
 

 

Yakaar África 
En què consisteix YAKAAR AFRICA? 

Tenim un gran objectiu: que els africans tinguin un futur 

dins d’Àfrica, un futur que requereix l’ajuda exterior però 

que obliga, al mateix temps, el seu esforç. YAKAAR 

AFRICA significa això: el futur responsable, el futur basat 

en el propi esforç d’aquest continent enorme i marginat 

que és Àfrica. 

L’associació YAKAAR AFRICA és una associació 

modesta que no pretén solventar tots els problemes 

d’Àfrica però que intenta aportar solucions senzilles i 

concretes als problemes quotidians. Per això, el nostre 

compromís és: 

• Una completa transparència tant en les accions que 

es realitzin com en els diners que es dediquin a elles 

• Una optimització de l’ajuda, no paguem voluntaris, ni 

gestions, tots els diners es dediquen als projectes  

• Un seguiment exhaustiu dels projectes  

• Una rendició pública dels comptes a través d’ Internet 

  

Activitats a desenvolupar: 

Per aconseguir l’objectiu es planteja la realització de les 

següents activitats: 

• Creació i manteniment d’escoles i centres 

d’ensenyament 

• Creació i manteniment de maternitats i centres de 

salut 

• Creació i manteniment d’orfenats i centres per 

persones vulnerables o en situació de 

desemparament 

• Desenvolupament d’activitats econòmiques 

sostenibles: agricultura i ramaderia, artesania, 

indústria local, etc.  

• Qualsevol altra activitat que pugui millorar les 

condicions de vida i les oportunitats per aconseguir 

un futur millor de la població africana a Àfrica  

yakaarafrica@gmail.com                 

ASSOCIACIÓ:  

YAKAAR  AFRICA 
www.yakaarafrica.org 

 

Inscrita al Registre Nacional d’Associacions amb el nº 

592.682 com Associació Humanitària amb projecció a   

l’estranger i reconeguda com a ONG de desenvolupament 

per AECID (Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació). 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ YAKAAR 

AFRICA 

DADES PERSONALS 

Nom i Cognoms 

NIF/Passaport Telèfon E-mail 

Adreça 

Codi Postal    Població Província 

APORTACIONS ECONÒMIQUES 

Tipus d’aportació* Quantia de l’aportació 

10 €                          15€ 

20 €                          25€ 

30 €                          Altra: 

DADES BANCÀRIES 

Entitat Oficina DC Número de compte 

Compte bancari YAKAAR AFRICA 

0234 0001 07 9022034390 

DECLARACIÓ DE LA RENDA 

 EstIc interessat/sa a rebre el certificat de les meves aportacions per l’IRPF      SÍ     NO 

*Aquesta casella està especialment pensada per ser  emplenada per aquells que no desitgin realitzar una 

aportació mensual mínima de 10 euros, que és la necessària per ostentar la condició de soci. S’hi pot 

especificar el tipus d’aportació que es desitja realitzar com, per exemple, aportacions esporàdiques o 

compra de productes solidaris  o assistència a activitats de l’associació, etc.  Les persones així inscrites 

tindran la condició de simpatitzants i seran informades de totes les activitats de l’associació. 

 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per al que s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que a través de la  la remissió de les seves 

dades vostè consenteix que les seves dades personals, aquí facilitades, siguin incorporades a un fitxer 

propietat de l’ASSOCIACIÓ YAKAAR AFRICA, CIF G85639359,  i inscrit al Registre General de Protecció 

de Dades les finalitats de les quals són l’afiliació a l’associació així com oferir-li productes i serveis propis 

o, que consideri oportú l’associació YAKAAR AFRICA. Igualment informar-lo que en qualsevol moment 

podrà revocar el consentiment i exercir els seus drets d’accés, modificació o cancel.lació establertes en 

l’esmentada llei, adjuntant fotocòpia del NIF/Passaport, dirigint-se a ASSOCIACIÓ YAKAAR AFRICA C/ 

Hermosilla 88, 28001 Madrid 

Si vols ser soci, emplena aquest formulari i envia’l 

escanejat a yakaarafrica@gmail.com o per correu a Yakaar 

África, c/Hermosilla 88, 28001 Madrid 

Contacte: yakaarafrica@gmail.com  

www.yakaarafrica.org       www.yakaarafrica.org       



 

 

El projecte de l’Escola Infantil d’Hitu 

Una Escola infantil per a  l’ Illa d’Hitu 

La Casamance és la regió de Senegal situada al sud de 

Gàmbia. Té una diversitat cultural i una riquesa natural 

excepcional. Però alguns pobles estan geogràficament 

aïllats. És el cas de les illes Hitu. És un indret a la 

desembocadura del riu Casamance, enfront de l’illa de 

Carabane. L’accés és difícil degut a la seva situació 

geogràfica. Els únics mitjans de transport de la població 

local són les barques de rems. Aquestes illes acullen unes 

mil persones, amb uns  600 emigrats. 

