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Un dels projectes que fa temps
tenim en marxa és el barri

d’habitatges socials per a dones en
situació de risc i /o d’urgència. Actualment tenim 14 de les 16 llars plenes.
Amb les places que queden estem donant l’oportunitat a antigues
beneficiàries de YAMUNA que lluiten per donar als seus fills un futur millor,
davant d’un panorama econòmic i social complicat. A més d’oferir un espai
digne per viure i formar part d’una comunitat de dones i practicar la
solidaritat, també compten amb el suport de l’Assistenta Social de l’ONG
local Tsinjo Manampy Ny Ankizy, contrapart de YAMUNA a Madagascar, per
donar-los l’assessorament que necessitin i també per organitzar
sensibilitzacions que les ajudin a apoderar-se encara més. Disposen de
galliners per fer cria d’aviram, activitat que garanteix i 
genera un recurs econòmic extra per aquestes famílies, així com d’una
parcel·la agrícola. 

Entre moltes altres dones, la Marie Louïse treballa  de jornalera on i quan pot,
no sempre pot assegurar l’entrada de calers, té 3 fills que continuen estudiant
becats per YAMUNA i no aporten econòmicament res per ajudar a les
despeses familiar, tenir un lloguer a un preu més baix li dona la tranquil·litat
de no quedar-se al carrer si un dia té més problemes dels habituals.  Viure en
una comunitat protegida amb guardes per la nit i amb bones condicions
higièniques i sanitàries l’ajuda a sentir-se en seguretat. D ins de les activitats

previstes per garantir la
disponibilitat de l’aigua, la
seva gestió sostenible i el
sanejament per a tots, que
l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) ha fet
possible en el marc del
Centre Educatiu Mandrosoa
(CEM), s’han dut a terme a
més de tota la remodelació
de les instal·lacions, tallers
per als alumnes i per als
pares/mares d’aquests, sobre
la importància d’una bona
higiene i d’un sanejament
adequat per evitar infeccions
i malalties. Es realitzen
diverses sessions al llarg del
curs, els alumnes de
parvulari i primària les duen
a terme quinzenalment, en
horari lectiu i les famílies els
dissabtes. Un cop acabat, es
convida a tothom a dinar.
Aquesta mesura fidelitza
l’assistència de les famílies, ja que la major part son jornalers i viuen
del que guanyen si treballen. Un dia sense feina i sense àpat, no és
factible. 

Us presentem al Rubén, el nou Cooperant expatriat de YAMUNA a
Madagascar, vam tenir la sort de conèixer-lo a Madagascar mateix, ja hi

vivia i havia treballat durant un any en una altra ONG cosa que se’ns dubte
era un valor afegit, ja que ens ha facilitat molt la feina. S’ha incorporat
coneixent la realitat del país, les diferències culturals, les dificultats de
comunicació, tenim molta feina feta !!! 

Ha estat molt ben rebut, tant per l’equip local com pels beneficiaris dels
projectes, pensem que s’adaptarà a l’equip fantàsticament. 

Benvingut Rubén i “courage” que diuen els malgaixos!

G R À C I E S  a  t o t s !

M A D A G A S C A R

TALLER D’HIGIENE i
GESTIÓ DE RESIDUS

Tonga Soa (benvingut) Rubén!

Allotjament
social per a
dones en situació
de risc i 
els seus infants

Beques per encoratjar a seguir els estudis

Els 20 joves que, gràcies a l’ajuntament de Sant Cugat i al de Manresa,
formen part del programa d’Orientació de Joves, han rebut una beca per

seguir els estudis amb la finalitat d’ajudar les famílies econòmicament, per
que no hagin de recórrer als joves beneficiaris com a mà d’obra per garantir
la subsistència familiar. S’han signat uns convenis de responsabilitat abans
de començar el pagament, s’ha fet una reunió general amb aquestes i 
de forma individualitzada amb cada jove i la respectiva família, per
comprometre’ls a respectar l’assistència i la motivació dels estudiants, tant a
les classes oficials o pràctiques, com a la resta d’activitats contemplades dins
d’aquest projecte. Les famílies han rebut aquesta noticia amb molt
d’agraïment, comunicant-nos el que significa aquesta beca per poder
assegurar el compromís dels seus fills i filles així com l’estabilitat familiar. 
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E D I T O R I A L P O R T A D A

F a 15 anys que vam posar la primera pedra de YAMUNA a
Madagascar, els primers contactes els vam iniciar l’any 2000, però

els primers beneficiaris que vam atendre, arribaven el 2005. Molta
feina prèvia abans no vam poder començar a treballar de veritat. En
aquell moment ja érem conscients de que érem gotes d’aigua dins un
oceà, però volíem intentar-ho. L’esforç de molts anys i de molta gent
va anar consolidant els diversos projectes, n’apareixien de nous i
alguns mutaven buscant cobrir àmbits que amb l’experiència se’ns
presentaven de primera necessitat.

