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YAMUNA des de la seva creació l’any 2000 realitza accions de
sensibilització i desenvolupament sostenible a Catalunya,
tant en centres educatius com en entitats públiques o privades, de
forma paral·lela als projectes de Cooperació al Desenvolupament a
l’Índia i Madagascar.

La finalitat d'aquestes accions és conscienciar la població de
Catalunya sobre les desigualtats que imperen el món
i donar eines per tal que, des del Nord, es pugui actuar i lluitar per la
justícia social global.

Des del 2012 a més, YAMUNA ven productes de comerç responsable
per tal de fomentar l’economia social i solidària i com a font
d'ingressos per als projectes de cooperació que es duen a terme.

Les responsables de YAMUNA a Catalunya tenen formació en
cooperació al desenvolupament i comerç sostenible,
son les que preparen les propostes de sensibilització i busquen les
eines educatives més adients, sempre recollint les iniciatives i
propostes dels voluntaris que regularment col·laboren amb l'entitat a
Catalunya en diferents punts com Manresa, Sant Cugat del Vallès, el
Prat del Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Premià de Mar, Pallejà i
Barcelona.

El delegat a Madagascar acompanya el personal local en la
implementació dels projectes i en supervisa l’execució en la recerca
d’assolir els objectius.
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LES	ACTIVITATS	A	CATALUNYA

Gospel	a	Santa	Maria	del	Pi
El	diumenge, 1	de	novembre del	2015, la	coral La	Bella	Quirze
Band	va	oferir un concert solidari a	la	basílica	de Santa	Maria
del	Pi de	Barcelona	per recaptar fons per	l’ONGD YAMUNA

Presentació	del	Videoclip	solidari	“TENDRESA”	
pel	grup	Sommeliers,	13	desembre	2016,
a	la	sala	Mompou de	la	SGAE,	basat	amb	la	cançó	del	mateix	nom	
de	Lluís	Llach,	qui	va	apadrinar	l’acte.

Publicació	de	la	revista	semestral	
“TONGA	SOA”,	de	difusió	dels	projectes
i	activitats	de	YAMUNA,	juliol	i	desembre	.	
Des	del	2009	fins	a	l’actualitat.

Col·laboracions: ES28-1491-0001-2110-3473-3715

Publicació semestral per a socis i col·laboradors de Yamuna
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KHANNA HIGH SCHOOL FOR GIRLS - CALCUTA
El nostre Jubileu d’Or
L’any 2017 va fer 50 anys que es va fundar el Khanna High School.

Des del 1967, amb el Sr. Shiv Kumar Khanna, el KHS ha fet un
gran salt i en l’actualitat hi ha més de 5.000 estudiants.

KHS 50 ens fa recordar que per
molts l’escola ha estat la seva
segona casa, un lloc que està
en el cor d’estudiants, pares,
directors, professors i de tots i
totes els que treballem a
l’escola. Som una família que
està unida i que li agrada
treballar amb harmonia.

Per commemorar aquesta
ocasió tan especial, el KHS ha
organitzat un ventall
d’interessants activitats durant
l’any, amb demostracions de les
estudiants d’Arts, Ciències,
Negocis i Economia, a més
d’una magnífica exposició de
dibuix i manualitats. Les festes
van incloure programes
culturals, com la celebració del
Dia de la Terra, el Dia dels
Esports, recital de poemes indis
i moltes altres activitats, fent
que aquest hagi estat un dels
períodes festius més
memorables en la història de
l’escola.

El 25 de febrer es va celebrar el 
Jubileu d’Or. Va estar convidat
el Sr. Sudip Bandhopadhya,
honorable Membre del
Parlament, i moltes altres
eminents personalitats en
diferents camps, així com antics
professors i antigues alumnes.
La festa va començar amb una
càlida benvinguda del nostre
secretari, Sr. Rajesh Khanna, i la
presidenta, la Dra. Urmila
Khanna, i el Sr Vijay Khanna.

A continuació hi va haver una
gran varietat d’actuacions de
les alumnes de l’escola i es va
passar un documental que fa un
recorregut de la institució, des
de l’inici fins al present. La
celebració ha procurat mostrar
el millor de les nostres
estudiants. Fent honor al passat
i donant energia pel futur. Elles
van tenir un gran nivell en les activitats extraescolars, a més han
aconseguit uns excel·lents resultats acadèmics, que a tots ens fan
sentir molt orgullosos.

