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Segon any d’universitat
Aquest és el segon any d’universitat

per a dos dels nostres joves
apadrinats. Des que va començar el
projecte de protecció de menors els
hem tingut com a beneficiaris i és per
nosaltres una satisfacció comprovar
que després de tots aquests anys,
gràcies a la vostra ajuda i al seu esforç,
han sabut aprofitar l’oportunitat d’estar
amb una institució com YAMUNA.
Estem molt contents de veure com
després d’haver passat per situacions
difícils se’n surten i tenen unes
expectatives per millorar el seu futur i
alhora ser un referent per altres nens i
nenes que estan amb nosaltres. 
Tant Herizo com Lalaina estudien
infermeria i els encanta, cosa que ens
fa enormement feliços. 

Nou grup de formació agroecològica
Gràcies al suport dels Ajuntaments de Sant Cugat i Manresa,

que ens donen un cop de mà en la segona fase de la formació
agrícola que va començar el 2014, hem decidit incorporar un nou
grup de beneficiaris a la formació agrícola.
Es tracta de
famílies vinculades
a YAMUNA, 
els seus fills
assisteixen 
al Centre Educatiu
Mandrosoa i
l’equip local coneix
les grans dificultats
que tenen per tirar
endavant. Són
famílies molt
humils que en
alguns casos
conreen petites
parcel·les als
voltants de casa
seva per tal de
poder subsistir i abastir l’alimentació familiar. Tot i així, el conreu
d’aquests petits terrenys no els permet produir suficient per vendre,
és per això que s’han mostrat interessats en la formació que ofereix
YAMUNA: tot i que algunes cultiven regularment no tenen una
formació en agricultura i molt menys en tècniques innovadores
que, no només respecten el medi ambient sinó que aprofiten les
característiques de cada terreny i clima per produir de forma
eficient. Els beneficiaris surten guanyant per partida doble: reben
una formació que els permet saber com explotar la terra i tenen a la
seva disposició uns terrenys que YAMUNA els hi ofereix. Això
permetrà, en el futur, poder cultivar no només per subsistència,
sinó per tenir una font d’ingressos per guanyar-se dignament la
vida i tirar endavant la família. 
Es tracta de 7 persones, que entre tots sumen 28 fills/es, per tant
estem parlant d’un grup de 35 persones que directament es
beneficiaran del projecte.

La Júlia Altés, Cooperant voluntària de YAMUNA, s’ha desplaçat a
Madagascar durant sis mesos per entre d’altres coses, donar un
cop de mà en l’organització i gestió d’aquest nou grup de formació. 

Novetats a
Khanna High
School for Girls
Tenim molt bones novetats referents al creixement de

l’escola. Toto just s’han estrenat unes noves aules en un
terreny adossat. Fins ara l’escolarització començava als 5
anmys i per primera vegada podran ser escolaritzades les
nenes de 2 a 4 anys. 
Aprofitant que l’horari lectiu a Khanna és pel matí, per la tarda
es fa un reforç d’anglès a les més grans. Aquest curs, recordem
que segueix l’any natural o sigui que va començar al mes de
gener, ja hi ha 200 noies que estan rebent reforç d’anglès.
Aquesta iniciativa va sorgir davant la necessitat cada cop més
gran de que les noies dominin l’anglès en acabar l’escola,
donat que a Calcuta com a llengües obligatòries s’ensenya el
hindi i el bengalí, i només arriben a assolir uns coneixements
molt bàsics de l’anglès. 
Les noies surten preparades per a ser les mestresses del seu
destí, sense dependre de la dot que el pare pugui obtenir per a
buscar-li un marit. A l’Índia, on les tradicions tenen tant de pes,
els temps canvien. Molts pares entenen aquests canvis i
respecten  les decisions de les seves filles de poder seguir
estudiant. S’adonen que si la filla té cultura, aquesta li obre les
portes d’una vida millor de la que ells han tingut mai.
Per tant, alegrem-nos amb aquestes millores, de les quals ens
podem sentir una mica responsables. Quantes més nenes
puguem ajudar, més contribuïm a la seva alliberació.
Francina Alsina 
Responsable del projecte d’escolarització de nenes a Calcuta

El projecte 
de la Natacha

Lalaina 
i Herizo 
estudien
infermeria

Natacha és una jove de 23 anys, va entrar al programa de
YAMUNA amb la seva mare i germans i va poder acabar
els estudis obligatoris. Va iniciar secundària, però

posteriorment es va interessar per dur a terme una formació 
de dos anys en pastisseria.

