FARMAMUNDI
INFORME INTERVENCIONS
FONS D'EMERGÈNCIES 2016

ALIANCES I SOCIS LOCALS:
Aquest informe recull el treball humanitari realitzat per Farmamundi el 2016 al costat dels seus socis locals: Terranova i Embajada
Española a Equador, Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) a Haití, Centro de Estudios y Promoción
del desarrollo (DESCO) a Perú; Jafra Foundation for Relief and Youth Development (Jafra) a Síria; Iniciative for Development and
Cooperation (IDC) a Sèrbia; Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS) a El Salvador; Programme de Promotion de Soins
de Santé Primaire (PPSSP) i Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale (FEPSI) a República Democrática del Congo;
Labour Resorce Center a Palestina; HESED Africa Foundation (HESED) a Kènia; i Association Malienne Pour la Promotion du Sahel
(AMAPROS) a Mali.
MEMBRES DEL FONS D'EMERGÈNCIES DE FARMAMUNDI:
Laboratorios Viñas, Cinfa, Esteve i Kern Pharma; Distribuidora Guipuzcoana SL; Ajuntaments de Terrassa i Vilafranca del Penedès,
Molt Il·lustre Col·legi Oficial de Farmacèutics de València i els Col·legis Oficials de Farmacèutics de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

ÍNDEX

1 FONS D'EMERGÈNCIES: EINA EFICAÇ D'ACCIÓ HUMANITÀRI					

04

2 RESUM DE LES INTERVENCIONS HUMANITÀRIES						

07

2.1 INTERVENCIONS D'EMERGÈNCIA O ACCIÓ HUMANITÀRIA				

07

2.2 INTERVENCIONS DE POST-EMERGÈNCIA						

13

2.3 INTERVENCIONS D'ACCIÓ HUMANITÀRIA						

17

3 POBLACIONS PARTICIPANTS I GESTIÓ ECONÒMICA DELS FONS				

22

3.1 TAULA RESUM DE POBLACIONS PARTICIPANTS A LES INTERVENCIONS		

22

3.2 QUADRE D'APORTACIONS I EXECUCIÓ DEL FAHE					

22

3.3 DISTRIBUCIÓ DE FONS PER PAÏSOS						22
4 AGRAÏMENT A LES INSTITUCIONS I MEMBRES DEL FAHE					

FONT:
		
EDITA:
		
		
		
		
		
FOTOGRAFIES:

Àrea de Projectes. Acció Humanitària i
Emergències Farmamundi
Àrea de Comunicació de FARMAMUNDI
Johannes Gutenberg, nº 5,
Parc Tecnològic
46980 Paterna (Valencia)
Telf. 902 01 17 17
www.farmamundi.org · info@farmamundi.org
Arxiu Farmamundi i socis locals

IMPRESSIÓ:

MaríMontañana, S.L

2

23

FARMAMUNDI PER LA SOSTENIBILITAT
DEL MEDI AMBIENT 			
El càlcul de la petjada de Carboni, és realitzat per la Compañia Labelia Conseil, sobre la
base de la metodologia Bilan Carbone®. Els càlculs estan basats en la comparativa entre
el paper triat produït a partir de fibres reciclades i el paper fibra verge, i d'altra banda en
les dades europees BREF disponibles ( paper a partir de fibra verge).
Els resultats s'obtenen segons dades actualitzades i estan subjectes a modificacions. En
imprimir amb Cocoon Silk en comptes de fer-ho amb paper no reciclat, es va estalviar
el següent:

19 kg
de residus

40 kWh
d'energia

3 kg CO2
Gasos Efecte
Hivernacle

31 kg
de fusta

26 km de
de viatge amb
cotxe europeu

718 llitres
d'aigua

Garantim atenció sanitària, alimentària, d'aixopluc
i higiene a persones víctimes de crisis humanitàries
o desastres naturals gràcies al suport econòmic
d'empreses socialment responsables.
El Fons d'Ajuda Humanitària i Emergències de
Farmamundi (FAHE) va tancar l'any 2016 amb dotze
intervencions d'emergència en deu països que
van beneficiar 80.985 persones.

El Fons va invertir 226.463,02€ en les diferents actuacions
a Equador, Haití, Perú, El Salvador, Síria, Sèrbia, Palestina,
RD Congo, Kènia i Mali, països on s'ha prioritzat l'atenció
sanitària i alimentària de la població més vulnerable,
especialment de les persones refugiades, dones i infants.
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1. FONS D'EMERGÈNCIES:
EINA EFICAÇ D'ACCIÓ
HUMANITÀRIA

El FAHE és un fons econòmic on diferents empreses i institucions fan aportacions anuals que Farmamundi destina a emergències sanitàries i que
permet a l’entitat actuar de manera independent,
garantint i facilitant l’atenció sanitària i alimentària, d'aixopluc i higiene a persones víctimes de
crisis humanitàries o desastres naturals.
La urgència de donar respostes a les poblacions
afectades per aquest tipus de catàstrofes ha
comportat l’especialització de l'ONG i la creació
d’instruments d'intervenció en crisis humanitàries que garanteixin una ajuda ràpida, àgil i
eficaç per atendre les necessitats de les poblacions més vulnerables.
A més de les emergències mediàtiques, que
són aquelles que reben espais en els mitjans
de comunicació i que tots coneixem, existeixen
les anomenades crisis complexes, que passen
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desapercebudes per a aquests mitjans i en conseqüència, per a la població en general. Farmamundi té el compromís de no oblidar aquestes
altres emergències precisament perquè la seva
escassa repercussió social dificulta l'obtenció de
fons d’ajuda humanitària internacional.

IDENTIFICAR NECESSITATS
Des de 2003, l’estratègia de Farmamundi implica
el treball amb organitzacions locals, sempre que
sigui possible, per facilitar la identificació de les
necessitats de la població i adequar la resposta
atenent a:
• Avaluació de danys
• Identificació de necessitats
• Disseny de la proposta a la demanda local
• Coordinació amb altres actors del país

Foto: Mai Saki

TIPUS D'INTERVENCIÓ:
• Emergències o Acció immediata:
Intervencions en els primers estadis
de la crisi, és a dir, immediatament o
en els següents 15-30 dies després
de l'esdeveniment de la mateixa.
• Intervenció de post-emergència:
Intervencions amb un marge de temps
de resposta més ampli, entre 1 i 6
mesos després de la declaració de la
crisi, orientades a pal·liar les seves con-

seqüències que afecten greument les
poblacions.
• Intervencions d'Ajuda Humanitària:
Intervencions que es donen a partir dels
6 mesos de l'esdeveniment d'una crisi,
cas de les anomenades crisis complexes, en resposta als efectes de la crisi
que al seu dia es va declarar com a tal.
A més, Farmamundi disposa d'un
magatzem de subministraments

