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NOME DO PROXECTO:

SOÑANDO UNHA RADIO

LOCALIZACIÓN
COMUNIDADE: BARRA PATUCA
MUNICIPIO: BRUS LAGUNA,
DEPARTAMENTO: DE GRACIAS A DIOS
PAÌS: HONDURAS
A comunidade de Barra Patuca está conformada por 557 casas distribuídas en 7 barrios e o
asentamento sitúase no municipio de Brus Laguna no departamento de Gracias a Dis, ten unha
extensión aproximada de 73 km2, limita ao Norte co Mar Caribe, ao Sur e ao occidente co pantano
de Suttuk, ao oriente co mar Caribe.
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INSTITUCIÓN QUE PRESENTA O PROXECTO

MISEVI é unha organización non gobernamental para o desenvolvemento (ONGD); neste sentido
os seus membros viven e actúan tomando como referencia a opción polos pobres; orientan os seus
labores cara á promoción humana e espiritual das persoas, a loita contra a pobreza e o
compromiso activo cos contextos de exclusión social que se producen nos países e contornas onde
a Asociación este presente.
MISEVI na MOSKITIA está presente de xeito permanente desde o ano 2011, anteriormente
colaborouse durante periodos estivais desde 1983 con mozos enviados por Xuventude Mariana
Vicenciana á zona San Pedro Sula e de xeito permanente desde 1984. En 2009 a Congregación da
Misión propón o traslado da zona de San Pedro Sula á Moskitia, concretamente á parroquia de
Santa Cruz, situada en Barra Patuka, xa que os proxectos de San Pedro Sula desenvolvéronse
abondo como para deixalos a cargo de hondureños formados para iso.
Persoa de contacto: Ana López Castaño,
E-mail:

Nacida en Lugo, España.

castanoa@hotmail.com

Tamén se pode contactar coa Delegación Diocesana de Misións (pza. de Santa María, Lugo)
Teléfono: 982 231 143

Correo electrónico: delegamisiones@hotmail.com

DATOS DOS MISIONEROS SEGLARES VICENTINOS EN ESPAÑA
Dirección:
Presidente:

C/ José Abascal, nº 30, Madrid.
Israel Peralta.
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ANTECEDENTES

A comunidade Misioneira de Honduras traballa principalmente en 3 áreas:

1. Área de Saúde:
O baixo desenvolvemento socio-económico da rexión, o déficit de educación en saúde, hábitos
insáns e a dificultade de acceso aos limitados recursos/servizos de saúde e medicamentos poñen
de manifesto a necesidade de intervención no ámbito da saúde centrado na prevención e
formación en hábitos de vida saudable.
Desde a escoita, a acollida, a proximidade preténdese posibilitar uns mínimos de calidade nas
zonas onde a atención sanitaria é deficiente e nalgunhas zonas inexistente.
Na actualidade coa presenza de MISEVI na Parroquia Sta. Cruz preténdese traballar en rede coa
comunidade e os servizos de saúde existentes.

Principalmente trabállase en:
•

A prevención a través da atención primaria.

•

Formación en hábitos saudables.

•

Posibilitar o acceso de recursos humanos e materiais en zonas afastadas; medicamentos e
persoal, visitas domiciliarias etc.

Os recursos dos que se dispón son escasos, tendo presente ademais que calquera acción implica
alto custo en desprazamentos marítimos e fluviais e de loxística e alimentación e un dos retos de
futuro é a intervención con persoas con discapacidade.
En 2013 foron atendidas 1.245 consultas e realizáronse 3.487 atencións.
2. Área de Formación
A alfabetización da poboación adulta é moi baixa e a formación en lecto-escritura da poboación en
xeral deficiente, en parte pola alta porcentaxe de absentismo e o número de mozos que non
terminan o seu proceso educativo.
As "Kuka nani" (anciás) reuníanse polas tardes para aprender a ler e escribir a iniciativa do Padre
Paul Samuel. Buscáronse colaboradores da comunidade para a tarefa pero non se daba a
asiduidade nin a orde necesaria para lograr o obxectivo da alfabetización.
De aí nace o proxecto de Alfabetización de Adultos ofrecendo un espazo de aprendizaxe en lectoescritura de letras e números en lingua española e un espazo de encontro de mulleres adultas.
En 2013 foron 43 inscritos inicialmente, e 20 persoas terminaron o proceso.
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Outros talleres formativos van dando respostas puntuais ás necesidades que van xurdindo,
ofrecendo á poboación a formación "demandada" estando atentos ás realidades sociais:
Taller de linguaxe de acenos para xordomudos: A chegada á comunidade dun raparigo con
discapacidade auditiva alfabetizado permitiu contactar con outros discapacitados, ao redor de 7,
para iniciar a súa capacitación e brindarlles un espazo de comunicación.
Invitouse a familiares e amigos para aprender a linguaxe e crear vínculos de comunicación.
Taller de debuxo e pintura: A valoración positiva da experiencia realizada na parroquia San José
dentro do Programa Brotes Nuevos co Centro de Alcance e a disponibilidade do mestre de debuxo
para desprazarse a Barra Patuka permitiu realizar este taller. Posibilitar o acceso de recursos
humanos e materiais en zonas afastadas; medicamentos e persoal, visitas domiciliarias etc.
Taller de guitarra: A música é moi apreciada na cultura miskita e aínda que non hai moitos
instrumentos autóctonos, a guitarra está incorporada á música popular.
Os talleres actívanse segundo demanda, principalmente nas proximidades dalgunha festa ou de
actividades onde é necesaria a música. Os recursos dos que se dispón son escasos, tendo
presente ademais que calquera acción implica alto custo en desprazamentos marítimos e fluviais e
de loxística e alimentación e un dos retos de futuro é a intervención con persoas con
discapacidade.