Els principals problemes del poble d’Hitu estan relacionats 

amb l’escolarització i la salut de la població: 

• Absència d’escoles i d’educadors 

• Inexistència d’un centre socioeducatiu. Els joves, aïllats 

de la resta del món, ignoren certes activitats i perills, 

com les malalties de transmissió sexual, la SIDA i, 

sobretot, el paludisme 

• Les cases no tenen aigua corrent, ni electricitat, ni 

telèfon, ni serveis higiènics 

• Els pous queden enfangats durant l’estació seca i la 

potabilitat resulta dubtosa. Aquesta hauria estat la causa 

de l’epidèmia de còlera de l’any 1996 que va provocar al 

voltant de quatre morts diaris 

• Inexistència de centre de salut equipat amb persones, 

recursos i material suficient 

Davant d’aquest panorama es planteja la construcció d’una 

aula escolar per als més petits que millori les condicions 

d’educació dels habitants del poble, així com altres 

projectes que estan en fase d’estudi. 

yakaarafrica@gmail.com                 

entre els nostres socis i simpatitzants i medicaments 

comprats “in situ”  

• Aliments per millorar les condicions d’anèmia i 

desnutrició a curt termini 

• Ajudes per a la realització de les consultes, donacions 

a famílies que precisen tractaments especials i tallers 

de formació en aspectes relacionats amb la salut de la 

població local. 

Com a  resultat, la situació general de salut de la població 

ha millorat considerablement, però fa falta donar 

continuïtat a aquesta acció, fet que es pot aconseguir 

proporcionant una alimentació estable a la població. Per 

aquest motiu, s’ha iniciat un: 

Projecte d’Agricultura i Ramaderia 

Es pretén que en ambdós pobles, Bandafassi y Dindefelo, 

s’hi construeixin granges i horts, amb capacitat per 

proporcionar a la població l’alimentació necessària rica en 

proteïnes i ferro que permeti evitar els problemes 

actualment detectats d’anèmia i desnutrició. 

A Bandafassi actualment es troba, en fase de construcció, 

una granja en la qual s’hi podran criar fins a 2.400 animals: 

gallines de carn, gallines ponedores i conills. També 

s’estan iniciant els estudis per  posar en marxa un hort 

amb irrigació obtinguda d’aigües subterrànies que 

requereixen elevacions fins a 50 m. 

A Dindefelo s’ha iniciat un projecte pilot de 

subministrament d’ous a la població local, mentre es posa 

en marxa una granja i s’ha fet el tancament d’un hort que 

pugui donar feina a totes les dones del poble. L’hort 

estarà dotat de les llavors i materials necessaris. 

 

Projecte de Lluita Contra l’Anèmia i la Desnutrició a 

Bandafassi i Dindefelo  

Antecedents 

La Regió de Kedougou  (País Bassari) està situada al sud-est 

de Senegal, a la frontera amb Mali i Guinea. En aquesta Regió 

de Kedougou s’hi troben els pobles de Bandafassi i Dindefelo, 

zona rural amb dispersió de la població que es reuneixen en 

petits campaments. 

A Bandafassi hi ha 30 campaments amb una població total de 

10.200 habitants. A Dindefelo hi ha 25 campaments amb una 

població total de 8.625 habitants.  

En aquestes poblacions s’hi  ha detectat que les dones en edat 

de procrear presenten anèmia en el 100% dels casos, amb 

símptomes de fatiga, marejos, debilitat, dolors musculars, etc. 

En el grup de nens/es, sobretot les lactants i menors de 5 anys, 

les anèmies estaven presents en la majoria dels casos, així 

com problemes de desnutrició, amb alguns casos de 

desnutrició severa (marasme) amb lamentació de mort 

imminent. 

La causa d’aquests problemes és una alimentació basada 

quasi exclusivament en hidrats de carboni (mill i arròs) i 

mancada pràcticament de proteïnes i ferro. 

Projecte Medicosanitari 

Des de la detecció del problema s’han traslladat a la zona dues 

Comissions mèdiques recolzades per YAKAAR AFRICA. 

Durant aquestes visites  s’han aportat: 

• Dos aparells per mesurar l’hemoglobina, així com abundant 

material sanitari i medicaments recollits 

www.yakaarafrica.org       www.yakaarafrica.org       


