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El passat gener a Tavèrnoles es va fer 

l’assemblea anual informativa per els socis d’ 

Insolàfrica on es va fer una explicació de com  

va el projecte i es va presentar l’estat de 

comptes de l’associació. 

També al gener es va carregar un contenidor de 

40 peus amb totes les donacions rebudes, tant 

material sanitari com material didàctic, 

informàtic, roba, sabates, joguets... i es va 

enviar a Camerun.  

 

 

 

MEMÒRIA ANUAL 2015 

 

 

Una  part d’aquest material sanitari el fem 

servir a l’escola per fer pràctiques i  l’altre ja 

està repartit a diferents hospitals, centres de 

salut, escoles maternals i la població de Kribi. 
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Fins aquest any l’escola no tenia aigua, 

utilitzàvem l’aigua que ens cedia l’hospital del 

costat, gràcies a donacions hem pogut 

construir un pou d’aigua i un castellet que 

proveeix d’aigua a l’escola i a la població de 

Ebomé. (Finançat pel Fons Català de 

Cooperació al desenvolupament, Consell 

Comarcal d’Osona, Ajuntament de Castellbisbal  

i Ajuntament de Pallejà) 

 

 

El dia 11 de febrer és el dia de la joventut, a 

Camerun és un dia festiu i un dels actes mes 

importants es la desfilada que fan totes les 

escoles de les ciutats. El 20 de maig és la festa 

nacional del Camerun i es torna a desfilar.  

Insolàfrica va estar representada pels seus 

alumnes a Kribi en aquests dos actes, per a ells 

és un deure i un gran orgull. 
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CURS DE CURES PAL·LIATIVES: El 23 de maig 

van venir de Bikop i Yaoundé l’equip de 

“Paliativos sin Fronteras” a donar un curs sobre 

les cures pal·liatives en infermeria, un acte 

molt significatiu ja que a Camerun tot just 

comença a fer-se’n ressò. 

Hi van assistir alumnes de l’escola, el 

professorat, metges i infermeres de diferents 

hospitals i centres de salut de la regió del sud. 

Una experiència molt positiva i ja estem 

preparant la segona xerrada. 

 

Aquest any Insolàfrica ha continuat 

col·laborant amb la donació de joguets, roba, 

material didàctic..... a la maternal de Mpangou, 

al pigmeus d’Ngobayan.... a part de tot el 

material sanitari donat als centres de salut i 

hospitals de Kribi i de la regió així com també 

de la capital Yaoundé i rodalies. 

 

  

Visita sorpresa del delegat de la salut de la 

regió de l’Océan a l’escola, amb un resultat 

molt satisfactori. 

Insolàfrica està reconeguda pel Ministeri de la 

Salut de Camerun i no és estrany que visitin 

l’escola diferents autoritats per comprovar el 

seu bon funcionament. 
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Insolàfrica va estar seleccionada i va rebre la 

Menció en els premis d’obra social Beyond 

Building Barcelona CONSTRUMAT-2015. 

S’hi va presentar el projecte de la construcció 

de les tres primeres aules fetes amb sis 

contenidors. 

 

Construcció de la quarta classe : Es va 

inaugurar fent els exàmens per accedir a la 

formació d’auxiliar d’infermeria. I  a partir del 

nou curs és l’aula del primer curs d’infermeria 

amb 41 alumnes. 
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Aquest any s’han signat dos convenis de 

col·laboració: amb l’Ajuntament de Tavèrnoles i 

amb Viatges Kareba de Sabadell. 

També s’han consolidat els contactes amb la 

UVIC i esperem poder signar un conveni de 

col·laboració al 2016. Val a dir que la UVIC ens 

dóna carpetes pels alumnes i que nosaltres els 

hi donem al matricular-se, a part de llibretes, 

bolígrafs,..... i tot el material que calgui durant 

el curs acadèmic 
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Aprofitant que durant els mes d’agost no hi han 

alumnes, ja fa dos anys que amb l’ajuda de 

voluntaris es fa un casal d’estiu pels infants de 

Camerun. Aquest 2015 amb un total de 113 

nens/nenes. 

 

 

 

 

Comencem el curs acadèmic 2015-2016 amb un 

total de 97 alumnes. 

Estudiants de primer i segon d’infermeria, 

estudiants d’auxiliar d’infermeria que juntament 

amb tot els professors fan que aquesta escola tiri 

endavant!!!!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