mèdics i farmacèutics, l'Àrea Logística Humanitària (ALH), que
proveeix als actors humanitaris,
que al costat dels locals, presten
les primeres ajudes sanitàries en
forma de kits d'emergències estandarditzats segons les normes
internacionals segons els diferents
tipus d'emergències, així com de
medicaments essencials i altres
materials mèdics.
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EL TERRATRÈMOL D'EQUADOR
I ELS REFUGIATS A SÍRIA VAN
CENTRAR LES ACTUACIONS
El Fons d'Ajuda Humanitària i Emergències de Farmamundi (FAHE) va
tancar l'any 2016 amb dotze intervencions d'emergència en deu països
que van beneficiar 80.985 persones.
El Fons va invertir 226.463,02€ en
les diferents actuacions a Equador,
Haití, Perú, El Salvador, Síria, Sèrbia,
Palestina, RD Congo, Kènia i Mali,
països on s'ha prioritzat l'atenció
sanitària i alimentària de la població
més vulnerable, especialment de les
persones refugiades, dones i infants.
Després de sis anys de conflicte armat, l'atenció alimentària i sanitària a
les famílies refugiades a Síria i Sèrbia
segueix sent prioritària per a Farmamundi. Al costat de l'ONG local Jafra
(Foundation for Relief and Youth Development), després de l'estiu es van
distribuir aliments, medicaments i kits
higiènics a unes 8.000 persones en el
camp de Khan Eshieh, zona rural pròxima a Damasc. Per la situació d'inseguretat i aïllament en aquest campament,
la població refugiada ha d’anar a Zakia
o a Damasc afrontant grans riscos per
aconseguir articles de primera necessitat i aliments.
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El Fons d'Ajut Humanitari i d’Emergèncis de Farmamundi també va atendre
la post-emergència del terratrèmol de
7,8 graus que va assolar la zona nord
de l'Equador, destrossant infraestructures, habitatges i collites, prestant
assistència sanitària urgent i subministrant aigua potable a 1.500 famílies de
les zones més afectades de les províncies de Manabí i Esmeraldas.
També a Haití, es va realitzar una intervenció sociosanitària d'emergència
a la població afectada per l'Huracà
Mathew, amb el suport de l'ONG Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), on es
van lliurar kits d'aliments, aigua embotellada, kits d'higiene, medicaments
essencials i atenció sanitària amb unitat mòbil a més de 2.500 persones.
A Gaza i coincidint amb l'època de
Ramadà, es va subministrar llet infantil,
sucre, arròs, oli, melmelada, llenties i
altres aliments de primera necessitat a
famílies desplaçades a la franja de Gaza,
amb el suport de la ONG palestina Labour Resources Center (LRC), amb l'objectiu d'alleujar l'asfixiant situació que viu
la població a la zona de Shejayeh, que
pateix una situació socioeconòmica en
constant retrocés pel bloqueig de l’exèrcit d’Israel des de l'any 2007.

Destaquem l'atenció d'emergència provocada per les malalties zika, chikungunya i dengue al municipi de Mejicanos,
al departament de San Salvador (El
Salvador), i la intervenció sanitària a la
població afectada a Perú pel terratrèmol
als districtes d’Ichumpa, Achoma, Yanque i Coporaque, a la regió d'Arequipa.
També, l'atenció sanitària a la població
refugiada urbana a Nairobi (Kènia) davant la reactivació del brot de còlera, i
la intervenció per reduir la vulnerabilitat
en salut davant una amenaça sanitària a
Mali, on Farmamundi treballa de forma
directa i estable en 15 centres de salut
comunitaris de les diferents Àrees de
Salut de la Regió de Kayes.
Finalment, a la República Democràtica del Congo, país on Farmamundi
treballa des de fa més d'una dècada
de manera estable, el FAHE va ser
present en dues accions: una de prevenció de la violència sexual i de millora de l'atenció mèdica i psicològica
de les víctimes, i una altra de reforç
del sistema de salut del Kivu Nord
i d'abastiment de 14 estructures de
salut de la zona d’Oicha amb medicaments genèrics i específics, material
fungible sanitari i kits per a l'assistència
mèdica de les víctimes del repunt del
conflicte armat a la zona.

2. RESUM DE LES
INTERVENCIONS
HUMANITÀRIES
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2.1. INTERVENCIONS D'EMERGÈNCIA
O ACCIÓ HUMANITÀRIA
AMÈRICA DEL SUD. EQUADOR
Intervenció socio sanitària d'emergència per a
l'atenció de la població afectada pel terratrèmol del passat 16 d'abril a les províncies de
Manabí (cantons: Jipijaja, Rocafuerte, Portoviejo, Jaramijó, San Vicente, Jama) i Esmeraldas
(cantons: Quinindé, Muisne)

Context:
El 16 d'abril es va registrar a l'Equador un sisme
de magnitud 7,8 graus en l'escala Richter que va
ocasionar el que fonts governamentals van definir
com “la major catàstrofe soferta al país en els
últims 67 anys”, des del terratrèmol d'Ambato
del 5 d’agost de 1949.
L'epicentre del sisme es va situar entre les localitats de Cojimíes i Pedernales, a la zona nord de
la província de Manabí, i es van registrar a la zona
nombroses persones mortes, desaparegudes,
ferides, desplaçades, habitatges i infraestructura
bàsica destruïda i/o danyada.
Les dades oficials van donar mostra de la magnitud de la catàstrofe amb 659 persones mortes
i 27.732 persones ferides que van ser ateses per
equips sanitaris. Es van destruir 6.998 edificis,
dels quals 281 eren escoles. El nombre de persones desplaçades va arribar a les 29.067.
Les principals necessitats identificades pel govern
equatorià, difoses a través de la Secretaría de
Gestión de Riesgos de Ecuador van ser: l'accés
a aigua potable i la millora de les condicions sanitàries i d'higiene. Materials d'abric i aixopluc,
suport a la gestió dels albergs existents, la seguretat alimentària, l'accés a l'assistència mèdica i la
protecció als col·lectius més vulnerables.

Descripció de la intervenció:

• Es van distribuir equips i materials per
al tractament segur i l'emmagatzematge
d'aigua, capacitació sobre el seu ús i
formacions sobre higiene i aigua segura,
neteja, desinfecció i rehabilitació de
sistemes d'aigua.
El contingut del kit distribuït entre la població
afectada conté un dipòsit de 20 litres d'aigua,
un dispensador d'aigua amb una capacitat de 12
litres i un pot de clor. Les activitats de distribució
es van acompanyar de capacitacions a les persones destinatàries del kit per garantir el correcte
maneig dels equips i per assegurar la qualitat
d'aigua de consum domèstic, així com la durabilitat dels materials sanitaris distribuïts.
• Distribució de kits higiènics, productius i
campanya de promoció d'higiene.
El contingut dels kits d'higiene bàsic va tenir
en compte les necessitats específiques de
gènere i edat de les persones usuàries. Així
mateix, l'equip local va realitzar activitats de
sensibilització entre la població afectada per
preservar les bones condicions d'higiene a les
llars i l'entorn, conservar i emmagatzenar l'aigua de manera adequada, etc., per prevenir
l'aparició de brots infecciosos que posessin en
risc la salut d'una població en situació d'elevada vulnerabilitat.

Població destinatària:
1.500 persones (1.055 dones i 445 homes)
beneficiàries de les activitats de distribució i
500 persones (369 dones i 131 homes) van participar de les activitats de sensibilització.
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EL CARIB.
HAITÍ
Intervenció socio sanitària d'emergència per a l'atenció de la població
afectada per l'huracà Mathew al
Departament Oest, Haití.

Context:
El 4 d'octubre a les 07:00h l'huracà
Matthew de categoria 4 i amb vents
de fins a 145/mph (230/kmp) va assolir
el territori haitià i va causar gran devastació i inundacions. Matthew ha estat
catalogat com l'huracà més poderós
que s'ha desenvolupat al Carib des
de l'aparició de Félix el 2007. La seva
trajectòria va travessar la regió sud
creuant cap al nord, i va afectar els departaments Sud, Nippes, Grand Anse,
Oeste, Artibonito i Sudeste.
Després d'impactar sobre territori haitià,
es va reportar la destrucció parcial i total
de centenars d'habitatges, principalment en les regions costaneres, així com
comunitats completament inundades i
incomunicades, esllavissades de terra
i caigudes de ponts, limitant l'accés a
les zones més afectades. També es van
reportar danys en infraestructures bàsiques a més d'incomptables pèrdues en
les collites. Els serveis d'electricitat, comunicació i aigua potable es van veure
interromputs a causa dels forts vents i
les inundacions, i al menys 106.250 nens
i nenes en edat escolar, van veure interrompuda la seva escolarització.
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Les últimes actualitzacions estadístiques publicades per l'Oficina per a la
Coordinació d'Assumptes Humanitaris
(OCHA per les sigles en anglès) van
donar dades de 473 persones mortes, de 1.410.774 persones (592.581
menors de 5 anys) que van necessitar
atenció humanitària, el que suposa el
13% de la població del país. A més,
112.500 menors de 5 anys estaven en
situació de risc de malnutrició severa i
350.000 persones de les àrees rurals,
en necessitat de recuperar la seva
capacitat de producció d'ingressos.