Volem donar les gràcies a totes les persones de YAMUNA, pel seu
suport continuat des de l’any 2005 i els seus bons desitjos. Bé
podríem nomenar aquest any del Jubileu 
“L’Any de la Gratitud” perquè tenim molt per estar agraïts. 

Kajal Mahtani
(Profesora Khanna High School for Girls - Calcuta)

Com ja us vam comentar al desembre, vam organitzar un partit de
futbol amistós entre el AE Ramassà de les franqueses del Vallès i

la CNaP’S, l’equip guanyador de les 5 darreres lligues a Madagascar.
El partit va tenir lloc el passat dia 22 d’abril.

L’ONGD YAMUNA agraeix al club AE Ramassà per confiar-nos aquest
projecte solidari, un gran projecte, que ens ha obert un món que
desconeixíem. Vam acceptar aquest repte sense saber la magnitud de
l’organització. Hem après a desenvolupar-nos en la comunicació a
nivell nacional, en tots els medis possibles, com ràdio, televisió i
diaris. Hem fet aliances amb nous socis i les hem mantingut amb
altres socis ja fidelitzats. S’ha parlat de YAMUNA i hem demostrat
que podem liderar un altre gran esdeveniment, encara que això no és
el nostre objectiu principal. Però al menys, si tenim una nova
proposta sabrem com dirigir-la.

El Club AE Ramassà ha estat a l’alçada i ha demostrat que no només
promouen els valors que hi diuen sobre el terreny, sinó com a club i
com a persones. Ens ha gratificat conèixer-los i hem descobert que el
club és molt més que un club de futbol, és una filosofia, i que entre
tots la voluntat de fer-ho bé i millor, ha estat sempre present. 
Tot l’equip de YAMUNA, tant a Barcelona com a Madagascar els
felicita per la feina que fan, i ens congratula que aquest 2018
YAMUNA també formi part de la seva història, com ells ho són 
ja de la nostra.La donació que ha aconseguit l’AE Ramassà també ha
sigut històrica, més de 17.000 euros, que destinarem a la construcció
d’una llar, dins el recinte de la seu de l’ONG, per a traslladar-hi al
segon grup de nens i nenes acollits. 
Gràcies Ramassà per ajudar-nos a continuar amb el nostre somni de
millorar la vida de la població més vulnerable de Madagascar, un país
que presenta uns nivells de pobresa extrems i un panorama social,
polític i mediambiental molt descoratjador.
Esperem que la nostra relació no acabi aquí i que sempre hi hagi una
connexió entre les dues entitats, amb la finalitat d’intentar que el
món sigui una mica millor.

Fa dos estius vam tenir la sort de
rebre la vista d’una família de

viatgers solidaris que es van allotjar a
la Maison Tsinjo per conèixer els
projectes i fer tallers amb els nens i
nenes de l’ONGD. La Paola, mare de
la família i dissenyadora de moda, un
cop a casa va crear una col·lecció i va
fer els patrons per a que les dones de
la Cooperativa poguessin
confeccionar i vendre. A més, ens va
subministrar els teixits. 

L’estiu següent al seu viatge, va
enviar dos dissenyadors a
Madagascar per a treballar amb les
dones durant 15 dies. La col·lecció és
una preciositat! La podeu trobar a la
Seu de YAMUNA al carrer París 97 de
Barcelona. 
Gràcies Paola per tanta sensibilitat,
empatia, dedicació i confiança!

Dissenys solidaris 

G R À C I E S  a  t o t s !

M A D A G A S C A R

PARTIT DE FUTBOL
PER LA PAU

CNaP’S - AE.RAMASSÀ

Rima Km Shaw, 6a nota en
matemàticas del curs 10

Kriti Gupta
1a del curs 10

Col·laboracions: ES28-1491-0001-2110-3473-3715

Publicació semestral per a socis i col·laboradors de Yamuna
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Khanna High School 
for Girls - Calcuta
Quan aquest passat mes d’agost vaig arribar a l’escola,

