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  SOPAR SOLIDARI PER 

Regidoria de Solidaritat
i Cooperació migjorn

20:30h. Presentació de l’Associació AQUN.
             Presentació del projecte ANJON

21:00h. Xerrada 
“Reptes socials i individuals de la crisi” 

a càrrec d’Arcadi Oliveres.

21:00h. Contes solidaris pels infants 
(simultàniament a la xerrada d’adults) 

a càrrec de Cristina Garreta.

22:00h. SOPAR SOLIDARI 
amb productes típics de Nicaragua: 

gallopinto (arròs amb frijoles), carne desmenu-
zada, cafè de Comerç just, vi i postres de les 

nostres comarques.
A continuació: Animació a càrrec del pallasso 

“Kukurutxu" (Albert Cucurull)



AQUN 
(Associació Quinchos 
Universitaris de Nicaragua)
Projecte d’agermanament amb Nicaragua.
Programa de beques per accedir a la Universitat

On ubiquem el projecte?
El projecte l’ubiquem a l’escola Quincho Barrilete que 
està situada al barri popular de San Judas, a Managua. 
Es tracta d’un centre educatiu que escolaritza a nens, 
nenes i adolescents que són treballadors del carrer.
Aquests es veuen obligats a treballar al carrer, a vendre 
qualsevol cosa per poder viure ells i les seves famílies.
L’escola Quincho Barrilete l’inicià un grup juvenil cristià 
del mateix barri l’any 1980, recolzat pel Ministeri 
d’Educació del govern Sandinista.

Actualment l’escola ofereix estudis de primària i secun-
dària a un total de 900 nens i joves degut a l’alt nivell 
d’atur i injustícia social que pateix aquest país.

Quan sorgeix el projecte?
L’any 1995 sorgeix la iniciativa del projecte d’agermanament 
Catalunya-Nicaragua per a l’accés de joves del carrer a la 
Universitat entre l’escola Quincho Barrilete i Setem 
Catalunya.

Des d’enguany el projecte de beques s’ha assumit des 
de l’associació AQUN, formada per les famílies que 
recolzen els estudiants universitaris.

Per què? 
Perquè es va comprovar en el transcurs del treball 
educatiu que un cop �nalitzats els estudis secundaris 
els nois i noies no podien accedir a la Universitat degut 
a la situació d’extrema pobresa.

Qui el coordina?
El projecte està coordinat per l’associació AQUN i 
l’escola Quincho Barrilete on es fa un treball conjunt, 
respectuós i solidari.

Més informació:  aqun10@gmail.com 