Descripció de la intervenció:
Després que els organismes d’ajut
humanitari fessin la identificació de
necessitats, es van atendre les necessitats immediates de persones afectades
després del pas de l'huracà per la

regió sud d'Haití, amb el lliurament de
kits d'aliments, aigua embotellada, kits
d'higiene, lliurament de medicaments
essencials, productes de primera necessitat i servei d'operatius mèdics
amb unitat mòbil per reduir els efectes
causats i els riscos de contraure malalties infectocontagioses.
Amb major urgència i després de
les reunions de coordinació entre
agents presents a la zona i autoritats
locals, es van entregar kits d'higiene
i mosquiteres per a la prevenció de
malalties transmeses per mosquits,
com el dengue, la malària i el zika,
així com accions preventives davant
el còlera.

Població destinatària:
Unes 2.500 persones del departament
Oest.

Artibonito

HAITÍ
Grand Anse

Nippes

Port-au-Prince

2. RESUM DE LES INTERVENCIONS HUMANITÀRIES DE 2016

AMÈRICA DEL SUD.
PERÚ
Intervenció sanitària d'emergència
per a la població afectada pel terratrèmol en els districtes de Ichumpa,
Achoma, Yanke i Coporaque, regió
d'Arequipa (Perú)

Context:
Geogràficament, el Perú es localitza en
el denominat Cinturó o Anell de Foc del
Pacífic, zona caracteritzada per la seva
intensa activitat sísmica i volcànica. En
aquesta zona, les plaques de l'escorça
terrestre s'enfonsen a gran velocitat (diversos centímetres per any) i alhora acumulen enormes tensions que s'alliberen
en forma de sismes. D'aquesta manera,
el 14 d'agost un terratrèmol de 5,2 graus
va afectar el departament d'Arequipa.
Les seves successives rèpliques i un nou
sisme registrat el dia 21 d'agost de 4,3
graus van ocasionar un total de 9 persones mortes, 55 ferides, 1.074 habitatges
afectats i més de 600 completament
destruïdes.
El Departament d'Arequipa registra
indicadors de pobresa molt elevats. La
major part de les cases construïdes en
els suburbis de la ciutat i a l'altiplà andí
es construeixen amb tova i altres materials susceptibles de patir quantiosos
danys en cas de terratrèmols. Així, la
majoria dels habitatges de material rústic es van destruir i algunes de material
noble van patir esquerdes de diverses
dimensions. Les vies de comunicació
terrestres van quedar inhabilitades en
diversos quilòmetres com a conseqüència dels ensorraments i esllavissades
de terra en les carreteres d'Arequipa a
Chivay i Huambo el que va dificultar el
desplaçament dels equips de rescat.
En una primera avaluació de danys rea-

litzada pel Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri) es van detectar 15.000
metres de canals de reg afectats, situats principalment en els districtes de
Yanque, Achoma i Ichupampa, el que
va provocar la suspensió de la provisió
de l'aigua a aquestes localitats i va
generar importants pèrdues en cultius
alimentaris en almenys 1330 has.

Descripció de la intervenció:

• En primer lloc, l'equip de l'ONG
local DESCO i les xarxes de promotors
locals, van realitzar visites de coordinació i van identificar els nuclis familiars
afectats pel terratrèmol en els quatre
districtes d'intervenció en coordinació amb els organismes responsables
de l'atenció (governs locals, INDECI,
Minsa, etc. ), i l'avaluació de la situació
higiènic sanitària i posterior derivació
als centres de salut.
• Es va realitzar la cotització i adquisició de medicaments essencials, instrumental mèdic i materials sanitaris en
les reunions amb les autoritats locals i
els representants dels centres de salut
participants, on es va observar que
cap centre comptava amb oxímetres
ni tensiòmetres mòbils, el que limitava
la realització d'atencions domiciliàries.
Tampoc es comptava amb els equips
de cirurgia menor necessaris per al
tractament de les lesions i traumatismes de major prevalença després del
terratrèmol. En relació als medicaments essencials, els centres de salut
no tenien analgèsics, antiinflamatoris ni
àcid clavulànic per tractar la resistència
a l'amoxicil·lina.
• Es van realitzar quatre campanyes
de distribució de materials sanitaris
en els quatre centres de salut parti-

cipants i es oferir atenció sanitària a
la població afectada pel terratrèmol.
L'equip de DESCO va dissenyar el
contingut dels kits de medicaments
i materials sanitaris als centres de
salut per reforçar la seva capacitat
d'assistència. Les distribucions es van
realitzar en coordinació i presència
dels alcaldes de districte, provincials
i un representant de l'Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres el 27 de
setembre.
• L'equip local de DESCO també
va realitzar visites de seguiment per
monitoritzar l'ús i manteniment dels
equips i materials sanitaris donats,
així com el control del registre de les
atencions i les prescripcions fetes,
tant en els propis centres de salut
com en les visites domiciliaries realitzades. El perfil majoritari de les atencions realitzades es correspon a nens
i nenes menors de 5 anys i lactants,
i les afeccions tractades amb major
prevalença van ser EDAs i IRAs.

Població destinatària:
3.688 persones (1.757 homes i 1.931
dones), de les quals 1.168 són menors
(555 nens i 613 nenes).

PERÚ

Lima

Ichupampa
Achoma

Coporaque
Yanque
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Foto: Mai Saki
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SÈRBIA

Zajecar

Dimitrovgrad

Presevo

EST D'EUROPA.
SÈRBIA
Intervenció socio sanitària d'emergència per a la millora de les condicions de vida de les persones refugiades, migrants o demandants d'asil
a Sèrbia després del tancament de
fronteres de la UE

Context:
Durant l'any 2015, un nombre sense
precedents de persones refugiades i
migrants va creuar el territori serbi en
la seva ruta cap a Europa Occidental.
Es tractava majoritàriament de persones que, fugint de la inestabilitat i inseguretat dels seus països (Síria i l'Iraq
principalment) arribaven a Grècia per
mar i en el seu objectiu d'arribar a Europa travessaven Macedònia i Sèrbia,
amb el focus a la frontera hongaresa.
Davant la magnitud d'aquesta crisi
humanitària que s’ha anomenat crisi
de refugiats, els líders dels 28 països
de la UE van acordar amb Turquia el
divendres 18 de març de 2016, que
totes les persones arribades de forma irregular a la Unió a partir de la
matinada del diumenge 20 de març,
serien internades en centres tancats, a
l'espera de ser retornades a Turquia, el
que va vulnerar en moltes ocasions el
principi de “non-refoulement”, reconegut pel Dret Internacional Humanitari.
D'aquesta manera, els centres dels
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països membres de la UE, on fins llavors se'ls identificava i registrava abans
que seguissin ruta cap al nord, es van
convertir en centres de detenció de
persones migrants, refugiades i/o demandants d'asil.
Les dades oficials disponibles fins a
la data de l'ACNUR i de la Creu Roja
Sèrbia reflectien que en el primer trimestre de 2016, un total de 96.117
persones refugiades i migrants van
continuar arribant a Sèrbia en la seva
ruta cap a Europa.
Les dues organitzacions van estimar
que 300 persones arribaven a Sèrbia
diàriament. Després de l'acord entre
la Unió Europea i Turquia, i el tancament de les fronteres a migrants sense

documentació, es va observar un canvi
en el patró de migració per les muntanyes de Bulgària i Macedònia. Es
van intensificar de nou les arribades a
les fronteres amb Hongria, fonamentalment de famílies amb menors, que
esperen l'oportunitat de creuar la frontera en el seu camí als països membres
de la Unió Europea.
Degut al limitat nombre d'admissions
diàries per part de les autoritats hongareses, les condicions de vida de les
persones en espera d'asil són difícils
fora de les dues "zones de trànsit"
prop dels punts fronterers de Kelebija
i Horgos. El nombre d'aquestes persones va sobrepassar les 600, al juny
de 2016.

