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Presentació 

Insolàfrica ( infermeria solidària per l’Àfrica)  

 

Insolàfrica és una Organització sense ànim de lucre, apolítica, constituïda oficialment 

l'any  2011 per diferents professionals units per una manera comú de veure la solidaritat i 

la cooperació.  

 

Després de diverses experiències de treball en cooperació sanitària a l’Àfrica 

Subsahariana, concretament a Camerun, es detecten grans necessitats tant en atenció 

en salut, com en la formació dels professionals que hi treballen, conjuntament amb les 

deficients estructures sanitàries i es decideix crear l'associació Insolàfrica amb l'objectiu 

de compartir, treballar i col·laborar amb la població camerunesa, sense deixar de banda 

la seva cultura. 

 

Les àrees d'actuació d’ Insolàfrica són les següents: 

 Formació de professionals de la salut, principalment professionals d'Infermeria 

 Millora de les infraestructures sanitàries. 

 Ajuda humanitària. 

 

La zona d'actuació es centra a Àfrica Subsahariana, i en concret a Camerun.  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:LocationCameroon.svg
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Carta de la presidenta 

 

Primerament  donar les gràcies a totes les persones , entitats i  socis que heu cregut amb 

nosaltres i ens ajudeu a fer possible la posada en marxa del nostre gran projecte. 

 

Aquest projecte és fruit d’un cúmul de circumstàncies. 

 

Tot va començar el juliol del 2009 a Kribi (Camerun) fent cooperació com infermera a un 

hospital. Vaig viure situacions on quedava clar que  la formació en l’àmbit d’infermeria era 

deficient per la falta de recursos tan econòmics, docents i d’infraestructures. He viscut 

moltes experiències, moments de contacte directa amb la població malalta i amb qui té 

cura d’ells, he vist morir per falta d’assistència, per falta de coneixements, per falta d’una 

mínima atenció sanitària però també he vist com és lluita per viure, com es tenen ganes 

d’aprendre i de adquirir coneixements. En la regió de l’Océan, on es troba Kribi, no hi ha 

cap escola d’infermeria ni d’auxiliars d’infermeria.  

 

Per altre banda, es va poder donar l’oportunitat a una noia de 17 anys que volia estudiar 

medicina i que no tenia cap possibilitat per fer-ho, a venir a Catalunya, on després de 

convalidar els seus estudis i fer la selectivitat, actualment està estudiant el grau superior en 

radioteràpia amb unes notes excel·lents i així poder accedir als estudis de medicina.  

 

Amb els altres desplaçaments a Kribi, tres en total, a part de la cooperació vàrem 

començar ja a recollir dades sobre els estudis de les infermeres en els diferents centres de 

salut, la seva acreditació, a visitar escoles d’infermeria a Yaoundé, a Douala,.... tot ens va 

confirmar la necessitat que hi ha en aquesta regió del sud de Camerun d’una escola 

d’infermeria. 

En aquesta memòria veureu que pràcticament tot són tràmits administratius, convenis, 

elaboració del projecte, publicitat,....espero que en la memòria del 2012 ja us podem donar 

resultats i us convido a tots a seguir-nos en la nostra pàgina web: www.insolafrica.org. 

Cordialment 

Núria 

 

http://www.insolafrica.org/
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1. Constitució de l’associació Infermeria Solidària per l’Àfrica “Insolàfrica” en el mes de 

maig. 

 

2. Registre a la Generalitat de Catalunya, departament de justícia el dia 2 de juny amb 

el Nº de registre 45.800. 

 

3. Al setembre es viatge a Kribi per recollir dades: es visiten escoles d’infermeria a 

Yaoundé, es manté contacte amb la contrapart local, s’obtenen dades del ministeri 

de salut i ens presentem a les autoritats sanitàries de la regió. 

 

4. Inici de la redacció del projecte. 

 

5. Presència a la fira de Sant Galderic, a Tavèrnoles, venda de loteria de Nadal, 

samarretes amb el logotip d’ Insolàfrica, el dia 16 d’octubre. 

 

6. Presentació del projecte al COIB (col·legi oficial d’infermeria de Barcelona) en l’acte 

de xerrades solidàries el dia 19 d’octubre. 

 

7. Presentació del projecte a l’ajuntament de Tavèrnoles el dia 4 de novembre. 

 

8. Conveni marc amb la Universitat de Vic, signat el dia 15 de novembre. 

 

9. Viatge a Kribi del 20 de novembre al 21 de desembre on es porten a terme les 

actuacions de: 

 Conveni amb contrapart local Mbeka’a. 

 Acord amb la família TANGA per la compra del terreny per part d’ 

Insolàfrica.  

 S’inicia la neteja del terreny. 

 Acord amb el constructor local Gustave Bikoui. 

 Execució del plànols. 

 Pressupost de les obres. 
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 Contactes amb Dr. Inongo, cap de salut del districte de Kribi i amb Dr. 

Essaga, director de l’hospital de Kribi, on s’acorda signar un conveni de 

pràctiques pels alumnes de la futura escola.  

 Visita al delegat del govern de Kribi per explicar-li el projecte i demanar-li el 

seu suport. 

 Visita al president del partit RDPC, M. Grégoire MBA. 

 Visita a l’ambaixada d’Espanya a Camerun per donar-nos a conèixer i 

sol·licitar permís d’actuació de la nostre ONG en el país. 

 

10. Finalització de la redacció del projecte. 

 

11. Presentació a fundacions, empreses, premis,.... 

 

12. Futur conveni de col·laboració amb COIB (col·legi oficial d’infermeria de Barcelona). 


