
 

 

Yakaar África 
¿En què  consisteix YAKAAR AFRICA? 

Tenim un gran objectiu: que els africans tinguin un futur 

dins d’Àfrica, un futur que requereix ajuda exterior però 

que obliga, al mateix temps, un esforç propi. YAKAAR 

AFRICA significa això: el futur responsable, el futur basat 

en el propi esforç, d’aquest continent enorme i marginat 

que és Àfrica. 

L’associació YAKAAR AFRICA és una associació 

modesta que no pretén solucionar tots els problemes 

d’Àfrica però que tracta d’aportar solucions senzilles i 

concretes als problemes quotidians. Per la qual cosa, el 

nostre compromís és: 

• No paguem cap sou ni dieta a cap Directiu, 

col·laborador o voluntari de l’associació.  

• Evitem al màxim les despeses administratives. Totes 

les tasques administratives es realitzen de manera 

gratuïta per voluntaris de l’ONG.  

• Tots els projectes es realitzen per mitjà d’ 

organitzacions locals i comptant amb el recolzament 

explícit de les autoritats de la zona. Nosaltres aportem 

els mitjans i, si és necessari aconsellem, però la 

responsabilitat total i el disseny dels projectes 

corresponen a la contrapart local.  

• Ens preocupem que els projectes siguin sostenibles a 

llarg termini, que les escoles tinguin professors, que els 

centres de salut tinguin infermer, que els horts i 

granges arribin  a autofinançar-se, de manera que 

passada la necessària fase inicial de llançament dels 

projectes. Ells mateixos poden seguir endavant sense 

la nostra ajuda.  

• Ens preocupem per analitzar l’impacte, proporcional al 

tamany de les nostres accions, dels projectes. L’ 

impacte menor o major ha de ser mesurable i 

analitzable amb vistes a la seva optimització.  

• Mantenim una completa transparència a través d’ 

Internet tant en les accions que es realitzen com en el 

diners que es dediquen a elles 

yakaarafrica@gmail.com                 

ASSOCIACIÓ:  

YAKAAR  AFRICA 
www.yakaarafrica.org 

 

Inscrita al Registre Nacional d’Associacions amb el nº 

592.682 com Associació Humanitària amb projecció al 

estranger i reconeguda com a ONG de desenvolupament 

per AECID (Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació). 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ  

YAKAAR AFRICA 

DADES PERSONALS 

Noms i Cognoms 

NIF/Passaport Telèfon E-mail 

Adreça 

Codi Postal    Població Província 

APORTACIONS ECONÒMIQUES 

Tipus d’aportació* Quantitat de l’aportació 

10 €                          15€ 

20 €                          25€ 

30 €                          Altres: 

DADES BANCÀRIES 

Entiitat Oficina DC Número de compte 

Compte bancari YAKAAR AFRICA 

0234 0001 07 9022034390 

DECLARACIÓ DE LA RENDA 

 Estic interessat en rebre el certificat de les meves aportacions per l’IRPF      SÍ     NO 

*Aquesta casella està especialment pensada per ser completada per aquells que no desitgin realitzar una 

aportació mensual d’almenys, 10 euros, que és la necessària per ostentar la condició de soci. S’hi pot 

especificar el tipus d’aportació que es desitja realitzar com, per exemple, aportacions esporàdiques o 

compra de productes solidaris o assistència a activitats de l’associació, etc. Les persones que s’inscriguin 

així tindran condició de simpatitzants i seran informades de totes les activitats de l’associació. 

 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal i el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Lleí Orgànica 15/1999, l’informem que mitjançant la remissió de les seves dades 

vostè autoritza que les seves dades personals que s’han facilitat seran incorporades a un fitxer propietat 

de l’ASSOCIACIÓ YAKAAR AFRICA CIF G85639359,  i inscrit al Registre General de Protecció de Dades 

la finalitat de la qual són l’afiliació a la associació, així com oferir-li productes i serveis propis o el que 

l’associació YAKAAR AFRICA consideri oportú. .Igualment informar-lo que en qualsevol moment podrà 

revocar el consentiment i exercir els seus drets d’accés, modificació i cancel·lació establerts en aquesta 

llei, adjuntant fotocòpia del NIF/Passaport, dirigint-se a ASSOCIACIÓ YAKAAR AFRICA C/ Hermosilla 88, 