2. RESUM DE LES INTERVENCIONS HUMANITÀRIES DE 2016

Descripció de la intervenció:
La intervenció dissenyada entre
Farmamundi i l'ONG local Iniciative
for Development and Cooperation
(IDC) es va localitzar en els següents
emplaçaments: Presevo, a la frontera
amb l'Antiga República Iugoslava de
Macedònia: Zajecar, Negotin i Dimitrovgrad, prop de la frontera amb
Bulgària; en dos municipis de Vojvodina (Kanjiza i Subotica) prop de la frontera amb Hongria; a les localitats de
Sid i Sombor, prop de la frontera amb
Croàcia, així com la ciutat de Belgrad,
capital del país, on l'equip local va
centrar els seus esforços a millorar les
condicions higièniques i sanitàries i
satisfer les necessitats nutricionals de
la població en situació de major vulnerabilitat: dones i menors d'edat.
Les activitats realitzades en el marc de
la intervenció van ser:
• Compra i distribució d'articles Non
Food Items (productes no alimentaris),
per als quals es va tenir en compte
la proximitat de la tardor i l'arribada
del fred i les pluges i incloïen material d'abric i impermeabilització com
jaquetes, abrics, mitjons i calçat impermeable, així com sacs de dormir i
mantes.
• Compra de 2.500 paquets nutricionals d'alt valor proteic que es van
distribuir entre 1.000 dones refugiades
i menors no acompanyats.
• Reclutament, formació i dotació de
materials de sensibilització a l'equip
de 30 persones voluntàries (10 a Subotica, 10 a Sid i 10 a Dimitrovgrad)
per a l'assessorament tant als centres
col·lectius, com en els assentaments
informals en les tres àrees de intervenció. Davant la falta d'informació
relativa als serveis disponibles per a la
població demandant d'asil en situació
de desprotecció i desemparament
"atrapada" al país, Farmamundi i IDC
van dedicar esforços a la capacitació
i enfortiment de les capacitats de la
xarxa de voluntariat que va actuar
com a agent sensibilitzador i informant clau per a la població demandant d'asil, donant a conèixer els recursos a la seva disposició i afavorint
amb el seu treball el seguiment i identificació de persones en situacions
d'extrema vulnerabilitat.

Població destinatària:
2.500 persones.

SÍRIA

Yelda

SÍRIA

Damasc
Babila
Al Yarmouk

ORIENT MITJÀ.

Intervenció d'emergència per a
l'atenció de les necessitats nutricionals de la població atrapada
al camp d'Al Yarmouk i en les comunitats de Yelda i Babila (sud de
Damasc, Síria) en el marc de l'alto
el foc del 27 de febrer de 2016

Context:
La mitjanit del 27 de febrer a Síria va
començar l'alto el foc, segons es va
establir a l'històric acord signat per
Rússia i les EUA. El pla del cessament
de les hostilitats preveia la participació
de totes les parts del conflicte que
acceptessin l'acord, excepte els grups
terroristes com l'Estat Islàmic i Front
Al-Nusra.
Per la seva banda, el Consell de la
Seguretat de l'ONU va aprovar una resolució sobre el suport a l'alto el foc a
Síria. El document exigia que totes les
parts del conflicte acceptessin l'acord i
cessessin els atacs amb qualsevol tipus
d'armes, incloent coets, morters i míssils guiats antitanc.
Els bàndols enfrontats havien de
renunciar a l'adquisició o als intents
d'adquirir territoris d'altres parts
participants en el cessament de les
hostilitats, i aplicar l'ús proporcional
de la força en cas de defensa pròpia.
També es comprometien a permetre
a les agències humanitàries l'accés
ràpid, segur i sense obstacles a les

zones sota el seu control operacional
i permetre l'assistència humanitària
immediata a les persones que la necessitessin.
El Consell de Seguretat de l'ONU
exigia a les parts que respectessin les
obligacions sobre l'alto el foc sol·licitant al secretari general, Ban Ki-Moon
i al seu enviat especial per a Síria, Staffan de Mistura, que els representants
del Govern sirià i l'oposició reprenguessin les negociacions de pau tan
aviat com fos possible; demanant als
bàndols la creació de les condicions
per establir "una treva ferma a llarg
termini".
Sense l'existència de garanties absolutes que fessin pensar en el respecte de l'acord, el segon dia d'alto el
foc ja es van registrar tirotejos i bombardejos aïllats entre les faccions
defensores i opositores al règim
d'Al-Assad. Encara avui, i després de
sis anys de conflicte, Nacions Unides
assegura que més de 250.000 persones han mort al país i que més d'un
milió de desplaçades viuen en 16
centres col·lectius, camps i assentaments assetjats.

Descripció de la intervenció:
En el marc de l'alto el foc, Farmamundi i la seva sòcia local JAFRA,
un cop garantides les condicions de
seguretat i accés, van coordinar accions per proveir de kits alimentaris a
la població del camp de refugiats d'Al
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Yarmouk i de les comunitats limítrofes de Yelda i Babila, on viu població
siriana i refugiada palestina, amb
elevats nivells de dèficit nutricional,
consequüència
d'anys de guerra ininterrompuda i
l'entrada en escena de nous actors
que han arribat a ocupar els camps
i que han limitat i impedit l'accés de
l'assistència humanitària.
El disseny dels kits nutricionals i
d'aliments ha tingut en consideració
les específiques necessitats nutricionals dels nens i nenes menors
de cinc anys, dones embarassades i
lactants, els col·lectius més afectats
per desnutrició, concretant-se en: llet
infantil, sucre, arròs, oli, melmelada,
mongetes enllaunades, mortadel·la
halal, tonyina, tomàquet, llenties, etc.,
aliments adequats al consum i conservació en tant que s'han dissenyat
tenint en compte aspectes rellevants
de gènere, edat, pertinença cultural i
les precàries condicions d'habitabilitat
i emmagatzematge d'aliments.

Població destinatària:
2.000 persones dels camp de refugiats d'Al Yarmouk i de les comunitats
limítrofes de Yelda i Babila.
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ORIENT MITJÀ.
SÍRIA
Intervenció d'emergència per a
l'atenció de les necessitats de la
població atrapada al camp de Khan
Eshieh (Damasc)

Context:
L’any 1948, 700.000 palestins i palestines van ser desposseïdes de les
seves terres, les seves llars i dels seus
records, i es van convertir en refugiats.
Avui són més de 5.1 milions, gairebé la
tercera part de les persones refugiades
del món.
Després de més de 60 anys d'exili
i condició apàtrida, les condicions
d'aquestes persones lluny de millorar
s'han agreujat. A Síria hi ha, tot i el
conflicte, nou campaments de refugiats gestionats per l'UNRWA, a l'espera d'una solució pacífica i duradora
a la seva difícil situació.
El camp de refugiats palestins Khan
Eshieh està situat en una zona rural
propera a Damasc, on sobreviuen
12.000 persones, més 2.000 desplaçades internes, que s'han establert de
manera informal en els seus voltants,
després del començament de la guerra
fa més de cinc anys.
Del total de la població, hi ha 3.000

nens i nenes i més de 1.000 persones grans que pateixen l'escalada de
violència militar entre les forces governamentals sirianes i els grups armats de
l'oposició. Aquesta escalada, que es va
agreujar a partir del mes de maig, ha
empitjorat la situació humanitària de
les famílies tant dins com al voltant del
camp. Com a exemple, cal destacar
que entre el 17 i el 23 de juny hi va
haver 35 assalts aeris sobre el camp.
Fins i tot abans dels últims atacs, 2.400
famílies del camp (inclosa la població
desplaçada interna) ja s'enfrontaven a
condicions de precarietat extrema amb
talls d'aigua i combustible (per obtenir
electricitat), i estaven desproveïdes de
medicaments i material mèdic, sense assistència sanitària, aliments, roba i altres
estris bàsics.