m’esperaven amb ganes d’explicar-me dues noticies que estaven
segures em farien il·lusió, com així va ser. Dues nenes apadrinades
des de YAMUNA havien destacat i sortit en els mitjans de
comunicació escrits de Calcuta. 
La Sikha Singh (padr. 77) és una estudiant del curs XII, el que equival
al nostre segon de batxillerat. Havia aconseguit quedar campiona en
un esport molt popular a l’Índia, el Wrestler.
És una bona noticia per més d’un motiu, un que a l’Índia les coses
estan canviant, que les noies estan començant a destacar en el món
de l’esport i que elles comencen a tenir el seu espai. L’altre és que les
famílies respectin les seves decisions i les ajudin a portar-les a terme. 
La Pinki Prasad (padr.134) havia quedat la nº1 en l’examen oficial del
curs X, el que equival al nostre 4t d’ESO. A l’Índia a partir del curs X,
per passar de curs han de presentar-se a exàmens oficials. 
Si tenim en compte que Calcuta té una població de gairebé 5M
d’habitants, és un fet importantíssim que la Pinki Prasad hagi estat la
nº1 de tot Calcuta.
El que ens omple de satisfacció des de YAMUNA, és comprovar que
l’esforç que s’està portant a terme, s’ho val. Que aquestes dues nenes
sense la vostra col·laboració, no haurien pogut accedir a l’escola, i
per tant a hores d’ara no podrien gaudir d’aquest ventall
d’oportunitats que tenen al davant. Que elles son conscients de
l’esforç portat a terme des de casa nostra. 
Com em ve passant els darrers anys, quan se’m dirigeixen és per dir-
me: “Dóna-li les gràcies als padrins, mai haguéssim pogut accedir a
l’escola sense la seva ajuda”. Acostumo a contestar: “La millor
manera que podeu teniu de donar les gràcies és estudiant i aprofitar
aquesta oportunitat” arribats a aquest punt ja tenim totes els 
ulls ben mullats.  

Les nenes que surten acompanyant tant a la Pinki
Prasad com a Sikha Singh, son totes elles nenes
apadrinades de YAMUNA, emociona veure a les
“nostres” 142 nenes juntes en una classe.
Complint l’encàrrec rebut: Gràcies padrins/es per fer
que aquestes nenes/noietes, tinguin una
escolarització que sense el vostre ajut no haguessin
pogut accedir. I des de YAMUNA, gràcies per haver
confiat en la nostra gestió.

Francina Alsina

PLOU SOBRE MULLAT
L a dita Plou sobre mullat, agafa una tremenda força a

Madagascar. No n’hi ha prou amb que rebrotin epidèmies
extingides, quan encara no ens hem refet de l’impacte d’una pesta
bubònica que per més complicació es va transformar en pulmonar
facilitant enormement la propagació, hem de rebre l’envestida d’un
cicló acompanyat de tempestes elèctriques que causen morts i
inundacions. 
La vida ja és fràgil i efímera de per si... i sembla que ni els elements
vulguin facilitar ni permetre que les coses millorin. Han mort tres
persones vinculades a YAMUNA, un dels alumnes de l’escola, un dels
guardes i  l’àvia d’una família. Dos a causa de dos llamps i el nen per
unes febres que podrien ser grip o malària, costa de discernir. 
A Madagascar, més que aquí, cada dia es un regal!

Sensibilitzacions
Sensibilitzar la població és molt important, a tots els països i en

molts diversos temes. Des de YAMUNA no només treballem
per informar a les persones beneficiàries a Madagascar sobre la
importància de la igualtat i la justícia, sinó que també ho fem a
Catalunya: realitzant xerrades per mostrar la realitat d’un dels
països més pobres d’Àfrica, i tallers a escoles per tal de fomentar
el Comerç Just i el Consum Responsable com a alternatives al
sistema de comerç mundial actual. Un ajut de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona ens ha permès, durant el curs 
2016-2017 arribar a més de 500 nens i nenes de diverses escoles
de Barcelona. Activitats com aquesta són molt importants per 
tal de conscienciar als més joves sobre el seu rol com a 
ciutadans i ciutadanes, perquè puguin apoderar-se i
comprometre’s a actuar per al bé de la seva ciutat, així com 
de les poblacions més empobrides. 
Esperem poder seguir realitzant activitats de sensibilització
durant el curs 2017-2018, així que no dubteu en posar-vos en
contacte amb nosaltres si hi esteu interessats/des!

Sílvia Abril a MasterChef Celebrity
Genial Sílvia! La participació de la

Sílvia al concurs va ser
excel·lent, va arribar a la final i...
quasi guanya. Ens confessava que
s’havia preparat per fer el millor
paper, perquè volia aconseguir el
premi per YAMUNA.
Cada setmana ens tenia pendent del
seu savoir faire a la cuina, de la
col·laboració amb els companys, de
la simpatia que encomanava, de la
desesperació en algun moment, dels
nervis quan presentava els plats als
chefs, però és una lluitadora,
creativa, enginyosa i cada dia trobava la manera de superar el repte
que li proposaven. Va guanyar una de les proves que tenia un premi
de 4.000 euros, que va donar a YAMUNA. Gràcies Sílvia!

