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Programa educatiu de beques

ALGAIDA – CIUDAD ANTIGUA, pobles germans
A Nicaragua cada curs escolar hi ha molts d’infants i joves que no 

poden iniciar o continuar els estudis per manca de recursos eco-
nòmics. Nicaragua es el cinquè país més pobre d’Amèrica Llati-
na; l’analfabetisme afecta al 32% de la població i cada any prop de 
800.000 infants d’entre 7 i 14 anys queden fora de les aules.

Que hi podem fer?
Algaida està agermanat amb Ciudad Antigua, un poble del nord-oest 

de Nicaragua, on podem contribuir mitjançant el projecte educatiu 
de les beques a facilitar l’accés a l’educació per tal que els infants, 
adolescents i joves puguin tenir l’oportunitat d’assistir a l’escola o a 
l’institut durant el curs escolar.

Aquest projecte s’emmarca en el programa de cooperació de l’Ajun-
tament d’Algaida , juntament amb altres projectes de cooperació 
que es duran a terme a Ciudad Antigua, segons les prioritats que 
estableix l’Ajuntament , la Comissió solidària i el Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació.

En que consisteix aquesta beca?
La beca intenta cobrir la major part de despeses que els infants pu-

guin comportat a les seves famílies pel fet d’assistir a l’escola, és a 
dir: l’alimentació, el transport escolar, el material escolar, roba, el 
suport a les famílies, etc

D’aquesta manera , tots els ciutadans i ciutadanes i les entitats del mu-
nicipi d’Algaida poden participar en aquesta iniciativa per tal que 
els infants i joves de Ciudad Antigua puguin accedir a una educació 
digna i que els ajudi a poder transformar el país.

1 BECA= 100€

Per tot això si voleu contribuir al projecte educatiu amb una beca per 
un infant o jove de Ciudad Antigua, podeu fer l’ingrés al compte 
núm. 0487-2263-18-2000001006 (entitat bancària SA NOSTRA)

PROGRAMA EDUCATIU DE BEQUES

ALGAIDA-CIUDAD ANTIGUA

NOM I LLINATGES:

FAMÍLIA:

ENTITAT/ CENTRE EDUCATIU:

TELÈFON:

CORREU ELECTRÒNIC:

NÚMERO DE BEQUES:

Entregau aquest full emplenat amb el justificant de l’ingrés al compte 
bancari a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila (a l’atenció de 
la Regidoria d’Educació, Cultura i Cooperació) .


