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Situat a l’Àfrica occidental, Mali té una
superfície d’1.241.238 km2 i la major part
del país s’ubica al desert del Sàhara, amb
un clima àrid. Aproximadament una tercera
part del territori, al sud-oest, és recoberta
per la sabana, on el clima és subtropical.
Les precipitacions són molt escasses, de
manera que les sequeres són freqüents i
s’han accentuat amb el canvi climàtic. A la
temporada de pluges, de juny a desembre,
es poden produir inundacions pel
desbordament del riu Níger.

El país: dades bàsiques
Capital

Bamako

Població

19.658.023 habitants

Llengües oficials

Francès i bambara

Índex de desenvolupament humà

184 de 189 (PNUD, 2018)

Esperança de vida

58,5 anys (PNUD, 2018)

Accés a l’aigua potable

74% (PNUD, 2018)

Taxa d’alfabetització
41% (PNUD, 2018)
L’estructura econòmica del país se centra
en l’agricultura i la pesca. Malgrat que
alguns dels seus recursos naturals són l’or, l'urani i la sal, és considerat un dels països més pobres del món. A més ha
de fer front a problemes ambientals com la desertificació, desforestació, l’erosió del sòl i la contaminació de l’aigua.
El sistema de govern de Mali es defineix com a semi presidencialista. Tot i que la constitució estableix la separació de
poders, l’executiu té una gran influència sobre el judicial, atès que exerceix la facultat de designar jutges i supervisar
les funcions judicials i l’aplicació de la llei.
Els problemes sanitaris del país són estructuralment greus, lligats a la pobresa i el clima. La mortalitat infantil (menors
de 5 anys) és molt elevada i, en la major part de casos, atribuïble a infeccions respiratòries agudes, malària,
malnutrició i diarrees. La mortalitat materna en el part es manté sense canvis des de fa dècades (5 de cada 1000) i
prop del 40% de les mares tenen entre 15 i 19 anys. El medi afavoreix la proliferació de malalties infeccioses i
parasitàries: la malària, molt freqüent durant l’època de pluges, causa el 13% de les defuncions i afecta especialment
els infants i les embarassades. La SIDA progressa sobretot entre els adults joves: el 2,5% entre 24 i 35 anys són
seropositius.

Objectius de desenvolupament sostenible als quals contribueix el programa

2020

L’accés a l’aigua potable i la cobertura sanitària són insuficients, en especial a l’estació de pluges, que pot fer
impracticables les vies de comunicació. També hi ha una insuficiència quantitativa i qualitativa de personal
sociosanitari i molt poca implicació de les comunitats en la gestió dels problemes de salut. La taxa d’alfabetització és
molt baixa i la persistència de determinades pràctiques i costums tradicionals són sovint nefastes per a la salut,
sobretot per a les dones.
Tot i que la llei sobre administracions locals els atorga competències per formular i posar en marxa plans de
desenvolupament local, els manquen les capacitats necessàries.

Els municipis de Kouniana i N’Golonianasso varen ser creats per llei el 1996. El primer està format per dos
nuclis de població: Kouniana i Nadiasso, que sumen 3.824 habitants; mentre que N’Golonianasso engloba 10
llogarrets, amb 23.783 habitants. Es troben a la regió meridional de Sikasso, la qual pren el nom de la capital, la
tercera ciutat més gran de Mali, que continua creixent, sobretot per l’afluència de refugiats de països fronterers.
El paisatge es caracteritza per la sabana amb planes i terres baixes adequades per a l’agricultura i la ramaderia.
El clima és tropical sudanès, amb breus períodes de pluges i fortes tempestes. Tot i estar ubicats en una de les
regions que enregistra més pluges del país, els recursos hídrics són limitats: les necessitats bàsiques es
cobreixen a través de les aigües subterrànies (pous) i les basses en època de pluja.
L’economia local es basa sobre l’agricultura intensiva de cotó, mill, sorgo, blat de les Índies, cacauets, etc. que
no garanteix la seguretat alimentària. També es practica la recol·lecció silvestre de karité i altres productes.
A Kouniana hi ha una escola on s’imparteix el primer i segon cicle d’educació bàsica, un centre d’educació per al
desenvolupament i quatre centres d’alfabetització. A N’Golonianasso hi ha una escola en cada llogaret, però
només en dues s’imparteix el cicle complet d’educació primària. La xarxa viària està en un estat molt precari, de
manera que les pistes sovint esdevenen impracticables en temporada de pluges.
Els municipis de Kouniana i N’Golonianasso disposen de respectius plans quinquennals d’activitats de
desenvolupament econòmic sostenible 2017-2021, amb prioritats als àmbits de l’accés als serveis socials bàsics
(educació, sanitat, sanejament) i a l’aigua potable; l’enfortiment de l’administració local; la promoció del
desenvolupament econòmic i l’equitat de gènere; la millora de les infraestructures viàries; i la protecció del medi
ambient.

