
“La Cooperació al desenvolupa-
ment en països del Tercer Món es
fa cada cop més necessària” des-
taca Félix García de Marina,  de-
legat a Figueres de la Fundació
María Auxiliadora, que continua
impulsant projectes a la Repúbli-
ca del Congo, concretament a Ka-
fubu i, des d’aquest  2013,  també
a Sakania. En aquesta regió, s’ha
finançat el projecte de crear una
maternitat al centre de salut i
també s’ha aconseguit equipar un
taller de costura per a l’Escola
Professional. Els recursos prove-
nen de l’ajuntament de Figueres
“que és dels pocs que, en temps de
crisi, ha continuat mantenint la
partida pressupostària per a pro-
jectes de cooperació”. Tot i que és
notori que en la nostra societat del
Primer Món  els índexs de pobre-
sa van en augment, “els conceptes
de solidaritat contemplen l’ésser
humà en la seva universalitat”, vol
recalcar García de Marina.

Des de la delegació local de Fi-
gueres, es manté un estret con-
tacte amb el Centre de Salut  de
Kufubu des de 2009, si bé va ser
el 2003 quan vaniniciar-se els
projectes de cooperació amb
aquest centre. S’ha aconsegit
equipar aquest centre, que ha pas-
sat de ser un dispensari ambula-
tori a ser un petit Hospital de re-
ferència a la zona, gràcies als set
projectes duts a terme des de  l’any
2006 al 2012, que han suposat
una ajuda econòmica total de
67.848,68 !. Ara els esforços es
destinen a Sakania. Actualment,
la situació d’aquest centre és
bona, pel que fa a la qualitat del
seu servei, però la construcció d’u-
na maternitat es fa imprescindi-
ble perquè el nombre dels habi-
tants de Sakania va en augment,
i l’ambulatori esdevé petit, a més,
els parts es fan a la mateixa sala
de consultes de tots els malalts. 

Amb aquest projecte, dotat
amb una partida de  20.177 euros,
es vol  contribuir al desenvolupa-
ment de la salut de la població de
Sakania i promoure la seva salut,
especialment de les dones i nens.
L’objectiu és incidir positivament
en l’atenció sanitària prestada a
les dones en edat reproductiva i
als nens en els cinc primers anys
de vida. Per això s’ha previst la re-
alització de diverses accions

d’àmbit regional i local que se
centren en tres línies fonamen-
tals: en primer lloc, millorar les

infraestructures dedicades a l’a-
tenció maternoinfantil, a través
de la construcció d’un nou pave-
lló i dotar-lo dels equipaments i
les eines necessàries, un treball
que es faria en una primera fase
de construcció durant el 2013 i
una segona fase per dotar-lo d’e-
quipament, 2013-2014. El pro-
jecte inclou la formació de perso-
nal sanitari especialitzat i la for-
mació a la població i serveis de
planificació familiar de les dones. 

El segon projecte, que la Fun-
dació ha presentat l’any 2013, be-

neficiarà l’Escola Professional de
Sakania, un projecte extraordi-
nari, que serà assumit directa-
ment per l’Ajuntament, amb una
partida de 14.000 euros.

Accés al món laboral
L’Escola Professional de Sakania
és propietat de les Filles de Ma-
rie Auxiliadora (Salesianes de
Don Bosco). Es tracta d’un cen-
tre on la població jove i adulta té
accés a una sèrie de tallers for-
matius que els faciliten el seu pos-
terior accés al món laboral. Un

dels ensenyaments que s’impar-
teixen és el de costura, en el qual
es formen una mitjana de 120
alumnes. Aquesta activitat és de
gran importància en la formació
dels joves, atesa la necessitat ge-
neralitzada tant de confeccionar
peces de vestir com de trobar sor-
tides laborals, però, en l’actuali-
tat, aquest taller veu perillar la
seva activitat per la falta d’equi-
pament, que ha quedat obsolet o
no funciona. Amb aquest projec-
te, es vol dotar els estudiants de
les capacitats i habilitats profes-
sionals necessàries per aconse-
guir un treball digne. La col·la-
boració permetrà equipar l’esco-
la per continuar amb la seva ac-
tivitat i seguir promovent el dret
de la dona a la feina.
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Contra la pobresa al tercer món
La Fundació María Auxiliadora vetlla per la salut i la formació
Des de la delegació local de Figueres d’aquesta entitat, es promouen, aquest any 2013, projectes que promouen
el desenvolupament humà a Sakania, a la República Democràtica del Congo, amb l’ajut de l’ajuntament
figuerenc que aquest 2013 ha permès tirar endavant un centre de maternitat i dotar l’escola professional.

EMPORDÀ

A Sakania, els parts es fan a la
mateixa sala de consultes de tots els
malalts, i ni els nens acabats de
néixer ni les mares tenen un espai.
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ATENCIÓ A MARES I FILLS
Sevei de planificació familiar 

L’equip de salut que treballa, amb escassos recursos, al centre de salut de Sakania. EMPORDÀ

Un dels projectes vol incidir
positivament en l’atenció
sanitària prestada a les dones
en edat reproductiva i als nens

L’ajuntament assumeix també
l’equipament de l’escola
professional, que veia perillar
la seva activitat 

EMPORDÀ

El grup de població més vulnerable a la precarietat general i als problemes
de salut a la zona són els infants i les dones, especialment les embarassades.
L'atenció sanitària prenatal és determinant per protegir la vida de les mares i
els nens, per això cal construir un pavelló reservat a l’atenció maternoinfantil.
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PROMOURE LA SALUT DE DONES I NENS
Amb la creació d’un pavelló, al centre de salut de Sakania Delegat a Figueres de la Fundació

Privada María Auxiliadora
La Fundació es va constituir el
1998. Té la seva seu a Barcelo-

na, i una delegació local a Figueres.
Assumeix projectes de cooperació a
Moçambic, Madagascar i el Congo.

MATERNITAT A SAKANIA
Crear un espai per atendre les neces-
sitats de les mares i els fills.

EQUIPAR L’ESCOLA PROFESSIONAL
Amb màquines de cosir perquè no
perilli la seva activitat.

FÉLIX GARCÍA DE MARINA

14.000 !

20.177 !

!

" LES XIFRES

LES DADES

Els veïns del barri de Les For-
ques, de Vilafant, van bolcar-se,
el 20 d’octubre passat, en els ac-
tes solidaris a benefici de la famí-

lia de Xavier Ortiz Pérez, un nen
afectat de leucèmia. Amb l’orga-
nització d’una marxa popular a la
qual van assistir 341 persones  i
un dinar, al local social amb 233
comensals adults i 36 nens, l’as-
sociació de veïns del barri ha
aconseguit recaptar 3.812,88 eu-
ros, que la setmana passada van
entregar-se a la família Ortiz Pé-
rez, de Vilafant.

El president de l’associació,

Joan Vidal, vol agrair la col·labo-
ració de totes les persones que
van col·laborar de forma desinte-
ressada en aquests actes així com
les entitats que s’hi van implicar. 

Gràcies al suport de tots es va
aconseguir l’èxit d’aquesta pri-
mera activitat que des de l’asso-
ciació es vol tirar endavant de nou
l’any que ve, “per continuar aju-
dant persones amb problemes”,
ha destacat el president.

VILAFANT | S. F.

L’associació del barri va
mobilitzar 341 persones 
en una marxa i 233 en un
dinar popular, organitzats
amb fins benèfics
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Els veïns de Les Forques recapten 3.812
euros per a un nen afectat de leucèmia

El dinar popular, al centre social, va ser un èxit. EMPORDÀ
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