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MEMÒRIA ANUAL 2014 

Insolàfrica aposta per la infermeria, 

creu que és el pilar bàsic dels sistemes 

sanitaris dels països dits del tercer món, 

el personal infermer pot garantir l’accés 

de la població en aquests serveis i que 

rebin una atenció de qualitat, amb 

cures adequades al seu estat de salut. 

Per aquest motiu continuem lluitant i 

treballant de valent per tirar endavant 

el projecte de formació de personal 

sanitari (infermeres i auxiliars) 

mitjançant la creació i posada en marxa 

d’una escola d’infermeria a Kribi, 

Camerun. 

L’escola ja funciona des de l’any 2013, 

amb 44 alumnes d’auxiliar d’infermeria 

tutelats pel Ministeri de la Formation et 

l’Emploi. 

 

 

 

A part del personal docent, les aules i el 

material didàctic hi ha uns serveis que 

són necessaris si volem que els alumnes 

s’hi trobin bé a l’escola, per això hem 

construït una cantina on s’hi pot trobar 

begudes no alcohòliques i plats cuinats. 

També s’ha fet la instal·lació de una 

antena parabòlica per tenir internet a 

l’escola. 

 

 

S’ha construït la tercera aula amb els 

dos últims contenidors, un nou 

magatzem, s’ha netejat el terreny del 

darrera amb previsió de nova 

construcció d’una aula amb blocs de 

formigó i per això també s’han 

construït dos nous lavabos i W.C.  



 
         Infermeria solidària per l’Àfrica 

 
 

Insolàfrica - Infermeria Solidària per l’Àfrica   C/ Roureda 4, apartat 63, 08519 Tavèrnoles 

   tavernoles@insolafrica.org  www.insolafrica.org Tel. 688 897 664                   NIF: G-65567141   
B.P 661, Kribi, Cameroun  Tel. 0023797869690 

 

Els alumnes han anat de pràctiques a 

diferents hospitals del sud del país.  

 

 

 

Aquest any 2014 hem fet una cosa 

innovadora aquí a Kribi, un casal d’estiu 

per la canalla del poble. 

 

 

 

 

Grup de corrent, per quan no hi llum a 

l’escola! 
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El 20 de maig els alumnes d’ Insolàfrica 

van desfilar per primera vegada amb 

motiu de la festa de la joventut, va ser 

molt emotiu per nosaltres ja que va ser 

la presentació en públic i davant de 

tota la ciutat de Kribi, de la nostre 

escola.  

 

 

Ajut a l’escola Maternal de Mpangou 

 

Inici del nou curs acadèmic 2014-2015,  

amb alumnes de primer d’infermeria i 

alumnes d’auxiliar en infermeria 

 

 

 

 

 

 

 

 