Sikha Singh amb Francina Alsina

Pinki Prasad

La cinquena aventura solidària de l’AE
Ramassà serà amb YAMUNA a Madagascar.

El proper mes d’abril rebrem la visita solidària
de l’AE Ramassà, de les Franqueses del Vallès.
Amb aquest es compleixen 5 anys d’aventures solidàries a l’Àfrica 
de l’equip. L’objectiu del viatge és jugar un partit de fútbol amistós
amb un dels equips de primera divisió de Madagascar, a l’estadi 
de Mahamasina a Tana amb cabuda per a 23.000 persones.
Els 35 viatgers passaran una setmana al país, s’allotjaran a les
instal·lacions de YAMUNA, coneixeran els projectes i després del
partit faran una petita ruta i tallers amb els nens del CEM. Vindran
carregats de material escolar i esportiu amb el que també ha
col·laborat el RCD Espanyol.
Han editat el llibre solidari El viatge d’en Vic, amb la venda del qual
estan recaptant diners per fer un donatiu a YAMUNA que es destinarà
a la compra d’un mini bus per a poder transportar nens amunt i avall.
També han repartit 50 bústies per tot el municipi i han realitzat
diferents actes amb el mateix objectiu. El dissabte 7 d’Abril, portaran
a terme la segona Gala benèfica del viatge, al Casino de Granollers,
amb l’actuació musical de Txell Sust, Pep Poblet i Nito Figueres
“Encantats” i l’humor d’en Pep Plaza.

Aquest serà el segon viatge en el qual l’AE Ramassà és oficialment
representant de les Nacions Unides. Distinció que va rebre el
setembre de fa dos anys a La Haya, en la qual es va valorar molt
positivament el vessant més humanitari del club, que transmet a
través de l’esport valors com justícia, integració, treball en equip i
cooperació, entre altres. Serà tota una experiència!

L’AE Ramassà a 
Madagascar amb Yamuna

G R À C I E S  a  t o t s !

M A D A G A S C A R

Producció de l’exposició fotogràfica SARY FEO
feta pels alumnes dels tallers de fotografia del CEM
a Madagascar. 2016

Gala	Yamuna-Buenafuente 2013
Després d'aconseguir finalitzar la construcció de l'escola a Madagascar gràcies a l’èxit
de la primera edició del Festival a 2011, Yamuna reuneix de nou al millor de la escena
musical i de la comèdia per passar una nit màgica. L'objectiu d'aquesta segona edició
és finançar un any de l'escola i per això compta amb un cartell de primera línia
amb Estopa, M-Clan, Pastora, La Shica, Pep Plaza, Berto Romero, Jose
Corbacho i Silvia Abril.

Presentació	del	Llargmetratge	– Documental	
TANTARA al	cinema	Girona	de	Barcelona,	al	Cèntric	
de	El	Prat	de	Llobregat	i	la	Casa	Flors	Sirera de	
Manresa,	2017
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LES	ACTIVITATS	A	CATALUNYA

Tallers	de	sensibilització	a	les	escoles

Tema: Cooperació al desenvolupament i Comerç Responsable al Centre Escolar Jaume
Balmes de l’Hospitalet de LL., adreçats a alumnes de Batxillerat. Del 2006 fins a l’actualitat.

Tema: “Països empobrits – països enriquits” a l’Escola Fort Pienc Barcelona. Del 2016 fins
l’actualitat.

Tema “Països empobrits – països enriquits” a l’Escola Les Corts de Barcelona, d’Octubre a
Maig de 2017-2018.

Tema: “Comerç responsable” a l’Escola Les Corts de Barcelona, d’Octubre a Maig de 2017-
2018.

Participació en el projecte Mirades de la Federació
Catalana de Voluntariat Social,
difusió del voluntariat a les escoles.
Escola Sant Ramon, 2017,
IES Verdaguer de Barcelona curs 2019

La seu de l’ONG a Catalunya al Carrer París 97 de Barcelona, és un despatx/botiga a peu de
carrer on també s’hi exposen productes de Comerç Responsable que fabriquen les dones
de la Cooperativa Mehivavy Miavotra a Madagascar. És un expositor permanent, punt de
venda i difusió de les activitats que es duen a terme en els diversos projectes a Madagascar.
Del 2010 fins l’actualitat.
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LES	ACTIVITATS	A	CATALUNYA
PARTICIPACIÓ	EN	FIRES	D’ONG’S	EN	DIVERSES	POBLACIONS,	
AMB	LA	COL·LABORACIÓ	DE	VOLUNTÀRIES	I	VOLUNTARIS

Fira	d’ONGs al	Prat	de	Llobregat,	organitzat	pel	Prat	Solidari.	Del	2006	fins	l’actualitat.