Descripció de l’intervenció:
Farmamundi i la seva sòcia local Jafra,
després d'una prèvia avaluació de les
necessitats de la població refugiada
palestina, va prioritzar l'adquisició i
distribució d'aliments, parant especial
atenció a les necessitats alimentàries
dels menors i nadons.
Els kits d'alimentació contenien llet
infantil, sucre, arròs, oli, melmelada,
mongetes en llauna, mortadel·la halal, tonyina, tomàquet, llenties, etc.,
i es van preparar tenint en compte
aspectes rellevants de gènere, edat,
pertinença cultural i les precàries condicions d'habitabilitat i emmagatzematge d'aliments.

Població destinatària:
8.000 persones del camp de refugiats
de Khan Eshieh.

2.2. INTERVENCIONS
DE POST-EMERGÈNCIA
ÀFRICA SUBSAHARIANA.
REP. DEM. DEL CONGO
Millora de les condicions de salut de la població desplaçada com a conseqüència del
repunt del conflicte armat a la zona de salut
d'Oicha

Context:
El context de la RDC es caracteritza per ser un
escenari de crisi complexa amb constants repunts de tensió i violència, com a conseqüència
del conflicte que des de fa més de dues dècades enfronta interessos de diversos països i faccions pel control dels valuosos recursos naturals
que es troben en territori congolès.
La crisi humanitària que pateix la població del
Kivu Nord es relaciona amb l'impacte desigual
que suposa sobre dones i menors la inestabilitat
politicomilitar, la manca de resolució de les institucions a l'est del país, el deteriorament de les
condicions de vida i la desestructuració social,
ja que la quotidianitat de les persones i el funcionament de les institucions i serveis bàsics es
subordina a l'evolució dels nivells de violència
i inseguretat a la zona. Aquesta situació, que
remet a una crisi estructural és, a més, un exemple paradigmàtic de crisi oblidada, agreujada
per un repunt de la violència que ha causat un
nou deteriorament de les condicions de vida de
la població i, especialment, de les persones en
situació de major vulnerabilitat.
A l'octubre de 2014 el grup ADF-NALU va reaparèixer amb atacs a civils a la ciutat i el territori

de Beni, al Kivu Nord. Fins a la data, aquests
assalts s'han cobrat més de dos centenars de víctimes mortals, a les quals cal sumar centenars de
persones ferides, a més de nombroses famílies
desplaçades i llars víctimes del pillatge. Així mateix, han tingut lloc múltiples segrestos de civils a
les zones atacades, principalment menors i joves.
I és que el segrest és una estratègia àmpliament
utilitzada per aquest grup terrorista, que entrena
militarment a les persones segrestades per posteriorment fer-les servir en els combats.
Així mateix, els moviments de milicians al llarg
de les carreteres i fronteres que uneixen el país
amb Uganda, augmenten la inseguretat de totes
les persones que viuen a les zones frontereres
o en els camins que les creuen. En les més de
dues dècades de conflicte que ha viscut el país,
els militars han deixat al seu pas comunitats devastades pel pillatge, nens/es i joves segrestats/
es, i dones i nenes violades. Qualsevol moviment
que impliqui el pas d'homes armats prop de les
comunitats té greus conseqüències sobre la integritat física i psicològica de la seva població.
En l'actualitat, la protecció oficial de la regió per
les FARDC (Força Armada de la RDC) no aconsegueix impedir que membres de l'ADF-NALU,
armats amb matxets i destrals, perpetuïn el terror
i ataquin civils de manera indiscriminada en el territori de Beni, on s'ubica Oicha. Això ha generat
un elevat grau de desconfiança en l'exèrcit per
part de la ciutadania, més quan s'estén el rumor
que hi ha infiltrats rebels a les FARDC i desertors
de l'exèrcit que estan donant suport als rebels.
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Oicha

REPÚBLICA
DEMOCRÀTICA
DEL CONGO
Kinsasa

Aquest intercanvi d'uniformes que, en
alguns moments, a la població li resulti
difícil discernir entre aquells milicians
que els ataquen i aquells que han de
defensar-la.
Per la seva banda, les FARDC, amb
el suport de la MONUSCO (Missió
de les NNUU per a l'estabilització del
Congo), s'organitzen per respondre
als atacs del que, fins ara, era una
guerra de guerrilles i que ha desencadenat també enfrontaments directes
entre les FARDC i ADF/NALU, el que
ha obligat a centenars de persones de
l'est de la regió a deixar les seves llars
per buscar refugi en altres comunitats,
incrementant el ja de per si elevat
nombre de persones desplaçades
internes de la regió.
A la zona de d'Oicha, propera a la frontera amb Uganda, aquest repunt de la
violència afecta de forma directa a la
població, ja que la seva ubicació gairebé fronterera implica el pas de gairebé
la totalitat dels moviments armats, amb
repercussions directes sobre la població
en forma de violència, especialment
violència sexual, segrestos i pillatges.

Descripció de la intervenció:
• A la zona de salut d'Oicha es van dur
a terme accions d’abastiment de 14
estructures de salut amb medicaments
genèrics i específics, material fungible
sanitari i kits per a l'assistència mèdica
de les víctimes de l'emergència per tal
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de garantir l'atenció a la població més
vulnerable en funció del seu perfil epidemiològic, i de les afeccions i malalties prevalents entre els col·lectius més
desprotegits i en major situació de
vulnerabilitat.
• També es van emprendre accions
d'assistència mèdica d'emergència a
la població vulnerable afectada pels
enfrontaments armats, amb èmfasi
en la població femenina i infantil.
Concretament, assistència a dones
en edat fèrtil i embarassades, dones

que pateixen violència sexual i menors. Les afeccions tractades amb
major prevalença van ser: malària,
IRAs, EDAs, verminosis, infeccions
dermatològiques, malalties de transmissió sexual, afeccions lligades a la
salut sexual, reproductiva i perinatal,
i lesions lligades a la violència sexual
perpetrada contra les dones.

Població destinàtaria:
2.000 persones (1.600 d'elles
dones).

2. RESUM DE LES INTERVENCIONS HUMANITÀRIES DE 2016

EL SALVADOR
Mejicanos

San Salvador

casos sospitosos de contagi del virus
de Zika, 165 d'ells en dones embarassades, durant les primeres vuit
setmanes de l'any 2016. En el mateix
període es van registrar 2.344 casos
sospitosos per dengue, el que suposa
un augment del 57% respecte al 2015,
i de 119 casos per chikungunya, el que
va representar una disminució respecte
a la incidència de la malaltia en l'any
2015, quan en aquest mateix període
de control, es van registrar 249 casos.

Descripció de la intervenció:

AMÈRICA CENTRAL.
EL SALVADOR
Atenció d’emergència provocada per
les malalties zika, chikungunya i dengue, dirigida a la població del municipi
de Mejicanos, departament de San
Salvador

Context:
Després de la confirmació per part del
Centre pel Control de Malalties (CDC
per les sigles en anglès), de deu casos
de contagi del virus de Zika a El Salvador, el Ministeri de Salut va corroborar
l'aparició d'un brot de Zika al mes de
novembre de 2015, situant al país en
el cinquè lloc en la llista de països de
Llatinoamèrica que reportava més casos d'aquesta malaltia.
En un país on la població està greument afectada per malalties com el
dengue i el chikungunya, el factor de
risc més important per a la seva transmissió continuen sent les condicions
que afavoreixen la proliferació de vectors (mosquit Aedes aegipty), després
de verificar els alts índexs de infestació

larvària d'habitatges a nivell nacional.
A causa de l'augment dels casos de
contagi de Zika, la Direcció de Protecció Civil va declarar l'Alerta Nacional
el 11 de gener de 2016. L'informe
del Ministeri de Salut sobre la situació
epidemiològica de les malalties dengue, chikungunya i zika corresponents
a l'última setmana del 2015 i la primera del 2016 va incorporar l'alerta de
l'Organització Panamericana de Salut
(OPS) que relaciona el Zika amb un
augment inusual de casos de síndrome
de Guillain Barre (naixements de nadons afectats/des per microcefàlia). Va
ser per aquest motiu que es van adoptar mesures per prevenir i reduir la
incidència del virus, reduint els factors
de risc relacionats amb la proliferació
de vectors en els habitatges a un nivell
inferior al 4%, mentre que la mitjana
d'aquest nivell en el moment del decret de l'alerta sanitària era del 10%,
que havia arribat fins i tot al 20%, en el
departament de San Salvador.
Les estadístiques epidemiològiques
llançaven les següents dades: 5.343