3. Acompañamento
"Simplemente ESTAR, é máis forte, curativo e potenciador que moitos facer". Desde a perspectiva
de que as visitas domiciliarias ofrecen a posibilidade dun acompañamiento e unha intervención
familiar global, apóstase por visitar os fogares de Patuka por barrios con diferentes obxectivos:
administración de sacramento, acompañamento no dó por falecemento, seguimento de saúde,
acompañamento...

En 2013 acompañouse e realizouse unha intervención global (formación, saúde, abastecemento...)
a 70 persoas da terceira idade, máis de 600 nenos/as e 20 adultos e mozos con discapacidades
varias.
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BENEFICIARIOS
A comunidade conta cunha poboación de 6.800 habitantes (Censo 2011 da Rexión Sanitaria
Departamental)
A poboación masculina excede lixeiramente á poboación feminina. Hai unha gran cantidade de
mozos e nenos.

XUSTIFICACIÒN
Nin a infancia nin a mocidade contan con infraestructura para a dispersión e realización de
actividades recreativas; os traballos infantís son a alternativa á ausencia de lecer e calquera
ocupación para nenos e mozos retíranse das aulas de clases por ir buscar un traballo, as nenas e
mulleres novas teñen embarazos prematuros, polo que se acentúan a cantidade de nenos orfos e
que cada día son máis os nenos portadores de enfermidades de transmisión sexual. A muller como
ama de casa dedica a maior parte do seu tempo ás actividades do fogar, con todo, adoitan
presentarse problemas cos seus fillos e maridos; o home inviste o diñeiro xerado nas drogas e o
alcohol, polo que en moitas nais vense reflectidas as necesidades do fogar e de investimento
público ou privado en capacitacións técnicas e non técnicas ás mulleres da comunidade. Na
comunidade existen 80 buzos lisiados.
Os anciáns non son respectados na comunidade e non gozan dos seus dereitos adquiridos
pola súa idade principalmente no transporte fluvial. Non reciben ningún tipo de axuda ou de apoio
por parte da municipalidade e o estado, polo que cada día crece unha carga social para a
comunidade.
Os maiores problemas en Barra Patuca son por unha banda a educación onde destacan
principalmente os problemas por infraestructura e docentes insuficientes, o que fai que coas
condicións coas que se conta non propician o desenvolvemento educativo dos nenos e novos.
Doutra banda está o problema de saúde. A comunidade non ten un médico de xeito
permanente, o persoal auxiliar é insuficiente, non hai medicamento, nin instrumentación para
cirurxías menores, pola distancia e dificultades de acceso faríase necesario unha lancha
ambulancia, e material educativo en materia de saúde.
Polo húmido da maioría da comunidade as pragas de zancudos predominan e causan
enfermidades principalmente a malaria, requírese de campañas comunitarias de limpeza
acompañadas de fumigacións efectivas. Finalmente, na comunidade cada día acentúase un
problema moi delicado, as “pulperías” e depósitos ou dispensadores de víveres, están vendendo
estes produtos de consumo xa vencidos, polo que o clamor para que as autoridades fagan algo
respecto diso non se fixo esperar.
Existen problemas de seguridade alimentaria debido a que non existen fontes de traballo, o
custe dos produtos da canastra básica son moi elevados na comunidade e a produción agrícola é
insuficiente principalmente por dous motivos: por non contar con tecnoloxía agrícola adecuada e
ademais existe moita perda de cultivos como consecuencia de fenómenos naturais (inundacións).
O anterior reduce as súas posibilidades de poder deixar unha reserva de semente para a próxima
sementeira xa que se consome toda a colleita. Os pequenos produtores non contan con asistencia
técnica de proxectos ou institucións do Estado, tampouco posúen hortos familiares que poderían
contribuír a garantir a alimentación das familias da comunidade.
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Outros problemas son a falta de propiedade da terra e falta de asistencia técnica en
agricultura; a deficiencia en servizos básicos como luz, auga, sumidoiros; a falta de organización na
construción de vivendas e o tipo das mesmas, que acentúa a falta de hixiene e problemas de
saúde; a falta de espazos e infraestructura comunitaria, etc
Ante esta realidade xeográfica de illamento case total, e social onde a pobreza acentúa os
problemas de saúde, educación etc. a creación dunha radio será un importante instrumento para a
comunidade de Patuca.
Coa creación dunha radio, poderíase crear un importante espazo de lecer, educativo, e
unha fiestra ao mundo, e conseguiríase mellorar a calidade de vida dos habitantes de Barra
Patuca.

ORZAMENTO
Co presente proxecto aspiramos a conseguir os equipos de baixa frecuencia, necesarios
para crear unha radio moi básica. Tras consultar a profesionais no medio, son necesarios os
seguintes materiais:
CANTIDADE
CONCEPTO
1
MESA DE MISTURAS
2
MICROFONOS-PE
2
CASCOS
1
GRAVADORA
2
ORDENADORES
VARIOS:ENCHUFES,
CABLES,
PENDRIVE

PREZO ESTIMADO
100 EUROS
200 EUROS
120 EUROS
60 EUROS
400 EUROS
120 EUROS
1000 EUROS

