PROGRAMA MUNICIPALISTA
A NICARAGUA

NICARAGUA
El país: dades bàsiques
Capital: Managua
Població: 6,5 milions
d’habitants
Llengües oficials: castellà i
les llengües de les dues
regions autònomes (Atlàntic
Nord i Sud)
Índex de desenvolupament
humà1: 128 de 189 (PNUD,
2020)
Esperança de vida: 74,5 anys
(PNUD, 2020)
Accés a l’aigua potable: 82%
(PNUD, 2019)
Taxa d’alfabetització: 82,6%
(UNESCO, 2018)
Nicaragua és un dels països més grans (130.000km2) i menys poblats d’Amèrica Central. El clima és
tropical, amb dues estacions: una de pluges, del maig a l’octubre, i una seca, del novembre a l’abril.
Dos grans oceans, el Pacífic i l’Atlàntic, banyen el litoral i està travessat per una serralada de volcans
que recorren tota la costa del Pacífic, la zona més poblada del país. La població és majoritàriament
mestissa, amb algunes comunitats indígenes i altres d’ascendència africana, que habiten al nord
del país i a la costa atlàntica.
Nicaragua va ser colònia espanyola des de principis del segle XVI fins al XIX, encara que la zona del
Carib va tenir presència anglesa, per això en aquesta regió, a part de les llengües indígenes i el
castellà, també es parla l’anglès. Va viure una dictadura durant cinquanta anys, que va finalitzar el
1979 amb el triomf de la revolució sandinista. El conflicte armat que va enfrontar la guerrilla i la
“contra” va durar fins al 1990. Actualment està constituïda formalment com una república
democràtica, participativa i representativa.
La base de l’economia és l’agricultura: produeix cafè, canya de sucre, plàtans, blat de moro,
mongeta vermella, sèsam i cotó, que generen prop del 60% de les exportacions totals, i també
destaca la ramaderia bovina. La meitat de la població viu en àrees rurals, on la situació és gairebé
d’extrema pobresa. Nicaragua té el PIB més baix de l’Amèrica Llatina després d’Haití. Cal destacar
que les grans explotacions pertanyen a pocs propietaris mentre la majoria de la població rural
disposa de les terres situades a les faldes de les muntanyes, on practica una agricultura de
subsistència amb el conreu de blat de les Índies i mongeta vermella. El nivell d’industrialització i
capacitació tècnica és baix: els principals nuclis industrials se situen a la zona occidental del país.
El turisme, la mineria, la pesca i els sectors comercials estan en expansió, tot i que tenen unes
infraestructures inadequades que no els permeten competir amb altres països de la regió.

1. Coeficient que combina la renda per càpita, la taxa d’alfabetització i un sistema sanitari adequat.

NICARAGUA
La mundialització també repercuteix en la situació del país: als problemes estructurals interns per
reduir la pobresa (desenvolupament econòmic feble; exclusió social que agreuja les disparitats
entre les zones urbanes i rurals; insuficient capacitació tècnica; avanços limitats en matèria de bon
govern, etc.), cal afegir nous factors externs com ara la volatilitat dels preus dels aliments i els
efectes de l’escalfament mundial, que perjudiquen principalment els sectors més pobres de la
població.
Fins al 2017 les taxes de creixement econòmic varen ser positives, però la crisi política i econòmica
iniciada el 2018 està incidint en un decreixement sostingut, que es preveu que continuarà més enllà
de 2021. Segons dades no oficials l’emigració cap a altres països s’ha incrementat considerablement
i les remeses han esdevingut una font d’ingressos indispensable per a l’economia domèstica i
l’estabilitat del país.