• Es van implementar campanyes
massives de prevenció de les malalties,
amb la distribució de materials de sensibilització (cartells, tríptics, volants) en
punts estratègics i de gran afluència
de població. També accions de sensibilització d'agents de salut comunitaris
coordinats per la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS), i
en escoles, amb alumnat i professorat.
Es van emetre falques publicitàries
en ràdios locals amb missatges de
prevenció i detecció de símptomes de
contagi.
• Es van realitzar dues campanyes de
fumigació, neteja i sensibilització sobre
la prevenció en coordinació amb les
comissions comunals i personal voluntari per eliminar els vivers de xanquers.
Es va prestar especial interès en la
neteja dels desguassos, el tractament
i desinfecció de basses (dipòsits d'emmagatzematge d'aigua) i distribució
de materials de neteja domiciliar
(escombres, pales, lleixiu, etc.) i de
sensibilització en prevenció, detecció i
resposta.

Població destinatària:
10.600 persones.
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PALESTINA
Ramala
Jerusalem

Gaza

ORIENT MITJÀ.
PALESTINA
Intervenció d'emergència per a
l'atenció de les necessitats bàsiques
de la població desplaçada a Gaza
coincidint amb l'inici de l'època del
ramadà

Context:
Durant l'última dècada, la situació socioeconòmica a Gaza ha estat en constant retrocés. Els anys de conflicte i el
bloqueig han suposat un índex d'atur
superior al 40% - 67% de joves -, el
que ha provocat que el 80% de la població depengui de l'ajuda internacional i que un 57% de les llars pateixin
inseguretat alimentària.
La situació humanitària a Gaza és crítica
des de fa anys i es va agreujar especialment des que el 2007 Israel va sotmetre
a la franja de Gaza a un dur bloqueig
que impedeix tant l'entrada i sortida de
persones com de mercaderies.
Aquesta fràgil situació de desproveïment generalitzat i continu en els
mercats, en els centres de salut i en els
subministraments, deixa a la població
gazatí en unes condicions d'extrema
vulnerabilitat (escassetat d'aliments,
material mèdic, infraestructures,
treball, etc.).
Actualment, el sector industrial i el de la
construcció han patit el col·lapse malgrat les grans necessitats existents (es
calcula que hi ha més de 19.000 habitatges destruïts), ja que no està perme-
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sa l'entrada de materials de construcció
a la Franja. Les exportacions han caigut
per sota del 3% respecte a les dades
anteriors a l'inici del bloqueig, amb
serioses restriccions a productes agrícoles i altres béns prèviament dirigits als
territoris Palestins a Cisjordània.
El Grup de Treball sobre Desplaçats
Interns, coordinat per l'UNOCHA, va
dur a terme un treball de registre i
anàlisi de vulnerabilitat amb una mostra
de 16.000 famílies que van perdre les
seves llars durant els atacs de 2014.
L'informe, publicat l'abril de 2016,
recull informació sobre les condicions
de vida, així com les necessitats de les
persones desplaçades internes a manera de full de ruta per a les agències
responsables de l'acció humanitària
presents a la Franja, per donar assistència a les 75.000 persones que encara
continuen sense llar. Algunes dades de
l'estudi són els següents:
• El 62% de les persones desplaçades
internes (IDP) que han perdut les seves
llars viuen en cases llogades.
• El 49% de les famílies tenen por
d'haver de tornar a canviar d'ubicació
davant eventuals atacs.
• El 23% de les persones desplaçades
han decidit viure a les seves cases destruïdes davant la manca de recursos.
• El 71% declara que la varietat d'aliments als que tenen accés ha empitjorat.

• El 45% reporta que més de tres persones han de compartir una mateixa
habitació.
• El 43% indica que el consum d'aliments ha disminuït.
• El 31% declara que les seves famílies
estan exposades a les inclemències del
temps (pluja, calor o fred) a les pròpies
llars.

Descripció de la intervenció:
La present intervenció, que va coincidir
amb el mes de Ramadà (juny 2016) i
encara que no va ser suficient, va ser
imprescindible per a l'atenció de les
persones desplaçades internes a la
Franja i suposa un motiu d'esperança
per a la població que sent oblit i abandonament per part de la comunitat
internacional.
Es van distribuir kits d'alimentació amb
llet infantil, sucre, arròs, oli, melmelada, mongetes en llauna, mortadel·la
halal, tonyina, tomàquet, llenties, etc.,
que tenen el consum i conservació
assegurats en tant que s'han dissenyat
tenint en compte aspectes rellevants
de gènere, edat, pertinença cultural i
les precàries condicions d'habitabilitat
i emmagatzematge d'aliments

Població destinatària:
1.300 persones, 650 nens i nenes, i
450 dones.

2.3. INTERVENCIONS
D'ACCIÓ HUMANITÀRIA
ÀFRICA SUBSAHARIANA. KÈNIA
Atenció a la població refugiada urbana a Nairobi, afectada per la crisi crònica de la Banya
d'Àfrica garantint l'assistència bàsica en salut

Context:
La Banya d'Àfrica pateix una crisi estructural i de
caràcter crònic a la que s'afegeixen factors de
diversa índole. La violència, les guerres, els conflictes, la inseguretat alimentària, les sequeres,
les inundacions, etc., afecten greument a diversos països de la regió (Etiòpia, Somàlia, Kènia,
Sudan i els països dels Grans Llacs) des de fa
més de tres dècades i soscaven tota capacitat de
resiliència d'una població, mentre que les principals estratègies de subsistència es relacionen
amb l'abandonament de les seves comunitats
d'origen, la cerca de noves oportunitats de desenvolupament en països veïns i el limitat accés a
l'ajuda humanitària.
En aquest context, Kènia s'ha configurat com el
principal país d'acollida de població refugiada
de la regió, fins l'esclat de la guerra siriana, de
tot el món. Segons les últimes estadístiques
publicades per l’ACNUR, l’any 2016 Kènia va
registrar un total de 596.094 persones refugiades i/o demandants d'asil procedents en la seva
major part de Somàlia (70%), Sudan del Sud
(16%), Etiòpia (5%) i República Democràtica del
Congo (4%). Més de 15.000 són menors no
acompanyats.
En aquestes condicions s’ha anat produint un
progressiu deteriorament de les condicions de
vida i seguretat en els camps de persones refugiades (violència física, sexual, col·lapse dels

serveis bàsics oferts pels mateixos camps ...),
situació que sumada a les contínues amenaces
de tancament del camp de Dadaab per part del
govern kenià, va provocar desplaçaments cada
vegada de més magnitud, cap a la capital, Nairobi, on la població refugiada i demandant d'asil es
troba completament desprotegida i en situació
d'extrema vulnerabilitat davant la particular política de refugiats del govern del país, que redueix
l'acollida als principals camps, condicions de vida
i seguretat de les quals fugen.
La població refugiada s'estableix així en assentaments informals de barris perifèrics de Nairobi en
condicions d'habitabilitat molt precàries: amuntegament, dificultat d'accés als subministraments
bàsics, a l'aigua potable, al sanejament, etc.
L'OIM defineix aquests assentaments com "Àrees
de Vulnerabilitat", espais en els quals la salut de
les persones està en risc, ja que hi ha importants
disparitats entre les condicions de salut de les
persones autòctones i les refugiades, principalment pel que fa a la prevalença de malalties com
la tuberculosi, problemes de salut sexual, reproductiva i materna, la malària, el xarampió i la salut
psicosocial.
Igualment les precàries condicions higièniques i
el limitat accés al sanejament bàsic i a l'aigua potable, així com les condicions d'amuntegament,
fan d'aquests assentaments el brou de cultiu propici per afavorir la ràpida propagació de malalties
infeccioses, com va passar amb el brot de còlera
patit durant l’any 2016, al país.
El Grup de Política Humanitària de l'OIM revela
que "s'ha constatat que les persones refugiades
a Nairobi s'enfronten de manera recurrent a si-
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KÈNIA

Nairobi

tuacions d'explotació, assetjament,
extorsió i agressions tant físiques
com sexuals. La població refugiada a
Nairobi viu en condicions d'extrema
marginalitat en tant que no es troba
integrada en la societat d'acollida i és
víctima recurrent d'actituds discriminatòries i xenòfobes, el que limita les
seves oportunitats de supervivència".
En aquest context, l'esperança de vida
de les persones refugiades i demandants d'asil establertes en aquest tipus
d'assentaments es veu reduïda en fins
a 15 anys.