Davant la dificultat de trobar una feina, s’ha convertit en una
emprenedora, a iniciativa seva i amb la col·laboració de
YAMUNA, ha creat un negoci local de venda de producció
pròpia de pastisseria. YAMUNA l’ha ajudat a fer realitat aquest
projecte amb un petit crèdit sense interessos i amb la cessió de
l’ús de les nostres instal·lacions i de la nostra maquinària.
Ja té una bona clientela a Vontovorona, tant al mercat com a
petites botigues, a més de temptar als viatgers solidaris i
treballadors de la Maison d’Hôtes Tsinjo amb l’irresistible olor
de croissants recent fets.



E D I T O R I A L V I A T G E R S  R E S P O N S A B L E S

EL PUNT DE NO RETORN

Madagascar, una illa llunyana, un país de contrastos, un
dels llocs més bonics de la terra.  Àfrica i Àssia
abraçades en aquest món de diversitat humana, animal

i geogràfica, amb ecosistemes i colors fascinants. Madagascar
tal i com el coneixem, es va separar fa milers d’anys del
continent africà i aquest aïllament ha fet que en el seu territori
hi hagi multitud d’espècies animals i vegetals úniques 
al món, entre les que destaquen els lèmurs i quasi 
tota la família de baobabs. 

Però Madagascar té una població actual estimada de 23
milions d’habitants, amb una esperança de vida de 65 anys, tot
i que la mitjana d’edat és de 20 anys i el 40% de la població en
té menys de 15. El 75,3% de la societat malgaix viu sota el
llindar de la pobresa. Segueixen encarant greus problemes de
malnutrició crònica.

La casa d’hostes de YAMUNA, Maison Tsinjo té dos objectius
clars, per una banda ha de donar un cop de mà en finançar la
resta de projecte socials que duem a terme per compensar la
quasi inexistent ajuda pública al desenvolupament actual i per
altra, com a espai de sensibilització dels visitants que s’hi
allotgen. Aquests, quan tornen a casa podran donar veu als
problemes que persisteixen en els països empobrits per
sensibilitzar el nostre entorn a través de l’experiència viscuda,
des d’un punt de vista crític i constructiu. 

Quan les dades passen de ser números i tants per cents a tenir
noms i cognoms, no podem quedar-nos indiferents i quants
més siguem els que no ens quedem indiferents, més
possibilitats tenim de donar un tomb a la situació actual
d’injustícia social i econòmica que vivim. Que sigui doncs, un
punt de no retorn.

Mireia Trias i Trueta 
Responsable de Projectes 

Vacances solidàries 2016 Centre d’acollida d’urgència 

Natura Casa Diagonal s’implica!

Aquesta primavera hem rebut els primers viatgers
responsables de l’any 2016, que volen conèixer

Madagascar i aprofiten per visitar-nos. S’allotgen a la Maison
d’Hôtes Tsinjo, coneixen els projectes i fan un parell de sortides
culturals i excursions que els apropen a una realitat molt
diferent a la nostra. Madagascar no surt a les notícies, 
ni als diaris, el coneix qui decideix apropar-s’hi i segur 
que no el deixa indiferent!

Veure en primera
persona com
malviuen i tiren
endavant la majoria
de la població
malgaix, si després
fem una comparació
del poc que tenen
ells amb tot del que
nosaltres disposem,
et fa replantejar el
sistema de repartició
de la riquesa
mundial. 
Madagascar és molt
ric, té una superfície
tant gran com
França i posseeix
tants recursos
naturals que la
converteixen en un caramelet pels inversos i especuladors,
sobretot estrangers. Els malgaixos són un poble que ressisteix,
però que té massa ferides i els grans interessos econòmics no
els hi fan cap favor. 

