
Població 10,5 milions d’habitants
Índex de pobresa  47 % (multidimensional)
Desnutrició 27 % dels nens
Sense aigua potable 22 % de la població
IDH 0,67 %
Posició segons IDH 119/188
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5,84%
dels recursos de  
fundació montblanc  
aplicats

INDICADORS SOCIALS
Bolívia és un dels països que té més de 10 
milions d’habitants, dels quals el 62,43% viu 
en zones urbanes mentre que el 37,57 res-
tant habita en zones rurals. Bolívia es carac-
teritza per tenir una població jove: gairebé 
el 60% de la població és menor de 25 anys, 
i les dones en edat fèrtil són gairebé la mei-
tat del total de dones al país.

EDUCACIÓ
El 40% dels homes i el 60% de les dones 
no sap llegir ni escriure i les taxes d’escola-
rització són molt baixes, especialment en 
el mitjà 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 dificul-
tats per a l’escolarització cal afegir la dete-
rioració del nivell d’ensenyament per la falta 
de docents.

SITUACIÓ DE LA DONA
Les dones a Bolívia viuen en condicions de 
desigualtat respecte als homes. L’analfabe-
tisme de les dones és major, tenen escassa 
capacitat per generar ingressos i la taxa de 
mortalitat materna és una de les més altes 
del món.  Malgrat tot, s’han aconseguit im-
portants avanços en els últims temps en 
matèria de participació femenina en espais 
de decisió econòmica i política.

SANITAT
L’esperança de vida en néixer és de 67 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. Tam-
bé persisteixen malalties com el paludisme 
o l’úlcera de Burull. Quant a l’atenció sani-
tària, cap petit nucli de població disposa de 
farmàcia i la medicina tradicional és la seva 
única opció.
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Qui som?
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.
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Aquesta escola ofereix ensen-
yament primari i secundària a 
nens i joves sense recursos de 
la zona i de poblacions distants. 
Molts d’ells, sense possibilitats 
per desplaçar-se fins a l’escola, 
són acollits al mateix centre, 
que es fa càrrec de la seva es-
tada.

La Fundació Montblanc col·la-
bora des de fa diversos anys 
amb les Germanes de la Com-
panyia de Santa Teresa de Jesús 
de la missió del Plat, en el pro-
jecte d’escola El Carmen, que 
dirigeixen a la província Ñuflo 
de Chavez, a Bolívia.

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

ES59 0075 0336 3106 0003 3607

ES28 2100 5516 8622 0008 5907


