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Eleccions presidencials 
a Madagascar

Aquest cop cedim l’editorial a la Nerea, antiga cooperant de YAMUNA 
i molt estimada amiga, que viu i treballa a Madagascar per que ens

expliqui com s’han produït les eleccions en aquest país: 
Les eleccions presidencials han tingut lloc aquest 2018 en dues voltes, 
la primera el 7 de novembre i la segona el 19 de desembre.
A la primera volta es van presentar 36 candidats, entre els quals figuraven
empresaris, artistes, antics ministres i polítics, així com els dos anteriors caps
d’Estat que s’havien enfrontat en la crisi política de 2009, que va portar a un
llarg període de transició de 4 anys. Andry Rajoelina i Marc Ravalomanana
eren els candidats preferits dels votants. No van poder presentar-se a la
reelecció en les últimes eleccions presidencials de 2013 per la negativa
imposada de la Comunitat internacional, intermediària en la resolució
pacífica de la crisi de transició.

A la primera volta es van confirmar les prediccions i Rajoelina va guanyar
amb una diferència de cent mil vots a Marc Ravalomanana. Amb un 54% 
de vots totals expressats, el primer va obtenir el 39,18% i el segon un 35,29%. 
De la resta dels múltiples candidats, només el president sortint, Hery
Rajaonarimampianina va obtenir més del 5%.
Durant les setmanes que es van succeir entre les dues voltes, els dos
candidats van desplegar ingents mitjans materials per fer campanya i
convèncer aquells que s’havien abstingut en la primera volta. Els candidats
vençuts es van aliar, majoritàriament, amb Andry Rajoelina.

El resultat de la segona volta va ser
favorable a aquest últim, tot i que
l’abstenció va ser fins i tot més gran 
que a la primera volta. Només el 48%
dels votants inscrits va participar el 19
de desembre.

Es va endur el 55,57% i Marc
Ravalomanana el 44,43% en un total de
4.691.965 vots.
Les eleccions s’han dut a terme amb
certa transparència i en pau, havent-se
detectat algunes irregularitats per part
de les organitzacions de la societat civil
i els candidats enfrontats. La comunitat
internacional, amb la intervenció dels
observadors internacionals, ha avalat
també el procés electoral tot i els errors
constatats.

L’important que s’ha de destacar és
que és la primera vegada que es
produeix l’alternança de caps d’estat
de forma democràtica des de la
independència del país en 1960.
Entre les dues voltes s’han succeït
alguns altercats amb els partidaris del
candidat Ravalomanana però mica en
mica, els candidats han anat acceptant 
els resultats oficials.

El nou president de la República, cap de l’Estat, ha estat investit en una
cerimònia solemne, amb 5 caps d’estat africans convidats i nombroses
personalitats de prestigi mundial, aquest dissabte 19 de gener. Pretén posar
en marxa un programa inclusiu, sense tenir en compte la tendència política,
per treure el país del retard econòmic i social, mitjançant les propostes de la
IEM (Iniciativa per al ressorgiment de Madagascar) centrades en la lluita
contra la corrupció i la ineficàcia de l’Administració; el desenvolupament
econòmic i descentralitzat i el reforç de mesures de protecció social dels
joves, les persones en situació de marginalitat, etc. Esperem que pugui
aconseguir tot el que s’ha proposat.

Nerea Basauri
(Col·laboradora de Yamuna)

El barri social
d’Antombonona es

troba a prop de la seu de
YAMUNA a Madagascar.
Acull la cooperativa de
dones amb diverses
parcel·les agrícoles i 
16 habitatges socials per a
dones en situació de risc.
Mica en mica s’han anat
acollint dones víctimes de
violència de gènere amb
els seus fills i filles que han
pogut teixir entre elles una
xarxa de solidaritat i ajuda.
YAMUNA els hi cedeix les
instal·lacions, les ajuda en el manteniment d’aquestes i els hi proporciona
guardes de seguretat que vigilen el recinte per les nits. 
Així doncs, en aquest barri social viuen i/o treballen més de 30 persones. 

Teníem la prioritat d’augmentar i sanejar el nombre de latrines i de dutxes
existents així com de reubicar i reforçar amb formigó les fosses sèptiques 
per evitar filtracions. El projecte s’ha pogut dur a terme gràcies al suport
rebut per l’Andreu Buenafuente i la Sílvia Abril amb el seu regal 
de casament amb el que, a més, han apadrinat una aula del CEM
durant un any.

Joves amb FUTUR
A quest curs gràcies al compromís

dels dos finançadors, hem pogut
donar continuïtat al CENTRE
D’ORIENTACIÓ PER A JOVES que es
va iniciar al 2016 impulsat
principalment per l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès i també per l’Ajuntament de Manresa.
Amb aquest projecte s’ajuda a joves a trobar el seu camí professional i
després, se’ls hi fa de vincle entre els estudis i el món laboral. Iniciar-los en
les exigències d’aquest, ajudant-los a presentar-se a les empreses amb la
finalitat de ser contractats, o procurant-los pràctiques en empreses amb les
que s’estableixen convenis de col·laboració. Es prioritza sempre que sigui
possible, que cursin estudis universitaris, aquest és per a nosaltres un èxit
indescriptible. A Madagascar les xifres a nivell educatiu son esfereïdores,
només unes dades per entendre la magnitud de la tragèdia:

El 35% dels nens/es NO ha estat mai escolaritzat.
De la resta,només el 66% finalitza la primària, el 27% 

a secundària i un 3% arriba a la universitat.