Fira	d’ONGs a	Manresa,	organitzat	pel	Consell	Municipal	de	Solidaritat	i	Cooperació.	
Del	2006	fins	l’actualitat.

Participació	a	la	Fira	de	la	tardor	de	Sant		Cugat	del	Vallès.	Des	del	2012	fins	l’actualitat.

Participació	en	la	Fira	d’Economia	Social	i	solidària	a	Manresa	i	Pallejà.	Any	2017	i	2018.

Aquest	any	2018	hem	comptat	amb	5	persones	voluntàries,	4	dones	i	un	home.
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LES	ACTIVITATS	A	CATALUNYA
PARTICIPACIÓ	EN	EL	MERCAT	SOCIAL	DE	LA	FEDERACIÓ	CATALANA	DE	VOLUNTARIAT	SOCIAL

Venda	on	line de	productes	de	Comerç	Responsable,	des	de	la	seva	creació	el	2015
fins	a	l'actualitat

El meu compteyamuna

Inici Resultats de la cerca per a: 'yamuna'

RESULTATS DE LA CERCA PER A 'YAMUNA'
SHOP BY

OPCIONS DE COMPRA

Categoria

Productes (57)

Idees per regalar

Novetats (2)

Els més venuts

Manufacturer (Entitat)

Plataforma per la Llengua

Yamuna (48)

Preu

0,00 € - 9,99 €

10,00 € - 19,99 €

20,00 € and above

CISTELL DE RÀFIA

18,00 €

TAXI-BROUSSE IMANT PER
ESDEVENIMENTS
EMPRESA/CELEBRACIONS

4,00 €

POLSERA ROBA MULTICOLOR

4,00 €

POLSERA ROBA MULTICOLOR

4,00 €

POLSERA ROBA MULTICOLOR

4,00 €

POLSERA ROBA MULTICOLOR

4,00 €

ARRECADES AROS YAMUNA

5,00 €

BAOBAB PETIT PORTAJOIES

8,00 €

ESTOIG VERD-ROSA

8,00 €

CABÀS DE PLÀSTIC RECICLAT BOSSA PORTA TABLET YAMUNA ESTOIG YAMUNA MARRÓ

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per poder oferir els nostres serveis i poder millorar els mateixos. Utilitzem cookies pròpies i de tercers per poder oferir els nostres serveis i poder millorar els mateixos. AcceptarAcceptar Més informacióMés informació

Resultats de la cerca per a: 'yamuna' https://www.elmercatsocial.cat/catalogsearch/result/?q=yamuna...

1 de 4 3/12/19 16:23

18,00 € 12,00 € 6,00 €

ESTOIG YAMUNA GROC

6,00 €

ESTOIG YAMUNA BEIG

6,00 €

BOSSA DE ROBA YAMUNA

20,00 €

BOSSA DE RÀFIA YAMUNA

25,00 €

POLSERA DE CORDÓ

3,00 €

COLLAR ZEBU PECES

15,00 €

PORTA CLAUS CLUTCH DE RÀFIA NEGRE-CRU AMB
NANSA YAMUNA

ESTOIG YAMUNA CRU-GRANA

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per poder oferir els nostres serveis i poder millorar els mateixos. Utilitzem cookies pròpies i de tercers per poder oferir els nostres serveis i poder millorar els mateixos. AcceptarAcceptar Més informacióMés informació

Resultats de la cerca per a: 'yamuna' https://www.elmercatsocial.cat/catalogsearch/result/?q=yamuna...

2 de 4 3/12/19 16:23

PARTICIPACIÓ	EN	EL	GIVING	TUESDAY

Amb el projecte “Volem taules i cadires per l’escola de Madagascar”, 29 novembre 2016,
campanya on line de difusió de projectes i recaptació de fons.
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YAMUNA	és	membre	actiu	de	moviments
i	xarxes	de	defensa	del	drets	humans	i	de	gènere

1) Consell Sectorial de Serveis Socials, Sanitat i Ciutadania de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès. 2011 – actualitat. YAMUNA és membre actiu de la Xarxa Solidària. Participa de les
reunions mensuals per definir les activitats de difusió i denúncia que es duen a terme al llarg
de l'any. Entre d'altres es va participar en la redacció del Pla Director de Cooperació de
l'Ajuntament de Sant Cugat.

