Bluefields
BLUEFIELDS I GIRONA
El 1984 va néixer el Comitè de Solidaritat amb Nicaragua de Girona. El van formar un conjunt
de persones i entitats de caire progressista conscients que als cinc anys de la Revolució
Sandinista contra la dictadura somocista, calia aixecar un poderós moviment internacional de
solidaritat amb Nicaragua. Els comitès de solidaritat amb Nicaragua van néixer per defensar la
pau, la revolució i el dret de cada poble a decidir el seu destí.
El 1987 es va signar l’agermanament de Girona amb Bluefields com a símbol del desig popular
de suport al poble de Nicaragua. Bluefields és la principal ciutat de la costa del Carib
nicaragüenc. Es va fundar l’11 d’octubre de 1903 i té una extensió total de 4.638 km2. La ciutat
està ubicada a la vora de la badia de Bluefields, però hi ha força part del terme municipal que
és zona selvàtica, entre pantans,manglars i boscos. La població és multiètnica, multilingüe i
multicultural i es distribueix entre les ètnies següents: Mestissos (57%), Criolls (36%), Miskitos
(3%), Garífonas (2%) i Ramas (2%). És l’única zona de Nicaragua on habita el grup ètnic
Rama, amb un total de 117 famílies.
El 1994 el Comitè de Solidaritat es va transformar en la ONG anomenada Girona Solidària.
L’any següent es va iniciar el projecte d’urbanització d’un dels carrers més importants de
Bluefields, que es va finalitzar el 1997 i porta el nom de Girona.
L’agermanament solidari amb Bluefields, a més de representar un vincle d’amistat i
col·laboració entre dos municipis, permet realitzar projectes especialment pensats per al
desenvolupament local d’aquesta zona de Nicaragua.
Amb la creació de la Comissió d’Agermanament Girona-Bluefields es regulen totes aquelles
accions que es desenvolupen en el marc de l’agermanament i vetlla per la vinculació d’altres
agents i entitats de la ciutat a fi d’estendre el missatge de solidaritat que porta intrínsec
l’agermanament.
Els projectes desenvolupats en el territori al llarg d’aquest anys es focalitzen en els àmbits de la
salut, educació, infraestructures i desenvolupament agrícola. Aquests s’han pogut dur a terme
gràcies al treball de diferents entitats que han vehiculat aquest agermanament: EntrepoblesGirona, Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, Gerd (Grup Editor de la Revista del
Discapacitat), Gramiss, Enginyeria Sense Fronteres, Justícia i Pau, Desos-Opció Solidària,
l’AEPCFA (Associación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador), la Universitat de
Girona (UdG), l’IES Narcís Xifra, l’Instut d’Assitència Sanitària, la Comunitat Terapeútica del
Maresme.
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http://aepcfagirona.blogspot.com.es/
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