
Projecte

Liziba
R. D. DEL CONGO

ÀFRICA
Població 74,8 milions d’habitants
Índex de pobresa  74% (multidimensional)
Desnutrició 28,2 % dels infants
Sense aigua potable 60% de la població
IDH 0,43%
Posició segons IDH 176/188

14,39%
dels recursos de  
fundació montblanc  
aplicats

INDICADORS SOCIALS
La República Democràtica del Congo té 
73,5 milions d’habitants, dels quals més del 
80% viu amb menys d’1 euro al dia. El 46,5% 
pateix pobresa extrema. L’esperança de vida 
és de 48,4 anys. 

Només el 45% de la població té accés a l’ai-
gua potable, i únicament el 30% disposa de 
serveis de sanejament.

Actualment és el país amb l’Índex de Desenvo-
lupament Humà més baix del món.

EDUCACIÓ
L’ensenyament no és obligatori ni gratuït. 
Hi ha 10 milions de nens que no estan es-
colaritzats. Només un de cada quatre acaba 
l’educació primària, habitualment un nen; 
l’accés de les nenes a l’educació secundària 
és pràcticament inexistent.

El 75% de les escoles es troben en mal estat, 
no tenen aigua ni clavegueram. El professo-
rat no té preparació suficient i no disposa 
del material  didàctic necessari.

SITUACIÓ DE LA DONA
Com a la gran majoria dels països del con-
tinent africà, la dona sosté la família. No 
obstant això, no té cap possessió, ni dret a 
decidir en la seva llar; és considerada infe-
rior a l’home. 

Fruit d’aquesta desigualtat, la dona congo-
lesa pateix a més el major grau de violència 
del món.  

De fet, la República Democràtica del  Con-
go és avui el pitjor lloc de la terra per a ser 
dona.

SANITAT
El 70% de la població pateix desnutrició 
crònica. L’alimentació deficient i un siste-
ma immunològic dèbil, el desconeixement 
de les condicions higièniques bàsiques i la 
manca d’atenció mèdica contribueixen a 
la prevalença de malalties i incrementen la 
mortalitat infantil. 

L’assistència mèdica es de pagament 
per una població amb una renda mitja  
de 209€ l’any.
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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.

LIZIBA és un centre educatiu de 
secundària  fundat per l’Asso-
ciation Africaine pour l’Educa-
tion et l’Instruction (AFEDI). 

Aquesta associació va ser cons-
tituïda per un grup de pares i 
mares congolesos preocupats 
pel futur dels seus fills, en un 
país en que l’educació s’ha  anat 
deixant de banda amb motiu 
dels constants conflictes en els 
últims anys. L’escola funciona 
a ple rendiment i enguany es 
troba en fase d’ampliació de la 
seva infrastructura.

A l’Àfrica, la dona és qui s’enca-
rrega de la manutenció i educa-
ció dels fills, de l’aigua i d’aten-
dre als ancians i malalts.

Les difícils condicions de vida 
de la dona a la R.D.C. van posar 
de manifest la necessitat d’un 
centre d’ensenyament que afa-
vorís el seu apoderament  a tra-
vés d’una formació integral.Així 
neix a Kinshasa el col·legi Liziba, 
l’any 2009. El seu objectiu és 
educar a les noies per tal que 
puguin contribuir a transformar 
el país des de dintre i col·laborar 
a la construcció d’una societat 
més justa. 

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

ES59 0075 0336 3106 0003 3607

ES28 2100 5516 8622 0008 5907