Descripció de la intervenció:
• Es van articular dispositius mòbils
d'assistència sanitària bàsica compostos per un equip mèdic-sanitari de
caràcter multidisciplinar per brindar
assistència en salut a la població refugiada exclosa dels serveis de salut de
caràcter institucional.
• Es van distribuir kits higiènics adaptats a les necessitats específiques de
gènere, articles destinats a la potabilització de l'aigua (pastilles potabilitzadores) i a millorar les condicions
d'higiene domiciliar i suplements
nutricionals, especialment entre les
dones i els menors.

Població destinatària:
5.350 persones (4.548 dones i infants)
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ÀFRICA SUBSAHARIANA.
MALI
Reducció de la vulnerabilitat en salut
i enfortiment de la capacitat de resposta davant amenaces sanitàries

Context:
A l'octubre del 2014 es va detectar el
primer cas d’Ebola a Mali. Es tractava d'una persona contagiada amb el
virus que viatjava en autobús des de
Guinea a través de la Regió de Kayes,
situada a l'extrem sud-oest del país
i que comparteix més de 800 km de
frontera amb Guinea. Oficialment, vuit
persones van ser diagnosticades amb
la malaltia pel virus de l'Ebola (EVE),
de les quals sis van morir com a conseqüència del virus.
El govern malià, després del decret de
l'alerta sanitària i gràcies a un exemple
de coordinació entre els diferents actors (estatals i no estatals, locals i internacionals), liderat per l'OMS i la Missió
de l'ONU per a la lluita contra l'Ebola
(UNMEER), va aconseguir contenir la
propagació del virus i 42 dies després
va declarar el país lliure d'Ebola. Des
de llavors, s'ha mantingut una estreta
vigilància i control epidemiològic i

s’han dedicat importants esforços en
l'adopció de mesures de prevenció,
preparació i resposta.
La delicada situació de vulnerabilitat
que travessa el país, afectat per una
crisi alimentària crònica que deteriora
les condicions de salut de la població,
l'amenaça sanitària que suposa la detecció de casos de meningitis, rubèola i
febre groga, la por a la propagació d'un
brot de febre hemorràgica detectat al
veí Níger, unit a la debilitat de les institucions i a la inestabilitat que perdura
després del cop d'estat del 2012, va
portar al govern a sol·licitar suport a la
comunitat internacional per acompanyar
el procés d'enfortiment de la capacitat
de resposta d'un sistema sanitari afectat
per un dèficit estructural, que limita i
compromet l'acompliment de les seves
obligacions com a garant de la salut
pública i promotor d'unes condicions de
salut adequades entre la població.

Descripció de la intervenció:
• La intervenció plantejada es fonamenta en una estratègia de reducció
de la vulnerabilitat en salut i de l’increment de la capacitat de resposta ade-

quada a l’amenaça sanitària, d'acord
amb la política del govern malià i amb
les línies de treball de Farmamundi al
país, a 15 centres de Salut Comunitaris
i a la població d’aquestes zones mitjançant:
• La dotació de materials sanitaris i
medicaments essencials per tractar
adequadament i respondre davant la
detecció d'un brot infecciós.
• Formació al personal sanitari per a
reduir el risc de propagació entre el
personal i la població.
• Millora de la informació i sensibilització de la població sobre l’adopció
de mesures de prevenció i de reducció del risc d'exposició i contagi de
malalties, fomentant la sensibilització
tant de líders i lidereses (religiosos,
agents de salut, membres de la societat civil organitzada, personal dels
mitjans de comunicació, etc.), que
puguin esdevenir referents i agents
multiplicadors, vigilants i garants de la
salut pública.
• Formació a transportistes que han estat
fins al moment un dels principals focus
de contagi de l'Ebola, al constatar que la
població que es mou entre Guinea i Mali
ho fa majoritàriament en transport públic.
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ÀFRICA SUBSAHARIANA.
REP. DEM. DEL CONGO
Prevenció de la violència sexual, millora de l'atenció mèdica i psicològica de les víctimes i reforç del sistema
de salut al Kivu Nord (RDC)

Context:

MALI

Bamako

Aquesta formació va permetre dotar de
recursos i eines tant per implementar
mesures de protecció i prevenció com
per dotar de les capacitats necessàries
per respondre en el cas de trobar-se amb
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un cas sospitós d'Ebola.

Població destinatària:
19.254 persones (9.639 dones i 6.130
menors de 4 anys)

Les guerres i conflictes armats que assolen el país des dels anys 90 han provocat
efectes devastadors sobre la població i
les infraestructures, i han impossibilitat la
seva recuperació econòmica i social. La
renda per càpita no arriba als 445USD
anuals i el 87% de la població viu amb
menys de 1,25 USD diaris.
El país, on Farmamundi treballa des de
fa més d'una dècada, té importants recursos naturals, com petroli i minerals,
que contrasten amb les baixes taxes
de creixement del PIB.
La zona d'intervenció és rica en recursos naturals i minerals, el que ha
suposat la proliferació de contínues i
violentes disputes entre grups rebels
armats, locals i estrangers, pel control
dels recursos. La presència d'homes
armats, juntament amb la circulació
d'equipaments i subministraments
militars, són elements clau de desestructuració econòmica (ocupació de
terres, destrucció de cultius i mitjans
de producció) i social (violència armada
i sexual, desplaçaments forçosos de
població, desintegració familiar i comunitària). Per altre banda, s’ha de tenir en
compte que la porositat de la frontera
amb Uganda i Rwanda afavoreix la sortida de recursos naturals extrets il·legalment, posant de manifest la debilitat de
les institucions de l'Estat a la zona.
La presència de grups rebels produeix
gran inestabilitat per als habitants de
la zona que pateixen diferents tipus
de violència i desplaçaments forçosos.
Kivu Nord registra més del 46% del
total de desplaçats al país. La OCHA
estima que són 898.002 les persones
desplaçades en aquesta zona des de
l'any 2009 fins a l'abril de 2015. Així
mateix, els territoris de Beni i Lubero
acumulen gairebé el 35% del total de
desplaçaments de la província. D'altra
banda, 445.000 persones han retornat
a les seves llars sense que se'ls hagi
donat les condicions necessàries pel
seu retorn.
Les formes de violència més generalitzades entre dones i nenes són la
violència sexual, raptes i esclavisme;

2. RESUM DE LES INTERVENCIONS HUMANITÀRIES DE 2016

i altres afeccions ocasionades per les
elevades taxes de VS i el limitat accés
a l'atenció sanitària. A més, queden
desateses qüestions relatives a la pèrdua de cohesió comunitària, manca de
reconeixement social, pèrdua d'estatus
i transformació de rols, restitució de
drets de les víctimes i lluita contra la
impunitat dels agressors.

