
Població 43 milions d’habitants
Índex de pobresa  47% (multidimensional)
Desnutrició 16,5% Dels nens
Sense aigua potable 41% de la població
IDH 0,54%
Posició segons IDH 145/188

Projecte
Escola de capacitació 

Kimlea
KENYA

ÀFRICA

7,21%
dels recursos de  
fundació montblanc  
aplicats

INDICADORS SOCIALS
Kenya té 43 milions d’habitants i una es-
perança de vida de 63 anys. El 50% de la 
població viu sota el llindar de la pobresa i 
la mortalitat infantil supera el 46%. El 41% 
de la població no té accés a l’aigua potable 
i el 68% tampoc disposa de sistema de sa-
nejament. 

Castigada per la sequera, les inundacions 
i les malalties infeccioses, Kenya suporta a 
més les conseqüències dels conflictes èt-
nics.

EDUCACIÓ

L’educació no és obligatòria i la pobresa, la 
manca de formació dels pares, i la incidèn-
cia de malalties, conflictes i treball infantil, 
dificulten l’increment de l’escolarització.
Malgrat que el govern de Kenya va decretar 
la gratuïtat de l’ensenyament primari i que 
l’accés a les escoles ha augmentat conside-
rablement, només un 35% de les nenes que 
comencen primària arriba a secundària.

SITUACIÓ DE LA DONA
La dona viu sota l’autoritat del marit, que 
paga un dot per ella i la considera una pro-
pietat. No té dret a cap possessió ni herèn-
cia, i no pot demanar un crèdit sense el 
consentiment de l’home. 

Les condicions higièniques són insuficients 
i la manca d’atenció sanitària fa que la mor-
talitat materna arribi fins a 530 dones per 
cada cent mil nens .

SANITAT
L’assistència sanitària és limitada -només un 
metge per cada 18.600 habitants- i a més 
no és gratuïta.

La majoria de les famílies no disposen de 
recursos econòmics per fer front a les des-
peses mèdiques i un de cada 10 nens mor 
abans de fer els 10 anys per malalties infec-
cioses curables com les diarrees infantils, 
provocades per manca d’higiene.



Sants 14-16, Principal 

08014 Barcelona

Tel. +34 933633825 - Fax +34 934053165

http://fundaciomontblanc.org/ca/

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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Moltes de les dones no saben 
llegir ni escriure i no tenen més 
opció laboral que el treball al 
camp.

L’objectiu del projecte és millo-
rar les condicions de vida de les 
dones, ajudant-les mitjançant 
la capacitació professional en 
informàtica, disseny tèxtil, ho-
teleria, apicultura i cultius. To-
tes les alumnes accedeixen a 
Kimlea Training Centre gràcies 
a una beca.

Kimlea Training Centre és una 
escola de capacitació profes-
sional per a dones joves que no 
han pogut continuar els seus 
estudis per la situació de pobre-
sa en que viuen.

Va néixer al 1992, amb l’ajut de 
la Unió Europea, i actualment 
prepara cada any 120 joves 
per aconseguir una feina o co-
mençar un petit negoci.

La major part de la població 
d’aquesta zona treballa en la re-
col·lecció del te, en condicions 
extremadament dures. 

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

ES59 0075 0336 3106 0003 3607

ES28 2100 5516 8622 0008 5907