Sempre s’ha treballat amb personal local, en col·laboració amb les
autoritats de la zona d’intervenció i en xarxa amb altres agents
socials. Intermitentment també hem tingut expatriats que s’hi han
dedicat amb cos i ànima, per ajudar-nos a coordinar totes les accions
i per fer de pont entre ells i nosaltres, que treballem a l’ombra per fer
que tot allò sigui possible.

Han estat anys de remar contra corrent. Quan vam començar, la
situació de Madagascar era molt precària, l’esperança de vida molt
baixa i massa població vivint sota el llindar de la pobresa. Sabíem
que érem formiguetes, sabíem que la situació tant extrema, tan
inabordable ens podia fer tancar els ulls o mirar a una altra banda,
però per sort, el que vam fer va ser
agafar aire i creure amb tota la certesa
del món, que canviar la realitat d’una
sola persona, encara que només fos una, 
ja valia la pena. 

Ara, 15 anys més tard, havent viscut un
parell de crisis polítiques greus,
desastres naturals, epidèmies de pesta
que rebroten anualment, una permanent
devaluació de la moneda i una creixent
crisi social provocada per la pujada del
preu d’aliments, combustible i transports
ens trobem un país si cap més
deteriorat, més empobrit, més asfixiat
que fa 15 anys. 

La tristesa és immensa cada cop que hi
tornem, què està passant en aquest mon
globalitzat que només exporta les
misèries del desenvolupament?
Però no tirem la tovallola, no podem,
tenim joves que podran anar a la
universitat, dones que ja no es deixen
acovardir ni maltractar, gairebé 500
persones que mengen cada dia una dieta
equilibrada, nens i nenes que es formen en drets humans, medi
ambient, violència masclista, igualtat de gènere, pares i mares que
també participen en els mateixos tallers aconseguint un efecte
multiplicador, escoles que coneixen la nostra tasca i ens demanen
que impartim les sensibilitzacions en els seus centres. L’impacte de
YAMUNA dins la comunitat és positiu i és per això que no ens podem
aturar, ara encara menys que abans. Però no podem oblidar que
sense tots vosaltres no ens en sortiríem, les ONGs són el mirall on
molta gent pot veure reflectida la seva solidaritat. 
Les ONGs permeten a les persones solidàries, seguir la seva vida
sense donar l’esquena als qui no tenen una vida a seguir. 
Són l’esperança de que un món millor és possible i quanta més gent
en formi part, més palesa quedarà la voluntat d’aquest canvi.

Potser no us ho diem prou... moltes i moltes gràcies per ser-hi!!

Mireia Trias i Trueta   
Responsable de Projectes

D ins de la mateixa col·laboració de
l’AMB, una de les activitats que es du a

terme es basa en la sensibilització
mediambiental també dirigida tant a
alumnes com a pares i mares. L’objectiu és
conscienciar sobre la necessitat urgent de
preservar el nostre planeta com un
objectiu compartit per tots, tan als països
del nord com al països del sud, encara que
som conscients que és a casa nostra on es
generen molt més residus i les pitjors
conseqüències del canvi climàtic les
pateixen allà on més vulnerables són i
menys contaminen. 

S’han millorat i construït nous abocadors
per poder fer un bon us de les deixalles i
reutilitzar els residus orgànics per a fer-ne
compost natural per l’hort ecològic 
escolar, que aporta productes a 
la cantina diària del CEM.

Així mateix s’han fabricat quinze papereres
reciclades, selectives, molt boniques que
s’han repartit per tota l’escola, per tal de
poder aplicar els coneixements apresos a
l’aula en les rutines dels nostres nens i
nenes però també dels mestres i de les
famílies que venen als tallers d’adults.

Volem incrementar la participació de tots
els ciutadans en la presa de decisions
ambientals, des dels més petits als més
grans, posant en valor la necessitat de
respectar la piràmide de gestió de les
escombraries, que comença per la
prevenció o reducció de residus, segueix
per la reutilització i el reciclatge i només
acaba en el tractament dels casos en que
sigui necessari.