El projecte requereix d’un orientador juvenil, que s’encarrega de vetllar per
que tots els joves assoleixin els objectius marcats. S’atorguen beques
d’estudi per facilitar que els joves no els hagin d’abandonar per ajudar
econòmicament les famílies.
Paral·lelament, s’imparteixen dues formacions que es consideren prioritàries
i directament relacionades amb la vida laboral:

* Francès per reforçar l’ús d’aquesta llengua a nivell oral, doncs és
imprescindible per donar un valor afegit als joves.

* Sensibilització en salut sexual i reproductiva, doncs la prevenció de les
malalties de transmissió sexual i especialment el control de la natalitat, tenen
un impacte directe en la vida laboral dels i de les joves.

Millora sanitària a Antombonona

L’AMB s’implica amb Madagascar
Seguint amb la línia de sanejament i reivindicant el dret a l’aigua i a gaudir

d’un entorn saludable i lliure de contaminació, hem rebut un ajut de la
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Aquest, ens permet garantir la
disponibilitat d’aigua en millors condicions de salubritat, la seva gestió
sostenible i el sanejament a partir de la construcció, al Centre Educatiu
Mandrosoa, de latrines i dutxes connectades a una fossa sèptica que redueixi
de forma considerable la contaminació dels aqüífers. Al mateix temps, es
durà a terme una educació transformadora pels alumnes, els mestres, les
famílies i les autoritats de la comunitat en la gestió integral del cicle de
l’aigua i la selecció, recollida i tractament de residus, aprofitant els orgànics
per a un l’hort escolar.

Les dutxes s’utilitzaran per
la neteja i higiene habitual i
per les pràctiques de
sensibilització en higiene, a
mes de ser una ajuda per
aquelles nenes i dones en
el període de menstruació,
perquè puguin rentar-se
amb discreció. Els alumnes
elaboren compostatge a
partir dels residus orgànics
del menjador i l’utilitzen
com abonament  agrícola
per a l’hort escolar que
posteriorment abasteix el
mateix menjador del CEM. 

Dins de les activitats que es
duen a terme habitualment, els dissabtes es realitza una escola de pares i
mares on aquests tenen accés als mateixos tallers de sensibilització que els
seus fills/es. Entre pares, mares i alumnes s’arriba a 500 usuaris que es
beneficiaran d’aquesta ajuda.

Amb l’objectiu de contribuir i participar en la millora de la vida comunitària,
es compta amb el suport de les autoritats locals des de l’inici, fent una
jornada de presentació i al final del període, es farà una cloenda informativa
per mostrar les avantatges del nou sistema de sanejament. 

Som la Clara i la Mercè, de 21 anys, i aquest any hem tingut la sort de
passar tres mesos a Madagascar, dos dels quals amb YAMUNA, a

Vontovorona. El motiu de la nostra estada era la realització de dues 
recerques sociològiques que formaven part de les nostres pràctiques
universitàries i del treball de final de grau. Tot i així, amb aquesta estada hem
rebut molt més que formació i/o experiència en el camp acadèmic, ja que mai
ens hauríem imaginat tot el que vam aprendre amb el simple fet de compartir
moments amb totes les persones que formen part de YAMUNA. Ja sigui a
través de parlar amb les persones que hi treballen o jugant amb els infants,
hem anat descobrint la cultura d’aquest singular país i la manera de fer i
pensar dels seus habitants. 
Sabem del cert que d’aquesta experiència no ens n’oblidarem mai...
recordarem l’arròs de cada dia al menjador de la Maison Tsinjo, els camps de
Vontovorona, les dones a les que vam entrevistar, els alumnes del CEM, els
infants i joves de les dues cases d’acollida, etc. ah! També el Joan, l’Àngels i
l’Eric família adoptiva responsable que la nostra estada fos encara més
agradable; Ara ja fa aproximadament un mes que vam marxar de
Vontovorona i, mirant enrere, volem agrair a tot l’equip de Yamuna la feina
que fan ja que, la seva, és una tasca molt complicada que requereix molt
d’esforç. Gràcies per posar-nos les coses fàcils des del primer moment i per
la vostra passió i amor al projecte que heu creat. 

Clara Presas i Mercè Carbó   (Estudiants en pràctiques)

Tres increïbles mesos a Madagascar!
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KHANNA HIGH 
SCHOOL FOR GIRLS 
Nova etapa 
Tornem a celebrar que entre les

150 nenes, que gràcies al vostre
suport poden seguir cursant
secundària i estudis superiors, per
segon any consecutiu en l’examen
oficial del curs X, una d’elles ha
quedat la nº 1 de  tot Calcuta,
recordem que Calcuta té una
població estimada que passa dels
10M d’habitants. Quina satisfacció
més indescriptible!

