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MEMÒRIA ANUAL 2013 

Una formació adequada i qualificada 

dels infermers/eres és un dels pilars 

bàsics per obtenir un serveis sanitaris 

de qualitat i que responguin a les 

necessitats de les persones. Si parlem 

d’aquests serveis en països 

subdesenvolupats on la manca de 

recursos materials i humans son 

evidents, la formació tècnica i humana 

del personal sanitari és garantia d’oferir 

un servei de qualitat: Tenir una cura 

global del pacient, millorar l’accés 

d’aquests al serveis sanitaris, la 

promoció, la prevenció, la educació en 

salut, l’acompanyament....  

És per aquest motiu que neix Insolàfrica 

(maig 2011) amb el projecte “creació 

d’una escola d’infermeria a Kribi, 

Camerun” amb l’objectiu general de 

reforçar el sistema sanitari a la regió de 

l’Océan contribuint a la millora de la 

qualitat dels serveis sanitaris i a l’estat 

de salut de la seva població. I com? 

Dons amb la formació tècnica i humana 

del personal infermer. 
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ON TREBALLEM 

Al sud-oest de Camerun, país de l’Àfrica subsahariana,  Kribi-Ebomé. 
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COM COMENCEM 

Es busca un lloc per ubicar-hi l’escola i  es 

troba un terreny a Ebomé, a 6 km de la 

ciutat de Kribi, amb una estructura ja 

construïda que es restaura i esdevé l’edifici 

central de l’escola amb secretaria, 

biblioteca, despatx de direcció, sala de 

professors, un magatzem i lavabos. 

 

 

 

 

 

 

 

L’empresa Finlandesa Wartsila ens fa 

donació de sis contenidors que s’instal·len 

a la part del darrera de l’edifici central i de 

moment amb quatre en fem dues aules 

amb una cabuda de 45 alumnes cadascuna. 
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Per obtenir els permisos corresponents 

d’obertura i funcionament de l’escola fem 

molts viatges a la capital Yaoundé, 

presentem una quantitat infinita de papers 

i finalment obtenim el permís del Ministeri 

de la Formation et l’Emploi, sota la seva 

tutela  comencem el curs acadèmic 2013-

2014 amb 44 alumnes d’auxiliar 

d’infermeria. Esperem el permís del 

Ministeri de la Santé per començar la 

formació d’infermeria, esperem que el 

proper curs ja el tinguem i així poder 

treballar en les dues branques, infermeria i 

auxiliar. 

L’escola finalment s’inaugura el 28 de 

setembre! Es matriculen 44 alumnes alguns 

d’ells vinguts de diferents punts del país, 

inclús de l’extrem Nord

 

Arribem a finals d’aquest any molt satisfets 

del treball que s’ha fet, hem aconseguit 

obrir l’escola i començar el curs acadèmic 

amb 44 alumnes, tenim professorat 

qualificat i emprenedor, dues aules ben 

equipades, la biblioteca amb 10 ordinadors 

pels alumnes....  

 

 

 

Enviem un contenidor des de Vic 

(Barcelona) amb material didàctic per 

l’escola i  material sanitari, del que en fem 

donació als hospitals i centres de salut de 

Kribi, a hospitals de Douala i Yaoundé. 
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