D’aquesta manera protegim el medi ambient, estalviem despeses
innecessàries i si un dia els serveis municipals s’impliquen en la gestió 
de residus podrem minimitzar els costos públics.

Famílies d’acollida
E ls nens i les nenes de les famílies d’acollida evolucionen moooolt

favorablement! Tenim les dues cases dins el recinte principal de l’ONG,
com ja sabeu vam poder construir-hi un dels habitatges gràcies al suport de
l’AE RAMASSÀ i dels Ajuntaments de la Roca i les Franqueses del Vallès, de
manera que ara conviuen amb molta més facilitat i nosaltres en podem fer el
seguiment per igual. El exàmens han anat molt bé i si tot va bé en tindrem
una a la universitat el curs vinent. També volem felicitar especialment a
l’Ezra, que ha aprovar el BEPC, assolint els estudis obligatoris a Madagascar
un èxit indescriptible per un nano amb moltíssimes dificultats
d’aprenentatge, els que l’heu pogut conèixer personalment ho sabeu molt bé.
Gràcies al seu esforç i a un reforç personalitzat, recollirà els fruits d’una
intensa preparació de 3 anys!

Ara estan tots de vacances i passaran uns dies amb les famílies, esperem
siguin moments de tranquil·litat i reconciliació. No podem deixar de
mencionar l’Ajuntament de El Prat de Llobregat i al Cònsol d’Espanya a
Madagascar, el Sr. Hasnaine Yavarhoussen que contribueixen que tots
aquests nens tinguin casa, roba, 3 àpats al dia, escola, metges, mares
d’acollida i tot allò que es mereixen, però del que malauradament sense
suport, mai haurien pogut gaudir.

C ada any tenim la sort de
comptar amb moltes persones

que desitgen conèixer una realitat
molt diferent al món occidental i
enriquit que coneixem, són joves 
i grans que ens contacten  per
dedicar part del seu temps
col·laborant de formes molt diverses
en els projectes que portem a terme,
abans treballem conjuntament per
definir la tasca a fer. Demanem
també una continuïtat després
d’acabar el voluntariat, i gairebé
sempre podem comptar amb ells i
elles per altres activitats
esporàdiques a la seu a Barcelona. 

Aquest any, fins ara, hem rebut a la
Maria tres mesos i ha estat ajudant
incansablement a tot arreu, l’Anna al
despatx donant suport a
l’organització de recursos humans
amb la responsable local, la Mireia
ajuntant-nos a fer recerca de
finançament, el Vicenç i la Jessica
donant mil cops de mà en temes de

logística i classes de francès al CEM,
la Laia com dissenyadora amb les
dones de la Cooperativa, la Maria
donant classes de francès i altres
tasques de suport amb els petits del
CEM, les Albes i la Laia fent, entre
d’altres, un estudi nutricional al
CEM, el Sergi classes de bàsquet i
l’Hary de hip-hop. 
Un estiu complert, complert!

Volem aprofitar aquest article per
donar les gràcies a totes les
voluntàries i voluntaris que en un
moment o altre han passat pels
nostres projectes, una abraçada 
ben forta!

Voluntariat 
a Madagascar

15 anys remant
contra corrent

TALLER D’HIGIENE I GESTIÓ 
DE RESIDUS PER MINIMITZAR 

LA NOSTRE PETJADA AL MEDI AMBIENT
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Programa d’escolarització 
El programa d’escolarització de nenes de Calcuta (Índia), amb 150 nenes

apadrinades, aquest any 2019 ha rebut dues visites. A l’abril hi vaig estar
acompanyada de l’Agnés Russiñol i l’Aina Homs, Directora i Cap Jurídica de
l’ICAA respectivament, i a l’agost com es habitual hi ha estat la 
Francina Alsina, responsable del projecte. En ambdues ocasions el President
de la Fundació, la directora del centre i els mestres ens han posat al corrent
de la situació de l’escola, hem fet el recorregut per les aules i hem estat amb
les nenes apadrinades, que han manifestat el seu agraïment amb totes les
famílies de YAMUNA que fan possible els seus estudis. 
El KHANNA HIGH SCHOOL està construint un nou espai destinat a estudis
universitaris. Pràcticament totes les nenes del projecte han passat de curs,
des d’aquí les felicitem i les encoratgem a seguir!

Glòria Pérez i Herms   
Coordinadora de Yamuna
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