
COM S’ESTÀ VIVINT LA COVID AL MÓN?

A MADAGASCAR...
Index de desenvolupament humà: 162 
(De 189 països, això ens col·loca en una posició de Desenvolupament Humà molt feble)

Nombre d’habitants: 25 millions

Pandèmia, emergència sanitària, 5 mesos de 
confinament, toc de queda, controls policials...

en un país amb 25 milions d’habitants 
i un total de 30 respiradors



Han estat 5 mesos de confinament impossible, la major part de la població és

jornalera viuen del que guanyen al dia, si treballen. Totes les feines s’han aturat,

no es renta roba, no es transporten totxos, no es piquen pedres a la pedrera. A

les cases, de fang o metall només s’hi dorm, amuntegats no s’hi pot fer vida, no

s’hi cap, no t’hi pots confinar.

Molts marits han abandonat les dones amb els fills i aquestes han tornat a casa

els pares, on eren 10 ara son 15.

Els morts de covid19 no es poden enterrar seguint els rituals malgaixos, sent la

deshonra més gran a la que es poden enfrontar en una societat amb profundes

creences religioses basades en la veneració dels ancestres i on la gent més

humil, sovint dedica tota la seva vida a fer el petit estalvi per tenir l’enterrament

que li permetrà fer el pas a la vida eterna...mai sabrem l’afectació real de la

malaltia.

A YAMUNA Hem hagut d’aturar pràcticament totes les nostres activitats de

Cooperació al Desenvolupament i ens hem posat a treballar amb les autoritats

locals en el que mai havíem fet fins ara, ajuda humanitària, aprofitant l’horari

restringit de mobilitat que permet el Govern.

Madagascar és un cas clar on la COVID matarà més gent de gana,
que de la pròpia malaltia

Cues	esperant les	racions de	YAMUNA



Des de YAMUNA hem 
organitzat la repartició de 
kits d’emergència 
quinzenals de menjar i 
productes d’higiene per a 
les 1153 persones 
directament vinculades amb 
els projectes de l’ONGD. 
Els Kits contenien: arròs, 
oli, llegums, sabó pel cos 
i sabó per la roba.

La situació econòmica de moltes famílies es dramàtica, la immensa
majoria son jornalers que guanyen al voltant 1–1,5€, només el dia que
treballen. Son pocs els afortunats que amb el confinament han seguit
cobrant cada mes. A Madagascar no tenen cap tipus de mesura social i
laboral per compensar la precarietat en la que s’ha trobat la població.

Finalment gràcies a la col·laboració de tots i totes hem arribat a 2.630 
persones amb kits quinzenals durant un mes i mig, 

el darrer i més dramàtic període del confinament.
www.yamuna.org

Per poder fer extensiva 
l’acció a més gent vulnerable 
de la comunitat on ens 
trobem, les autoritats locals 
ens van preparar la llista de 
les famílies més 
necessitades,  podent-nos fer 
càrrec de 204 famílies més, 
i 253 estudiants 
universitaris bloquejats al 
campus pel confinament, de 
famílies amb pocs recursos i 
residents en zones remotes.

S’ha comptat amb la 
col·laboració de les 
autoritats locals per a fer les 
donacions amb total seguretat 
garantint que arribés a les 
persones més necessitades.
Cada usuari signava conforme 
rebia l’ajuda prevista.
Les cues començaven a les 
06.30h del matí, l’agraïment 
ha estat màxim.

L'equip local, ha dut 
a terme les tasques 
de compra, preparació 
i distribució dels kits 