Amb les estades solidàries a YAMUNA volem donar
l’oportunitat de veure amb nosaltres, a ritme mora, mora
(tranquil en malgaix), com es pot viure amb tant pocs recursos
i quant necessari és un canvi de paradigma, comercial i ètic, on
de ben segur hi podem incidir. 

Una bona manera seria començar per ser consumidors
responsables, entre tots podem millorar la vida de tots, les
mancances dels altres no ens han de ser alienes, compartim el
mateix planeta si uns tenen massa… és obvi que uns altres en
tindran massa poc.

Des del tancament del Centre d’Acollida a finals del 2013,
han quedat com a interns, amb una mare d’acollida, 11

menors que no tenien opció en altres centres o amb la seva
família extensa. Tenim dues places
també per a casos anomenats
d’urgència. 

El mes de març vam acollir amb
caràcter d’urgència, al Centre
d’Acollida Tsinjo, 2 bessons de 4
anys del poble veí de Masoandro,
amb el que estem implicats vers
l’educació dels seus infants. Els
veïns ens van avisar que hi havien
dos nens nous al poble que no
anaven a escola, a més patien
maltractaments i falta d’atenció.
Van iniciar l’escolarització al
Parvulari del CEM de YAMUNA i
després de constatar amb un equip
mèdic que estaven en una situació
de risc i vulnerabilitat extrema,
vam fer els tràmits per poder desplaçar-los a casa nostra de
forma provisional, i per trobar-los un centre d’acollida on
puguin créixer en un ambient favorable al seu
desenvolupament personal i acadèmic. 

Ara estan a l’ONG Toko Telo, a prop de YAMUNA. Els hi vàrem
fer una visita de seguiment el mes d’abril i vàrem comprovar
que estaven molt bé. Mensualment fem una aportació
econòmica per ajudar en la seva manutenció. Esperem que el
jutge del tribunal de menors els hi pugui trobar una solució
més convenient a mig termini. 

A la foto els veiem recent dutxats i canviats, el dia que els 
vàrem acollir al Tsinjo.

S O L U C I Ó

Si us apropeu a la
botiga Natura

Casa de la Diagonal,
podreu trobar
productes de la
Cooperativa de
Dones. 
És encoratjador
veure que botigues
amb aquest prestigi
s’impliquen obrint
canals de comerç
just i sostenible.
Fantàstic!

Sira 
Mamy 
Les

artistes
de Sira
Mamy han
tornat a
Madagascar
per treballar amb les dones de la Cooperativa en nous
productes, tant tèxtils com artesanals. Ha estat un plaer tornar
a comptar amb elles per terres Malgaixes, després d’uns
quants anys del seu darrer viatge, van poder cooperar amb les
dones in  situ i van veure com estan els projectes. 
Gràcies a totes per mantenir la il·lusió i la confiança amb tanta
empenta i dedicació! 

Molts de vosaltres teniu un
nen/a apadrinat amb nosaltres

i li garantiu l’escolarització, àpats
complerts i equilibrats, l’assistència
mèdica regular i les vacunes
necessàries. A més, tots els nens
participen al llarg de l’any en
activitats lúdic-educatives,
esportives i culturals, tant en el
curs escolar com durant les
vacances. El casal d’estiu i les colònies permeten que segueixin
menjant equilibradament i participant en activitats de lleure.

Òbviament l’aportació mensual de cada padrí, es destina a un
fons comú que ens permet dur a terme una acció global, per
cobrir les necessitats bàsiques de tots els nens beneficiaris dels
projectes. Actualment comptem amb 151 padrins, però el nombre
total de nens que actualment necessiten padrí és de 313.
Qualsevol idea, proposta, suggeriment, iniciativa que ens ajudi a
trobar padrins per a tots ells ens seria d’una ajuda inestimable. 

Campanya 
d’apadrinament