2) Consell Municipal de Solidaritat de l’Ajuntament de Manresa. 2007 – actualitat. YAMUNA
és membre actiu del Consell Municipal de Solidaritat. Participa de les reunions mensuals per
definir les activitats de difusió i denúncia que es duen a terme al llarg de l'any.
Des del 2017 a més, YAMUNA és membre del Plenari d'aquest Consell. Aquest organisme està
format per 3 entitats i son les que funcionen com a motor del Consell.
Durant el 2018 s'ha participat com a representant del Consell Municipal, en la Comissió de
Valors del projecte Manresa 2022, on s'han definit els valors que de forma transversal
identificaran totes les activitats organitzades per l'Ajuntament i la societat civil.
Es participa anualment en la fira d'economia social i solidària.

3) Comissió del Prat Solidari – El Prat de Llobregat. 2007 – actualitat. YAMUNA va participar
en la redacció del Pla Director de Cooperació de l'Ajuntament de El Prat de Llobregat. Es
participa de les reunions mensuals per definir les activitats de difusió i denúncia que es duen a
terme al llarg de l'any des de la Comissió.

4) Federació Catalana de Voluntariat Social. 2015 – actualitat. YAMUNA ha participat
activament en la creació de la plataforma on line de "el mercat social", que promociona i difon
productes de comerç responsable, amb l'objectiu d'agrupar les entitats del tercer sector i
donar-los visibilitat i un punt de venda. Actualment en som membre actius renovant la oferta
de productes provinents de la Cooperativa de Dones de Madagascar.
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YAMUNA	és	membre	actiu	moviments
i	xarxes	de	defensa	del	drets	humans	i	de	gènere

5) Plataforma de la Societat Civil per la Infància PFSCE (Madagascar). 2010 – actualitat.
YAMUNA ha format part del Comitè de Pilotage (Junta Directiva) de la plataforma, durant
diversos mandats, el més recent del 2016 al 2018. Amb l’ajuda de l’Òrgan Executiu i de les
comissions s’han pogut dur a terme projectes com la facilitació dels documents d’identitat
dels titulars de drets, la posta en marxa d'una biblioteca itinerant, l'Observatori de Medis per
fer un estudi sobre la influència dels medis de comunicació sobre l’explotació i la violència
sexual infantil i contribuir en la construcció d’una societat més igualitària i lliure de violència
entre d’altres.

6) Xarxa de l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva. 2015 – actualitat. Membres
juntament amb més de 700 entitats adherides. Participem en les diverses activitats que
proposen.

7) Guia Pam a Pam. 2018 – actualitat. Membre actiu de la guia-mapa d'economia solidària,
donat que a la seu social es disposa d'un espai a peu de carrer de venda al públic
8) Agrupació de petites i mitjanes ONGS. 2010 – actualitat. Membre

9)Manifest Casa Nostra-Casa Vostra. 2016 – 2017. Adherits al Manifest

10) Plataforma Pobresa Zero. 2015- 2017. Es va participar en la fundació i redacció de diversos
manifestos.
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PROJECTE	A	L’ÍNDIA
ESCOLARITZACIÓ	DE	NENES	A	L’ESCOLA	KHANNA	HIGH	FOR	GIRLS	A	KOLKATA

La pobresa i les desigualtats socials segueix impedint que les dones desenvolupin tot el seu
potencial, afavorint la supremacia de l’home. La realitat de les dones xoca amb el gran poder
que tenen en la família, doncs la societat tradicional es basa en els valors comunitaris, la
família, la casta, la virginitat...La vida d’una dona sola, vídua o soltera, es veu immoral.
L’escolarització de les nenes és el camí a seguir per sortir del cercle de pobresa i de submissió.

YAMUNA va començar l’any 2005 el seu suport a l’escolarització de nenes sense el qual, elles
no tindrien possibilitat d’estudiar. Les famílies amb mancança de recursos prioritzen la
formació dels fills i a les filles les posen a treballar, minvant totalment les seves expectatives
de futur.

L’escola està situada al barri de Kalighat, un dels més pobres de Kolkata
Actualment estan becades 150 alumnes.
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PROJECTES	A	MADAGASCAR

MADAGASCAR es un dels països

amb pitjor qualitat de vida del món.

Té una població de 25 milions d'habitants,

del quals el 35% són analfabets

L’esperança de vida és de 65 anys.

