PROJECTES DEL COMG-AJUDA

Projecte de reformes i d'equipament pel Centre de salut de Thille Boubacar (Senegal)
Després de l’estudi de camp fet al Centre de Salut de Thille Boubacar, s’ha iniciat i
acabat la reforma de la Maternitat i s’ha iniciat la construcció del dispensari. Degut a la
falta de col·laboració i comprensió del seu representant a Girona, Sr Mamadou Faye,
el projecte està parat. Els seus “partenaires” senegalesos, han contactat amb nosaltres
altre cop per seguir la construcció. COMG-Ajuda resta a l’espera per poder continuarlo.

Projecte de construcció d'un centre de salut comunitària del sector de Flabougoula
(Malí)
Iniciat en el 2008, el Centre de Salut funciona a ple rendiment com hem corroborat
després de una visita feta aquest gener de 2015.
COMG-Ajuda, continua donat suport amb el pagament dels sous dels infermers ( no els
paga el govern sinó la pròpia població) en proporcionar medicació i material així com
en el manteniment i la reparació dels desperfectes.
Flabougoula i el seu hospital de referència de Yanfolila, situat a 20 km, demanen
suport mèdic i quirúrgic per poder solventar patologies que ells actualment no poden
assumir (oftalmòlegs, traumatòlegs, cirurgians generals, pediatres, metges de
capçalera, nutricionistes...).

Projecte de lluita contra la mutilació genital femenina (MGF) a Mali
En aquest país el 85% de les dones d’entre 15 i 49 anys pateixen aquesta pràctica. Les
pròpies dones representades per les líders d’aquesta regió ens varen demanar suport
per eradicar-la . Enguany en la visita feta el mes de Gener, han tornat a insistir.
El govern malià ha posat en funcionament un programa de lluita contra la MGF, i per
contribuir al reforç d’aquests esforços el consorci “2A” de Yanfolila amb l’ONG ADEPA i
l’associació AJSSY fan el possible per informar a la població de les conseqüències
nefastes d’aquesta pràctica mitjançant reunions, programes de radio i funcions
teatrals.
COMG-Ajuda, ha aconseguit ajudar-los durant 2 anys però degut a la falta de resultats
palpables, les institucions gironines han deixat de contribuir econòmicament en
aquesta lluita.
Projecte de suport al Centre de Salut no governamental de Bangou, Regió Oest,
Departament de Hauts Plateaux, Camerún.

Fa 25 anys que el ginecòleg camerunès Dr Njiou hi va fundar un centre de salut per
atendre a la seva població. El seu fill, Dr Bertand que actualment està acabant els seus
estudis a Girona, ens ha demanat suport sanitari per millorar el Centre.
Estem en aquest moment, obtenint dades per conèixer la situació actual i les seves
mancances i així, poder redactar un projecte per presentar-lo a les institucions
gironines i rebre el suport econòmic necessari.