Els municipis: Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas i Ciudad
Antigua
El Fons Mallorquí hi fa feina ininterrompudament des de fa més de 15 anys, en processos
d’enfortiment municipal i desenvolupament local emmarcats en agermanaments amb municipis
mallorquins.
Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas pertanyen al departament de Madriz, mentre que Ciudad
Antigua se situa a Nueva Segovia, tots dos al nord-oest de Nicaragua. Comparteixen una orografia i
un clima molt semblants: topografia irregular, amb elevacions que oscil·len entre els 500m i els
1.500m i clima tropical sec a les parts baixes, tropical humit a les zones muntanyoses. La major part
de la població (entre el 70% i el 85%) viu en comunitats rurals, sense aigua potable ni corrent
elèctric a ca seva, amb camins de terra que es fan intransitables durant l’època de pluges.
La principal font de subsistència és l’agricultura: sobretot es conrea cafè, blat de les Índies, mongeta
vermella, sorgo i, en menor mesura, fruites i hortalisses. La ramaderia bovina garanteix el consum
local. Els pagesos no disposen de terres pròpies, la majoria treballen com a jornalers per a grans
finques. La distribució i propietat de la terra és un dels grans problemes d’aquests municipis, molt
castigats durant la lluita armada dels anys 80, que es va desenvolupar pràcticament al nord del país.
D’altra banda, la pèrdua de productivitat agrícola, afectada per les condicions climàtiques adverses,
ha aguditzat els índexs de pobresa i d’emigració.
La taxa d’analfabetisme se situa en el 30% i l’absentisme escolar és elevat per les dificultats d’accés
als centres educatius (algunes comunitats no tenen escola o els infants han de recórrer llargues
distàncies i a l’època de pluges els camins tornen impracticables), perquè molts adolescents i joves
han de fer feina per contribuir a l’economia familiar, i perquè sovint no es poden comprar el
material necessari. La formació del professorat també és força millorable.
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A la zona rural l’accés a l’aigua potable i sanejament és molt limitat, la qual cosa incideix en la
proliferació de malalties i malnutrició infantil. L’atenció sanitària també és molt deficitària.
El municipi de Telpaneca té 23.092 habitants i està agermanat amb Inca des de 2002.
Totogalpa té una població de 15.406 habitants i s’agermanà amb Artà el 2002.
El municipi de Las Sabanas té 5.721 habitants i està agermanat amb Llucmajor des de 2006.
Ciudad Antigua té 6.616 habitants i s’agermanà amb Algaida el 2010.
Aquests municipis disposen de comitès de desenvolupament local en què, al costat de les autoritats
locals, participen també representants de les entitats i associacions del municipi i han elaborat de
forma participativa plans de desenvolupament local.

Fons Mallorquí: sectors d’actuació per a 2021

EIXOS

PREVENCIÓ DE LA
DEGRADACIÓ
AMBIENTAL DE LES
FONTS HÍDRIQUES

FOMENT D’UNA
CULTURA INTEGRAL
DE PREVENCIÓ I
PROTECCIÓ DE LA
SALUT

IMPULS DE LA
DOTACIÓ DE
SERVEIS BÀSICS DE
QUALITAT
PROMOCIÓ DE
L’ACCÉS I
PERMANÈNCIA A
L’EDUCACIÓ

PROJECTES

ACCÉS A L'HABITATGE
A LES COMUNITATS
RURALS DE
TOTOGALPA

APORTACIÓ FONS

60.000,00 €

ACCÉS EQUITATIU I
ASSEQUIBLE A
L'AIGUA A TELPANECA
60.000,00 €

MILLORA
D'INFRAESTRUCTURE
S VIÀRIES A L'ÀREA
RURAL DE LAS
SABANAS

60.000,00 €
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EIXOS

PROJECTES

MILLORA DE LA
QUALITAT DE LES
INFRAESTRUCTURES,
EQUIPAMENTS I
MATERIALS
EDUCATIUS

EDUCACIÓ
INCLUSIVA,
EQUITATIVA I DE
QUALITAT A
MADRIZ

IMPULS DE LA
DOTACIÓ DE
SERVEIS BÀSICS DE
QUALITAT

MILLORA DE LA
XARXA VIÀRIA A
CIUDAD ANTIGUA

PROMOCIÓ I
ENFORTIMENT DE LA
PARTICIPACIÓ DELS
DIFERENTS AGENTS
LOCALSAMB
L’APROPIACIÓ DEL PLA
DE
DESENVOLUPAMENT
MUNICIPAL

ODS

APORTACIÓ FONS

24.503,03 €

15.000,00 €

TOTAL:
219.503,03 €