El 88% viu sota el llindar de la pobresa

El 47% dels menors de 5 anys pateixen

malnutrició crònica

El 35% dels nens no ha estat

mai escolaritzat,

De la resta, el 66% finalitza la primària, el

27% la secundària,

només un 3% la universitat

El 73% no te accés a l’aigua potable

El 32% dels nens, entre 5 i 14 anys treballa

El 25% d'aquests, ho fan en activitats

perilloses com mines o canteres

El 41% de les menors de 18 anys estan

casades, un 36% d’aquestes, són mares
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PROJECTES	A	MADAGASCAR
PROGRAMA	DE	PROTECCIÓ	A	LES	DONES	

L’ONG YAMUNA va iniciar els projectes a Madagascar amb l’objectiu de disminuir la
situació de pobresa de les poblacions mes desfavorides, des d’una perspectiva feminista i
laica, recolzant als col·lectius mes vulnerables, essent part d’aquests les dones i els infants.

Amb aquest fi, a Madagascar, s’han recolzat iniciatives des de l’inici, com la formació de
dones i el posterior suport d’aquestes alhora d’iniciar activitats generadores de recursos.

Al 2018 comptem amb 3 projectes:

Comerç Responsable amb el recolzament a la Cooperativa de Dones Vehivavy Mihavotra,
que agrupa dones en dues branques de producció, costura i artesania, a l’any 2018 formen
part 9. dones

La Formació en Agroecologia amb 11 dones que es troben en risc d’exclusió social o el
projecte, on els hi cedim uns terrenys per poder cultivar i guanyar-se la vida amb la
producció.

Habitatges Socials per a mares soles amb fills al seu càrrec i en una situació de
vulnerabilitat, que ofereix 16 allotjaments protegits i una defensa jurídica i recolzament
psicològic, per tal de garantir els seus drets i els dels seus fills i filles. També se’ls hi cedeix
espais per poder fer avicultura.
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PROJECTES	A	MADAGASCAR
Dintre del Programa de Protecció a la Infància, YAMUNA centra les seves iniciatives
prioritàriament en la promoció del Dret a l'educació i a la salut, en condicions d'inclusió,
d’igualtat i de no discriminació de les nenes.

A 2018 comptem amb 4 projectes:

PROJECTE DE CASES D’ACOLLIDA PER A MENORS

YAMUNA té dos nuclis familiars amb un total de 18 infants i joves, acompanyats per dues
educadores que fan de mares d'acollida, i un equip social que les recolza i dirigeix el
projecte.

Els menors han estat derivats pel jutjat de menors, reben suport emocional, alimentació,
assistència mèdica, escolarització, reforç escolar, activitats lúdiques i visites mensuals amb
les seves famílies per tal de no perdre el contacte.
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PROJECTES	A	MADAGASCAR
Una família viu a la seu de l’ONG a Madagascar, on tenim el despatx i l’altre família es
troba a la Cité on hi ha els Habitatges Socials per a dones. Aquest any comencem un
projecte de col·laboració i finançament amb un equip de futbol de Catalunya, A.E.Ramassà
qui a més de venir i conèixer els projectes de primera mà també ens ajuda a construir una
casa a la seu per acollir a aquesta família que viu a la Cité.
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PROJECTES	A	MADAGASCAR
PROJECTE	EDUCATIU	I	DE	NUTRICIÓ

El Centre Educatiu Madrosoa (CEM) es un centre complementari a l’escola pública que va
entrar en funcionament el curs 2012-2013, on els alumnes estan escolaritzats i reben un
àpat diari a més d’esmorzar o berenar, segon si assisteixen en torn de matí o tarda.

El CEM és un projecte especialment ben considerat dins la comunitat, no només per les
gairebé 500 persones a les que arriba cada curs, també per ser un model de complement
educatiu integral que s’ha començat a exportar a altres escoles públiques fora de la zona
d’influència de l’ONG.
La implicació del personal local fa possible l’èxit del projecte

El criteri d’accés al CEM és la situació familiar o acadèmica dels alumnes i es dona prioritat
a les nenes ja que, és ben sabut que pateixen un absentisme escolar més elevat donat que
els pares les utilitzen per les tasques de la llar.