Descripció de la intervenció:

en el cas de nens i homes, l’explotació
forçosa, extorsió, reclutament de nens
soldat, tortures i execucions. Nacions
Unides estima que les dones, nenes
i nens de la RDC estan exposats tres
vegades més a situacions de perill que
els propis soldats.
Cal afegir, les conseqüències dels actes de pillatge, saqueig i destrucció

d'infraestructures bàsiques (escoles,
centres de salut, mitjans de producció,
fonts de recursos) que debiliten encara
més la capacitat de resposta de les institucions i les oportunitats de desenvolupament de les comunitats. Aquests
factors dificulten en gran mesura l'accés de la població als serveis de salut
i per tant, la prevalença de MTS, VIH

• Al costat de la ONG local FEPSI amb
la que Farmamundi treballa des de
fa anys, es van reforçar les capacitats
institucionals per a l'atenció mèdico-sanitària, prioritzant la Salut Sexual
i Reproductiva (SSR), la prevenció del
VIH, i el tractament de PVV, rehabilitació d'estructures, dotació d'inputs i
capacitació.
• Ampliació de la xarxa d'agents
comunitaris/es que incideixen en la
prevenció de la violència sexual, la
promoció de la SSR, així com el reforç de la seva coordinació amb les
autoritats sanitàries corresponents:
reinserció socioeconòmica de les
VVS, ampliació de la xarxa d'agents
comunitàries de salut per al lideratge
d'activitats de sensibilització, amb
la finalitat d'augmentar la conscienciació sobre l'eliminació de totes les
formes de violència contra dones i
nenes, a més de possibilitar la identificació primerenca de les VVS i
promoure el seu accés a una atenció
integral.

Població beneficiària:
21.793 personas.
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3. POBLACIONS
PARTICIPANTS I GESTIÓ
ECONÒMICA DELS FONS
3.1. TAULA RESUM DE POBLACIONS
PARTICIPANTS A LES INTERVENCIONS
DATA
INTERVENCIÓ

SOCI LOCAL
DESTINATARI DE LA DONACIÓ

PAÍS DE
DESTÍ

PERSONES
BENEFICIÀRIES

Terranova i Ambaixada d'Espanya a l'Equador

Equador

2.000 persones

Octubre - Desembre

Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)

Haití

2.500 persones

Juliol - Setembre

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)

Perú

3.688 persones

INTERVENCIONS D'EMERGÈNCIA O ACCIÓ IMMEDIATA
Abril - Juliol

Gener - Març

Jafra Foundation for Relief and Youth Development (JAFRA)

Síria

2.000 persones

Setembre - Desembre

Jafra Foundation for Relief and Youth Development (JAFRA)

Síria

8.000 persones

Setembre - Desembre

Iniciative for Development and Cooperation (IDC)

Sèrbia

2.500 persones

INTERVENCIONS DE POST-EMERGÈNCIA
Abril - Juliol

Asoc. Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS)

El Salvador

10.600 persones

Juliol - Setembre

Programme de Promotion de Soins de Santé Primaire (PPSSP)

R.D. Congo

2.000 persones

Maig - Agost

Labour Resource Center

Palestina

1.300 persones

Kènia

5.350 persones

INTERVENCIONS D'ACCIÓ HUMANITÀRIA
Gener - Desembre

HESED Africa Foundation (HESED)

Gener - Desembre

Association Malienne Pour la Promotion du Sahel (AMAPROS)

Mali

19.254 persones

Gener - Desembre

Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale (FEPSI)

R.D. Congo

21.793 persones

TOTAL DE PERSONES BENEFICIÀRIES

80.985 persones

3.2. QUADRE D'APORTACIONS I
EXECUCIÓ DEL FAHE
DISPONIBLE 2016

276.503,20 €

EXECUTAT AMB LES INTERVENCIONS APROVADES EL 31 DE DESEMBRE

226.463,02 €

SALDO RESTANT COMPROMÈS PER A 2017

50.040,18 €

3.3. DISTRIBUCIÓ DE
FONS PER PAÏSOS
POST-EMERGÈNCIA 19,39 %
HAITÍ 12,27 %
MALI 13,74 %
SÍRIA / SÈRBIA 14,56 %
EQUADOR 17,78 %

R.D.C. 11,42 %
KÈNIA 8,85 %
PALESTINA 8,74 %
PERÚ 6,83 %
EL SALVADOR 5,80 %
HUMANITÀRIA 29,16 %
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EMERGÈNCIA 51,45 %

4. AGRAÏMENT A LES
INSTITUCIONS I
MEMBRES DEL FAHE

El vostre compromís ha millorat
           la salut de 80.985 persones
Gràcies!
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SUMA'T AL FONS D'EMERGÈNCIES DE
FARMAMUNDI I SEGUEIX-NOS A:
facebook.com/farmamundi/
@farmamundi
youtube.com/user/Farmamundi
farmamundi
www.farmamundi.org

SERVEIS CENTRALS
Johannes Gutenberg, 5
Parque Tecnológico
46980 Paterna. Valencia T. 902 011 717
info@farmamundi.org

CASTILLA-LA MANCHA
Palencia, 12 - 4ºC
02001 Albacete
T. 967 116 768
clm@farmamundi.org

MADRID
Gran Vía,16 4º Centro
28013 Madrid
T. 915 487 112
madrid@farmamundi.org

GUATEMALA
1ª. Calle 3-06, Zona 2 de Mixco
Colonia Santa Rita I, Apartamento “A”
T. +502 2250 4175
guatemala@farmamundi.org

ANDALUCÍA
San Jerónimo, 16
18001 Granada
T. 958 207 074
andalucia@farmamundi.org

CASTILLA Y LEÓN
Cenfarte Palencia. Bordadores, 3
Polígono San Antolín. 34004 Palencia
T. 637 401 036
castillaleon@farmamundi.org

MURCIA
Avda. Francisco Jiménez Ruiz, 6
5ª E 30007 Murcia
T. 902 011 717
murcia@farmamundi.org

ARAGÓN
Ramon Pignatelli, 36 local
50004 Zaragoza
T. 976 486 017
aragon@farmamundi.org

CATALUNYA
Erasme de Janer, 8
08001 Barcelona
T. 932 444 455
catalunya@farmamundi.org

EUSKADI
General Concha, 8
Principal-Derecha. 48008 Bilbao
T. 946 401 160
euskadi@farmamundi.org

NICARAGUA
Del Fise 1 cuadra al lago,
2 cuadras arriba, casa nº83
Colonia Los Robles Managua
T. +505 22784777
nicaragua@farmamundi.org

ASTURIAS
Quebrantos, 5
33125 San Juan de la Arena. Oviedo
T. 985 586 040
asturias@farmamundi.org

EXTREMADURA
Padre Tomás, 2
06011 Badajoz
T. 924 207 591
extremadura@farmamundi.org

NAVARRA
Avda. Carlos III, 63
31004, Pamplona
navarra@farmamundi.org

CANTABRIA
Cenfarte Santander. Río Pisueña s/n
39011 Santander
T. 902 011 717
cantabria@farmamundi.org

GALICIA
Sta. Catalina, 16-18-20, 1 C
15003 A Coruña
T. 981 130 608
galicia@farmamundi.org

EQUADOR
Diego Martín de Utreras, 733
y Selva Alegre - Quito
T. +593 89179694
ecuador@farmamundi.org
EL SALVADOR
Avda. San José, 322
Colonia El Refugio - San Salvador
T. +503 222 57 168
elsalvador@farmamundi.org

PERÚ
Jr. León de la Fuente 110
Lima 17, Perú T. +511 613 8300
peru@farmamundi.org
R.D. CONGO
Place Florida, 51 Quartier M.G.L.
Commune Vulamba, Butembo
Nord Kivu, RDC. T. +243 0 811703785
T. +243 0 979070130
coord-rdc@farmamundi.org
MALI
Rue 246 porte 298
Hippodrome Commune II
Bamako
Tel. +223 72134971
mali@farmamundi.org

