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Com en edicions anteriors l’ONGD COOPERA promou  

l’OLIMPÍADA SOLIDÀRIA D’ESTUDI del 5 de novembre al 5 de desembre. 

L'Olimpíada Solidària d'Estudi és una innovadora acció de sensibilització i solidaritat, a 

través de la qual joves i empreses poden participar i comprometre’s amb projectes de 

cooperació al desenvolupament. 

Durant el mes que dura l'Olimpíada Solidària la biblioteca Descartes de  l’Institut 

d’Educació Secundària XXV Olimpíada hi participa com a sala col·laboradora on l’alumnat 

pot assistir per estudiar. 

Per cada hora d’estudi, es destinarà un 1,00 € de patrocini a projectes de cooperació al 

desenvolupament en països del Sud. L'objectiu últim de l'Olimpíada és conscienciar sobre 

l'obstacle que pot suposar per al futur desenvolupament d'una persona el fet de no tenir 

accés a l'educació bàsica i la manca de formació. 

Lluitem perquè l'Ensenyament Primari Universal  sigui una realitat. 

En 2016, l'Olimpíada Solidària d'Estudi arribarà a la seva 14a edició, en la qual participaran 

11 països. Sota el lema 'Si estudies, cooperes' intentarem reunir les hores/ euros necessaris 

per als projectes de cooperació seleccionats, així com i sensibilitzar a milers de joves sobre 

el problema de la manca d'accés a l'educació als països del Sud. 

 

Per a qui estudies ? 

 

ECUADOR 
Aquest projecte es presenta a través de l’ONGD Coopera i ha estat seleccionat per a 

donar-li el seu suport en la XIV Olimpíada Solidària d’Estudi. 
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El pasado 16 de abril un terrible terremoto de 
magnitud 7,8 en la escala de Richter golpeó la 
zona norte de la región costera del país. Los 
últimos datos ofrecidos por el gobierno 
elevaban a más de 4.000 las víctimas 
mortales, a más de 80.000 personas las 
desplazadas por pérdida o daño o su vivienda 
y a cerca de 5.000 las personas heridas. El 
terremoto, uno de los de mayor intensidad de 
los últimos 20 años en América Latina, se 
registró concretamente en la provincia de 
Manabí. 

 

 
 
 
 
 
Las tres escuelas objeto del proyecto se 
encuentran en la provincia de Manabí, la zona 
más afectada: Se trata del ‘Centro de 
Formación Artesanal Ángela Rosa Cevallos’, la 
‘Escuela de Educación Básica Elios Puertas’ y 
el Colegio ‘Sagrada Familia’. 
 
 
 

 
 
 


