots
ells amb gran èxit, des de l’any 2001
fins al 2012, per un valor total de
153.485 euros. Ha realitzat projectes
de col·laboració amb diferents ONG
de la comarca com de la resta de l’estat, Xilone amb Llers, i Gerd amb Sarrià de Ter. Amb Xilone, va dur a terme el 2008 el projecte de cooperació
Casa Materna de Sandino de Managua, a Nicaragua. Amb Gerd, va tirar
endavant els anys 2005 i 2006 un
projecte en dues fases amb l’Associació Cubana de Limitats Físics Motors (ACLIFIM). Aquest anava destinat
a possibilitar la fabricació de cadires
de rodes. FIGUERES | S. F.
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CREAR LLOCS DE TREBALL

PROJECTES ANTERIORS CENTRATS EN LA SANITAT

Entre les dones
! Entre els objectius del projecte,
que aquest 2014 el Casal està tirant
endavant, destaca la creació de llocs
de treball, entre les dones.

Pal·liar les mancances d’un hospital situat a la població gibarenya
! L’huracà IKE va deixar, al seu darrere, una estela de destrucció i edificis
sanitaris, com l’Hospital General Gustavo Aldeguería, que tenien greus
mancances. S’havia de dotar el centre d’equipament, instruments i
subministraments i, en aquest apartat, va treballar l’associació l’any 2009.
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31.746 €
Subvencionats per l’Ajuntament
Per al projecte més recent, que s’està
duent a terme durant el 2014, l’associació ha demanat a l’ajuntament un
ajut de 31.746 euros dels 78.191,62
necessaris.
La inversió en termes refrigerades per mantenir i traslladar l’aliment és primordial.

vital importància garantir la seguretat alimentària en termes de
desenvolupament i davant les
mancances, necessitats i demandes que presenta el sector làctic
cubà en termes de disponibilitat
i qualitat de la llet produïda, s’ha
considerat necessari realitzar
aquesta intervenció dirigida a
aquestes dues cooperatives. Així
es vol aconseguir la creació de millors infraestructures per al proveïment, la conservació, el processament i la distribució de la
llet. Destaquen, entre les necessitats, la inversió en suficients termes refrigerades per tal de man-

tenir l’aliment en paràmetres òptims, fins al seu trasllat a les plantes d’envasat per a consum o per
a la seva transformació en derivats làctics. Altres necessitats es
deriven de millors tècniques en
l’equipament d’anàlisi bàsica de
la qualitat de la llet; l’increment
de la preparació tècnica i de gestió dels beneficiaris i les beneficiàries en la producció, maneig,
transport i qualitat de la llet, la
creació de llocs de treball dirigits,
fonamentalment, a les dones.
El Casal d’Amistat Cubanoempordanès està inscrit des de fa
anys en el Registre d’Associacions
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de l’Ajuntament de Figueres i realitza activitats de cooperació per
al desenvolupament en col·laboració amb l’organització estatal
medi Cuba Espanya des de 2007,
cogestionant des d’aquest moment els següents projectes: entre el 2007 i 2009 es va col·laborar amb la producció local de medicaments per al desenvolupament del sistema nacional de salut cubà i el 2009 es va restablir
l’equipament clínic en l’àrea de
salut del municipi de Gibara, província d’Holguín, afectat per l’huracà IKE. El 2010 es va centrar
en un altre projecte de producció

i desenvolupament local de medicaments genèrics vitals a Cuba
i en l’enfortiment de les capacitats locals en investigació i desenvolupament de tractaments
efectius per a l’atenció i millora
de malalties cerebrovasculars a
Cuba. Finalment, entre el 2011 i
el 2012 va ser la revitalització dels
Serveis Audiològics i de Rehabilitació a la Unitat d’Implants Coclears de l’Hospital Pediàtric
Marfan i els centres regionals
d’Atenció a la Discapacitat Auditiva.
Es pot contactar amb l’entitat
a través del correu: casalcubanoempordanes@gmail.com.

Nova entrega de 180 bicicletes per
a les nenes de la regió d’Annantapur
! Bicicletes sense fronteres facilita que les noies de l’Índia puguin continuar anant a l’escola
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Bicicletes sense fronteres ha
lliurat, a la seu de la Fundació Vicenç Ferrer de l’Índia, 180 bicicletes a nenes de la regió d’Annantapur. Les receptores van ser
noies d’aquell país que, gràcies a
una bicicleta, ara poden anar a
l’escola, la qual es troba lluny de

casa, i d’aquesta manera continuar amb la seva educació. Sense un mitjà de transport com la
bicicleta, s’haurien d’incorporar
al mercat laboral i abandonar la
seva formació.
Al llarg dels seus gairebé dos
anys d’existència, Bicicletes sense fronteres, entitat nascuda a

Masarac el 2012, recull bicicletes
en desús que repara i pinta amb
el seu característic color groc per
distribuir-les posteriorment entre persones sense recursos. Una
altra de les darreres entregues internacionals han estat 123 bicicletes més per a l’entitat Bicicletes per a Hondures.

L’entitat acaba de fer una donació recent a l’Índia. BICICLETES SENSE FRONTERES