Tenim una novetat força important
que també us volem recordar, a
finals de l’any passat va començar
a construir-se l’edifici (en un
terreny al costat de l’escola
Khanna),  que serà la universitat
d’infermeria. És un projecte que el
va lluitar i no va parar fins
aconseguir-lo, la Dra. Urmila
Khanna, filla del fundador de l’escola i presidenta fins a la seva mort, a
l’agost del 2018, de la fundació que porta el seu nom i amb la que YAMUNA
col·labora.  Ella no ho podrà veure,  però,  tal com va anunciar el seu germà
Sr Rajesh Khanna, a la festivitat del dia de la independència de l’Índia, el 15
d’agost, la futura universitat rebrà el seu nom, com a darrer homenatge. 

S’obre una nova oportunitat per un futur millor per a moltes nenes i això
sempre és una bona noticia.  Gràcies en el seu nom per fer-ho possible!

Francina Alsina  (Col·laboradora de Yamuna)

És la suma de molts esforços que es veuen recompensats quan arriba el
mes d’agost i comencem a tenir els resultats acadèmics de tots els

alumnes als que YAMUNA dona suport. A la llar d’infants i al parvulari no
se’ls qualifica òbviament, però a primària, secundària, estudis de formació
professional i universitaris, hi ha exàmens oficials i es posen a prova els
coneixements dels alumnes que com ja sabeu, si no reben el reforç
acadèmic i nutricional que oferim al CEM es presenten als exàmens
havent treballat només el 50% de la matèria, degut als torns de l’escola
pública i molt debilitats físicament. Així doncs els resultats dels exàmens
oficials han estat els següents:

– CEPE (equivalent al final de primària): 93% d’aprovats.
– BEPC (equivalent a la ESO): 65% d’aprovats (els que no l’han 
passat tenen l’opció de tornar-ho a intentar, sense aquest examen 
només es pot accedir al batxillerat privat, inviable per a la major 
part de la població).
– BACC: final de batxillerat, prova d’accés universitari: 
100% d’aprovats.
El 100% dels 20 nens i joves que viuen a les cases 
d’acollida han passat de curs.

Tenim també la Lalaina que ha acabat la universitat amb una nota fantàstica i
la menció de: Très bien avec felicitation du jury.

Com ja us vam comentar en la darrera publicació, gràcies a la donació de
l’AE RAMASSÀ i als Ajuntaments de la Roca i les Franqueses del Vallès

s’ha pogut construir, dins del recinte de la seu de YAMUNA, la casa on
traslladarem la segona família d’acollida que actualment es troba ubicada, de
manera provisional, en el barri de habitatges socials d’Antombonona. 
Amb el trasllat, a més d’afavorir el control i seguiment dels nens i nenes
acollits, l’espai que quedarà disponible en el barri social podrà acollir 
4 noves famílies en situació de risc.

Les obres avancen i esperem poder inaugurar la casa ben aviat! 
El projecte de famílies d’acollida, que protegeix una vintena de menors, 
rep una ajuda també de l’Ajuntament de El Prat del Llobregat.

APROFITEM PER DONAR EL NOSTRE SINCER AGRAÏMENT 
A TOTES AQUESTES ENTITATS QUE NO RESTEN INDIFERENTS 

A LES INJUSTES DESIGUALTATS QUE REGEIXEN 
EL MÓN EN EL QUE VIVIM!

G R À C I E S  a  t o t s !

M A D A G A S C A R

ÈXIT ACADÈMIC 
per al curs 2017-2018

Nova casa per la familia de acollida

Benvinguda a casa
La noia de la foto és l’Alice,

beneficiària del projecte
Logements Sociaux pour femmes
seuls avec enfants à son charge, que
acull famílies monoparentals de dones
en situació de risc per causes diverses.
L’Alice, treballa a YAMUNA com
ajudant de mestre al parvulari, a la
classe de les abelles, des del 2016. És
una dona riallera i sempre disposada a
ajudar als altres, els nens i les nenes
l’estimen i a més d’aprendre, passen bones estones amb ella. Quan portava
un any amb nosaltres, l’estabilitat laboral la va encoratjar a separar-se del
marit (per maltractaments) i la vam ajudar a emprendre el pas definitiu. 

Aquest any 2018, el seu exmarit començava a rondar la zona on ella vivia i a
molestar-la, quan la seva modesta llar a Mahamasina (barri popular de Tana)
va ser arrossegada, com tantes altres, per una riada espectacular deguda a
les fortes pluges, l’Alice va perdre tot el que tenia. Sortosament ni ella ni la
seva filla es trobaven a casa. Li donem la benvinguda a les nostres cases
socials, on treballem per donar un habitatge digne a aquestes dones que es
fan càrrec dels seus fills totes soles, ja de per si difícil, però encara més en un
país com Madagascar on ser mare soltera, separada o vídua és un risc 
i un desprestigi. 

C A L C U T A

M A D A G A S C A R

Foto: Joan F. Alonso
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