MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS 2017

Salutacions

Deixem enrere un altra any i quan t’atures i mires enrere per fer un anàlisi del que
s’ha fet, el veus ple de sentiments, d’activitats, de sorolls, reptes i entrebancs,..., que
et donen empenta per continuar amb els nostres projectes i mirar el futur amb les
mateixes ganes i il·lusions del principi i que realment val la pena el que s’està fent.
En aquesta memòria trobareu un resum de les activitats que Insolafrica ha portat a
terme al llarg de 2017 tant a Camerun com al nostre país, activitats que
trimestralment enviem a socis, col·laboradors i amics, també hi trobareu el resum
econòmic amb el tancament de l’exercici anual.
Tot això ha estat possible gràcies al recolzament que tenim tan de fundacions i
institucions públiques i privades com la col·laboració dels socis i amics que en silenci
sempre ens han fet costat.
Res més, esperem que amb aquest recull d’informació siguem capaços de
transmetre-us aquesta il·lusió i empenta que sempre ens acompanya.

Núria

Presentació

INSOLÀFRICA, Infermeria Solidaria per l’Àfrica Associació, és una organització no
governamental sense ànim de lucre, fundada el 2011, per professionals sanitaris i no
sanitaris amb un objectiu comú: millorar l’atenció sanitària de l’Africa subsahariana,
concretament a Camerun. Basant-nos sempre en que la salut és un dret universal,
treballem, compartim i col·laborem amb la població camerunesa en tots els àmbits
de salut, començant per la formació tècnica i humana dels professionals sanitaris i
continuant posant-ho a la pràctica amb una assistència sanitària digna i de qualitat.
Els nostres projectes:

Insolàfrica
Escola d’infermeria

Centre mèdic

Maternitat

L’escola d’infermeria, és ja un projecte viable i sostenible en el temps, que
s’autofinança, dirigit i gestionat per personal local amb la supervisió d’Insolàfrica.

El centre mèdic, ja funciona, es va obrir pel novembre d’aquest any 2017. La part
assistencial està acabada, falta la part on hi haurà la farmàcia, el magatzem, els
vestidors, l’office i la direcció. Falta molt encara.

La maternitat, un projecte que ha sorgit fruit de la demanda que hem tingut de les
dones embarassades que venen a consultar-se i que volen parir al nostre centre. De
moment està en ment, hi estem treballant, però primer s’ha d’acabar el centre mèdic.

Escola d’infermeria
Feia molta falta una nova biblioteca a l’escola, la que teníem era molt petita i no
donava prou per tots el alumnes, al llarg d’aquest any la biblioteca ha passat de ser
un esbós sobre paper a una realitat, les institucions: Futbol Club Ramassa i la
Universitat de Girona ho han fet possible, els alumnes gaudiran d’un espai ampli per
treballar i llibres per consultar, ens falten els 28 ordinadors que esperem hi siguin
abans de començar el curs 2018-2019.

Com cada any, en motiu del dia de la joventut i de la festa nacional de Camerun, els
alumnes desfilen amb totes les altres escoles i institucions de Kribi. També hi ha
campionat de futbol, handbol, una marató, activitats lúdiques,...

Un gran repte que teníem era el de poder fer un intercanvi d’alumnes entre l’escola
d’infermeria Insolafrica i alumnes d’infermeria de la Universitat de Vic, repte que hem
superat i la Cristina i la Michele de Kribi han fet part de les seves pràctiques de tercer
a Vic i Manlleu i per l’altre banda, la Dounia i la Elena han anat a Kribi per fer-hi les
seves. Una experiència que esperem poder repetir el proper any.

Durant el curs, a part de les classes i les pràctiques, els alumnes segueixen el curs de
cures pal·liatives que venen a donar-nos els representants de “palitivos sin fronteras”
a Camerun, la presentació i defensa del treball final de carrera dels alumnes de tercer,
exàmens finals de tots els tres cursos i...la graduació de la primera promoció
d’infermeres i infermers de l’escola Insolàfrica!!!

A la festa hi van assistir a part dels familiars dels alumnes el Cònsol d’Espanya, el
delegat del govern de Camerun i el prefet de Kribi.

Per tornar a pensar a preparar el nou curs, rebre els nous alumnes de primer que ens
envia el Ministeri de salut i que venen d’arreu del Camerun i abans del desembre ja
haver escollit els dos alumnes de tercer que aniran a fer practiques l’any que ve a la
Universitat de Vic.

Un cop acabat el curs 2016-2017, a l’agost, aprofitant que a l’escola no hi ha alumnes,
Insolafrica torna a organitzar “Insolvacances”, aquest any amb l’Alba, la Judit, la Laura
i en Jonatan , voluntaris que les han fet possible.

Centre
La Fundació Recover és una de les institucions que ens recolza en aquest nou projecte
juntament amb la Fundació Girbau, el Consell Comarcal d’Osona, Fons Català de
Cooperació ( Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de
San Feliu de Codines) la Fundació Roviralta, GNU solidari, Sonrisas viajeras, hem
començat les obres de rehabilitació de la part assistencial i el Centre es va obrir al
públic pel Novembre!!!

El centre està obert de les 8 h fins a les 15 h per donar assistència sanitària, tant
programada com urgent i seguiment de les malalties cròniques. Un dels nostres
objectius és el de millorar la salut de la població fent prevenció i promoció de la salut.
La primera fase ja està operativa, és la part on hi ha les consultes, laboratori, sala
d’observació, urgències,.... ara falta la part d’administració i direcció, on hi hauran
també els vestuaris, l’office,...

Gràcies a Fundació Recover i la oenegé GNU solidari hem pogut informatitzar el
centre, es a dir, funciona com qualsevol centre d’atenció primària del nostre país.

Balanç de situació econòmica 2017

2017

2016

ACTIU NO CORRENT
206,0 aplicacions informàtiques
211,0 edifici escola
211.1 edifici centre mèdic
212 instal·lacions tècniques
213 maquinària
216 mobiliari
217 equipament informàtic
28 amortitzacions

177.855,23
49,50
131.711,65
36.921,23
287,85
178,36
13.723,39
9.315,85
-14.332,60

110.323,71
0,00
105.910,65
3.578,69
0,00
178,36
10.461,41
1.316,98
-11.122,38

ACTIU CORRENT
43, deutors
43,0 Deutors 2016-17
43,1 deutors 2017-18
440 deutors
Tresoreria
570 caixa
572 bancs

14.505,91
-1.122,23
12.290,92
-13.413,15
150,00
15.478,14
1.316,48
14.161,66

21.209,69
-1.682,78

TOTAL ACTIU

192.361,14

131.533,40

87.230,67
3.958,83
13.729,37
69.542,47

17.688,20
3.958,83
6.747,79
6.981,58

PATRIMONI
100, dotació fundacional
113. reserves
129, excedent exercici

150,00
22.742,47
1.655,61
21.086,86

Activitat al nostre país
A primers d’any sempre fem una de les activitats més importants que és la de la
celebració de l’assemblea informativa per a socis col·laboradors i amics a Tavèrnoles.
Les altres activitats portades a terme són recollida del premi Flor Sirera al COIB,
participació en les jornades d’infermeria, participació en els col·loquis del Centre
Comarcal d’Osona.

Comunicació
Insolafrica es comunica a traves del seu correu electrònic tavernoles@insolafrica.org,
pel bloc de la seva web i ens podeu trobar al facebock i twitter.

Propers projectes
El pròxim projecte serà una maternitat, encara està en fase de “somni”, però estem
segurs que en el proper any ja començarà a ser una realitat.