Cal fer un treball permanent de sensibilització amb les famílies en aquest sentit. El fet
d’oferir-los els àpats ha afavorit l’assistència regular d’aquestes.
L’escola de pares/mares, que es du a terme un dissabte al mes, es va posar en
funcionament per treballar amb aquests, temes relacionats amb els drets fonamentals
dels que haurien de gaudir els seus fills i filles i pels que ells han de vetllar i respectar.
Posteriorment s’han anat introduint altres temes d’interès que els mateixos participants
han plantejat, especialment les dones.
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PROJECTES	A	MADAGASCAR
PROJECTE	D’ORIENTACIÓ	DE	JOVES

Al llarg de tots aquests anys s’han pogut assolir altres èxits concrets com: beques per
estudis universitaris, i promoció de formacions professionals, orientació de joves per
ajudar-los a fer el salt entre els estudis superiors i el món laboral.
Al 2018 es compte amb 22 joves que poden gaudir d’aquest suport per ells i les seves
famílies.

PROJECTE	DE	PROTECCIO	DE	MENORS	CONTRA	L’EXPLOTACIÓ	SEXUAL

Al 2018 tenim 20 nenes que es beneficien d’aquest projecte coordinat amb l’ong
ECPAT, es treballa perquè tinguin més oportunitats i estudiïn formacions que els ajudi a
generar recursos, a més de donar-les l’acompanyament emocional necessari per sortir
amb l’autoestima ben alta.
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PROJECTES	A	MADAGASCAR
Dintre	del	Programa	d’Estades	Solidàries,	trobem	dos	projectes	amb	dos	actors	diferents:	

Per un costat tenim EL PROJECTE DEL VOLUNTARIAT A TERRENY, on els voluntaris que es
desplacen a col·laborar amb YAMUNA dediquen part del seu temps a fer una tasca que
ajuda al bon desenvolupament dels projectes, també són qui poden explicar millor, des de
primera mà, el que han vist i el que els han explicat. Tant als seus coneguts més propers,
família i amics, com a nous col·lectius.

L’idea és que els voluntaris puguin ampliar els seus coneixements pel que fa a les
desigualtats existents arreu del planeta, i que després puguin contribuir d’alguna forma a
fer-les visibles, a més de convertir-se en actors d’un canvi social.

A més de ser una oportunitat per apropar la realitat dels països del Sud a persones que ja
venen amb inquietuds solidàries i responsables, els voluntaris tindran l’oportunitat de
conèixer la realitat social del país acollidor i podran aproximar-se més a la seva cultura,
amb respecte, interès i esperit de cooperació.

A l’any 2018 s’han pogut comptar amb la col·laboració de 8 voluntaris a terreny, 2 homes i
6 dones.
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PROJECTES	A	MADAGASCAR
Per una altra banda tenim el PROJECTE DE VACANCES SOLIDÀRIES, a través d’aquest
projecte els interessats tenen una oportunitat única per viatjar d’una manera diferent. Es
tracta d’un Turisme Responsable organitzat segons principis de justícia social i
econòmica, amb total respecte pel medi ambient i per la cultura local.

En el cas de YAMUNA permet a més, fer una immersió en el dia a dia d’una ONGD i
conèixer les dificultats i reptes que viu la població local per a la que treballem, a més, els
beneficis del pas dels viatges per YAMUNA, van directes a col·laborar en la sostenibilitat
dels projectes.

YAMUNA gestiona la Maison d'Hôtes Tsinjo (4 habitacions dobles), un allotjament tranquil
i confortable, que permet gaudir i assaborir la vida quotidiana en un poble rural dels Hauts
Plateux, amb la possibilitat de conèixer la zona i també altres indrets del país.

L’any 2018 hem tingut la sort de comptar amb 108 hostes, dels quals 51 van fer el viatge
amb nosaltres.
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PROJECTES	A	MADAGASCAR
Dintre d’aquests hostes, vam tenir 3 grups especials:

* La visita de Photolari, periodistes que informen sobre les últimas novetats en el món de
fotografía i vídeo. Vam grabar un dels seus vídeos directament a YAMUNA.

* Els grup A tomar por Mundo van visitar-nos en grup de 25 persones i van col·laborar en feines
de manteniment.

* El club de fútbol AE Ramassà es va comprometra a ajudar-nos dintre del seu programa de
Viatges Solidàris per Àfrica, aquest any van venir un total de 36 persones entre socis, jugadors i
responsables polítics. La recaptació que van aconseguir es va destinar a construir la casa
d’acollida a la seu de YAMUNA per acollir a la segona familia de nens i nenes acollits. A finals del
2018 està a punt d’acabar-se.
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COMPTES	ANUALS	2018
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Col·labora	en	fer-ho	possible!


