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Població
Índex de pobresa
Desnutrició
Sense aigua potable
IDH
Classificació segons IDH

Etimoé
Makoré
COSTA D’IVORI

22 milions d’habitants
59,3% (multidimensional)
17% dels infants
32% de la població
0,462 %
172/188

ÀFRICA

INDICADORS SOCIALS

SITUACIÓ DE LA DONA

Costa d’Ivori és un dels països amb més riquesa natural d’Àfrica, líder en l’exportació
de cafè, cacau i oli de palmell.El país té 22
milions d’habitants, i el 61,3% és menor de
24 anys. No obstant això, hi ha grans desigualtats entre la població. El 42% viu en
extrema pobresa i el 17% dels nens estan
malnodrits. A més el 32% dels habitants no
té accés a l’aigua potable.

La discriminació per raons ètniques, de nacionalitat, sexe o religió està prohibida per
la llei, però en la pràctica les dones ocupen
un paper subordinat en la societat; es troben relegades a les tasques tradicionals,
especialment a les zones rurals. L’escolarització de les nenes es considera menys
necessària que la dels nens. Només van a
l’escola fins que poden començar a fer les
tasques domèstiques.

EDUCACIÓ
El 40% dels homes i el 60% de les dones
no sap llegir ni escriure i les taxes d’escolarització són molt baixes, especialment en
el medi rural (57% de la població).El 69%
dels nens que viuen a les ciutats acaba la
primària, però només un 20% dels nens
d’àrees rurals ho aconsegueix. A les dificultats per a l’escolarització cal afegir el deteriorament del nivell d’ensenyament per la
manca de docents.

SANITAT
L’esperança de vida en néixer és de 56 anys.
És el tercer país de la sub-regió d’Àfrica de
l’oest més afectat pel VIH-SIDA, amb una
prevalença mitjana del 3%. S’estima que
hi ha 300.000 persones de més de 15 anys
que viuen amb VIH, i uns 70.000 nens. També persisteixen malalties com el paludisme
o l’úlcera d’Burull. Pel que fa a l’atenció sanitària, cap indret disposa de farmàcia i la
medicina tradicional és l’única opció.

16,70%
dels recursos de
fundació montblanc
aplicats
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Qui som?
L’associació Famille et Éducation
és una entitat sense ànim de lucre
que va començar la seva activitat
el 2005 amb un petit parvulari a
Abidjan, capital administrativa de
Costa d’Ivori.
Avui, amb més de 200 nens
escolaritzats, d’entre 3 i 12 anys,
necessita ajuda econòmica per
a la construcció de dues noves
instal·lacions, per a les que ja
disposa de terrenys: Etimoé i
Makoré. Famille et Éducation és
una associació formada per pares
i mares d’Abidjan. El seu objectiu
és consolidar un projecte educatiu

de qualitat que permeti incidir
en el desenvolupament del
país. El seu esforç es dirigeix
especialment a nens i nenes
que, per la situació econòmica
de les seves famílies, no tindrien
l’oportunitat d’anar a l’escola.
El projecte contempla, a més del
parvulari, l’ensenyament primari
i secundari; opcions, aquestes
dues últimes, inexistents fins ara
per a la majoria dels nens de la
zona.

La Fundació Montblanc per a la
promoció de la dona és una fundació
privada, de caràcter cultural i
assistencial, constituïda el 1998 per
un grup de professionals catalans
units pel desig de promoure el
desenvolupament humà.
Duu a terme projectes centrats en tres
eixos: educació, salut i dona; a través
de la col·laboració amb associacions
no lucratives que tinguin com a
beneficiaris directes a nens i joves.
Realitza la seva activitat
principalment a Catalunya,
Àfrica subsahariana,
Amèrica Llatina i Àsia.

Com col·laborar?
Pots fer-ho ingressant el teu donatiu a:

ES59 0075 0336 3106 0003 3607
ES28 2100 5516 8622 0008 5907

Sants 14-16, Principal
08014 Barcelona
Tel. +34 933633825 - Fax +34 934053165
http://fundaciomontblanc.org/ca/

