
 
l'Amazònia Peruana

 

Primera estada 
solidària a

Organitza:   Col·labora:

' 



PER QUÈ SER SOLIDARIS?
Reconeixes com a teus valors com la generositat, la solidaritat, l’altruisme, la 
justícia, la fraternitat, l’empatia, la llibertat, l'honestedat, la tolerància, la 
sinceritat, la utopia... DONCS NO HO DUBTIS, AQUESTA ÉS L’AVENTURA 
DE LA TEVA VIDA.
 
Continua llegint, et donem tota la informació que necessites.
  

L’entitat sabadellenca Lliga dels Drets dels Pobles, està duent a terme un 
projecte de cooperació a la selva amazònica peruana amb la Federació 
Multiètnica de Comunitats del Paranapura i afluents (FEMUCOPA) com a 
contrapart. FEMUCOPA està formada per sis associacions que representen 
90 comunitats i amb el projecte busca enfortir-les per impulsar el 
desenvolupament a la zona. Mitjançant l’enfortiment comunal es volen definir 
propostes en educació, salut, sanejament i producció, que siguin sostenibles 
i acords amb la realitat amazònica i que es puguin arribar a  dur a terme.
Aquestes estades solidàries ofereixen la possibilitat de formar-se, conviure i 
col·laborar amb les comunitats amazòniques en diversos àmbits de la vida 
quotidiana.

 

Segona part
Convivència individual durant 7 dies a casa d’una família, i depenent de la comunitat 
on visquin, recolzar un dels projectes que s’hi estan desenvolupant: fertilitzants 
orgànics, cultius, cuina i fira gastronòmica, roba i complements, programa de 
reforestació a les escoles, etc.

PREU
1.380 € aprox. (depenent 
preu del vol).
Inclou: formació, bitllet d'avió, 
transport local, estada i  
assegurança.

 

Les estades solidàries duraran 14 dies i tindran dues parts:
Primera part
Una estada al centre d’innovació que la FEMUCOPA té a la comunitat de San 
Luis, on es conviurà amb els participants de les diferents comunitats i les seves 
famílies i es formarà amb elles en un curs d’enfortiment de capacitats. Aquesta 
estada serà de 4 dies i servirà per tenir un primer contacte amb les comunitats i 
adaptar-se al clima i a la vida amazònica.

A QUI S'ADREÇA?
A joves i adults de 20 a 40 anys.

OBJECTIU
Conèixer la realitat de la vida amazònica, 
convivint amb les seves comunitats.

ON I QUAN?
La primera quinzena de juliol.
Districtes de Yurimaguas i 
Balsapuerto. Província de l’Alto 
Amazonas, departament de 
Loreto, Perú.
Grup d’unes 10 persones.

VULL MÉS INFORMACIÓ, ON
LA PUC TROBAR?
A l’Oficina Jove de Sabadell.
C/ Blasco de Garay,19.
 
Sessió informativa el 24 d’abril a les 18.00h.

QUÈ CAL FER PER APUNTAR-
ME?
Fer-nos arribar una petita carta de presentació 
explicant-nos alguna cosa de tu: les teves
motivacions per fer aquesta estada, si pertanys a 
alguna associació o entitat, el teu mail i si vols el 
teu telèfon.
Envia-ho a: oficinajove@ajsabadell.cat
 

QUÈ ÉS?
Una experiència única de 
cooperació i solidaritat.

Enllaç al projecte:
http://dretsdelspobles-org.b.iwith.org/ca/que-fem/projectes/indigenes.html