28001 Madrid 

Si vols ser soci, omple aquest formulari i envia’l escanejat a 

yakaarafrica@gmail.com o per correu a Yakaar África, 

c/Hermosilla 88, 28001 Madrid 

Contacte: yakaarafrica@gmail.com  

www.yakaarafrica.com       www.yakaarafrica.com       



 

 

Lluita contra l’anèmia i la desnutrició 

yakaarafrica@gmail.com                 www.yakaarafrica.com       www.yakaarafrica.com       

Des de 2010, s’han 

començat els treballs per 

posar en marxa horts i 

granges que siguin 

capaços de proporcionar a 

la població, l’alimentació 

adequada, rica en 

proteïnes i ferro, que 

solucioni els problemes d’ 

alimentació actuals.  

Al departament de Bandafassi de la 

regió de Kedougou (Senegal) hi 

viuen més de 20.000 habitants. 

Durant el 2009 es va detectar que el 

100% de les seves dones tenien 

anèmia i que molts nens 

presentaven gravíssims símptomes 

de desnutrició.  

El projecte va començar al 

nucli principal Bandafassi on 

es va posar en marxa un hort 

i una granja. El projecte va 

resultar tot un èxit i durant la 

temporada 2010-2011 es van 

aconseguir 3 collites. 

. 
El 2011 s’ha començat un nou 

hort al segon poblat més 

important de la zona: 

Dindefello, en el qual davant 

els problemes d’aigua, ha 

estat necessari construir un 

pou de 40 metres de 

profunditat. 

El 2012 nous projectes d’ 

horts s’han posat en marxa 

als poblats d’Itatou, Dande, 

Afia, Louge i Ndiambalang. 

Petites indústries locals 

El poble de Baficán està situat a 

prop de la desembocadura del riu 

Cassamance (Senegal). A Baficán 

l’economia és molt  precària.  

El tractament de l’arròs és un 

procés laboriós que es realitza 

amb mitjans artesanals durant 

hores i amb un treball físic molt 

exigent que  impedeix utilitzar el 

temps en un altre tipus d’ activitats 

per al desenvolupament. 
Per aconseguir un míni-

m desenvolupament, es 

va plantejar la compra 

d’un molí per l’arròs i la 

realització de tallers de 

formació de les dones 

en tècniques de 

transformació de pro-

ductes agrícoles de la 

zona. 

La idea s’ha extès a d’altres 

punts de Senegal i actualment 

s’estan recolzant altres 

projectes similars, com la 

cooperativa per la realització de 

melmelades, sucs i xarops de la 

localitat veïna d’Oussouye. 

Projectes d’higiene i neteja 

Àfrica està sent afectada per 

un model de desenvolu-

pament fortament descom-

pensat. El món modern està 

creant cada vegada un 

major nombre de deixalles 

que només poden ser trac-

tades amb un fort desem-

borsament de mitjans 

materials.  

Està previst el 2012 

estendre aquest tipus de 

projectes tant amb la 

posada en marxa de noves 

activitats: tallers de costura 

i de mòlt del “fonio” (cereal 

local) com a d’altres punts 

de Senegal: Bandafassi, 

Carabane, etc. 

Les zones desafavorides, 

estan començant a 

veure’s envaïdes per 

aquestes deixalles, però 

aquest increment de 

deixalles no es veu 

compensate per l’ 

existència de cap mitjà 

que contribueixi a la seva  

eliminació.  Es per això que en nom-

brosos enclavaments afri-

cans s’observen paisatges 

desoladors on les deixalles, 

fonamentalment plàstics, 

ocupen enormes extensions 

de terrenys i ho faran així 

durant molts anys degut a 

les dificultats que presenta 

revertir aquesta situació. 

És per això que s’ha posat 

en marxa un projecte de 

neteja sistemàtica de l’illa de 

Carabane (Senegal) que 

consta de tres fases: neteja 

de l’illa, recollida de residus i 

tractament d’aquests 

residus en abocadors 

controlats. Aquest projecte s’ 

estendrà a d’altres illes i al 

poblat de Dindefello 

PRINCIPALS ÀREES DE TREBALL DE YAKAAR 


