
2 ANYS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL A NICARAGUA 
 
Recentment hem rebut l’informe del segon any de projecte de formació professional de 
costura que s’està duent a terme a Santa Rosa del peñón (Nicaragua). Recordem que 
aquest projecte finançat per la nostra ONG, té com a objectiu desenvolupar les 
capacitats tècniques i empresarials de dones que viuen en situació de risc per així poder 
millorar la seva qualitat de vida i la de la comunitat on viuen. 
Igual que en la primera promoció, s’han format una trentena de dones i totes elles han 
obtingut el certificat d’habilitació tècnica avalat per la INATEC (Instituto Nacional 
Tecnológico de Nicaragua) el qual acredita la seva capacitat per ofertar serveis. 
El curs és de 432 hores i també disposen de dues tardes a la setmana per practicar de 
manera voluntària.  
Tot i la dificultat que tenen algunes dones de les zones rurals per accedir a la zona 
urbana on s’imparteix el curs, ja que les vies d’accés són deplorables degut a l’acció 
continuada de les pluges, l’assistència de les alumnes és d’un 80%, indicador de la 
voluntat i la il·lusió que posen aquestes dones en aquesta formació. 
El problema més important que ha sorgit al llarg d’aquests dos anys de formació ha 
estat que el 99% de les dones formades no tenen màquina de cosir pròpia per elaborar 
peces per poder-les vendre. 
L’estiu del 2009 dos voluntàris de l’ONG de la Seu D’Urgell “La Seu Solidària” van 
visitar Santa Rosa del Peñón i veient el bon funcionament del taller de formació van 
decidir contribuïr-hi. Així que durant el 2010 han cedit una quantitat de diners en 
concepte de microcrèdits perquè les dones puguin accedir a comprar màquines de cosir 
per iniciar el seu petit negoci. 
Fins ara el projecte està sent tot un éxit, i esperem que aquest tercer i últim any ens 
dongui la mateixa satisfacció. 
Cal esmentar la feina ben feta que porta a terme” l’Asociación Dariana” que és qui 
gestiona el projecte des de Nicaragua . La bona voluntat i la transparència dels informes 
que ens envien permeten fer un seguiment dels diners que es van donant fent més fàcil i 
satisfactòria la cooperació per aquesta causa. 
Agraïr, com sempre, tota la gent que ha fet i que fa possible aquesta realitat. 
 
 

             



             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 