Fons Mallorquí: sectors d’actuació per a 2020
Eixos
Millora de l'accés als serveis
socials bàsics

Equitat de gènere

Objectius
Millorar l’accés a
l’educació

Proporcionar a les dones
formació sobre salut
sexual i reproductiva

Projectes

Aportació Fons

Enfortiment de
l’educació a Kouniana

45.000,00 €

Millora de les
infraestructures
educatives a
N’Golonianasso

50.000,00 €

Total

95.000,00 €

cooperació
Enfortiment de l’educació a Kouniana
Entitat que el presenta: Fundació Balcat Solidaris
Contrapart: Association malienne pour la promotion des communes rurales (AMPCR)

projecte núm. 2020001
País: Mali
Municipi: Kouniana
Import total projecte: 159.968,00 €
Aportació sol·licitada: 149.922,00 €
Aportació Fons:
45.000,00 €

Sinopsi:

A partir del pla estratègic elaborat per l’Ajuntament de Kouniana en col·laboració amb les autoritats locals i representants de l’associació de dones, que prioritza les accions a l’àmbit de l’accés a l’aigua potable, l’educació,
la salut i l’equitat de gènere, en el segon any del programa municipalista de Kouniana es volen complementar
les obres de construcció de l’escola del municipi amb un pou i un dipòsit d’aigua potable. Igualment, es preveu
la instal·lació de panells solars, que permetin impartir classes quan les condicions meteorològiques obliguin a
mantenir les persianes de les aules tancades, i la dotació de mobiliari per a la cantina i les aules. D’altra banda,
es duran a terme tallers de sensibilització sobre els efectes de l’ablació genital femenina, sobre la salut materna
i les malalties de transmissió sexual per a les dones. Se’n beneficiaran directament 1.528 infants i 150 dones.

Objectius:

- Millorar l’escolarització dels infants amb la dotació d’aigua i llum al recinte escolar.
- Conscienciar les dones sobre drets sexuals i reproductius.

Activitats:

- Construcció d’un pou i d’una torre d’aigua amb un dipòsit de 5m3 a l’escola
- Instal·lació de panells solars i xarxa elèctrica a l’escola.
- Adquisició i lliurament de taules i cadires per a la cantina i tres armaris per a les aules.
- Realització de tallers de sensibilització sobre salut sexual i reproductiva.

cooperació
Millora de les infraestructures educatives a
N’Golonianasso
Entitat que el presenta: Associació Família i Societat (AFIS)
Contrapart: Association malienne pour la promotion des communes rurales (AMPCR)

projecte núm. 2020002
País: Mali
Municipi: N’Golonianasso
Import total projecte: 102.243,00 €
Aportació sol·licitada: 102.243,00 €
Aportació Fons:
50.000,00 €

Sinopsi:

A les zones rurals de Mali, l’accés a serveis socials de qualitat està molt limitat per la baixa inversió del govern
i la manca de recursos de les administracions locals. Com a continuïtat de les accions dutes a terme el 2019 a
N’Golonianasso, en el marc de les prioritats establertes per la batlia en col·laboració amb representants de la
comunitat i l’associació de dones del municipi, es vol completar la construcció de l’escola de la comunitat de
Niamanasso amb una cantina i un pou amb un dipòsit d’aigua, que abastirà les aules, les latrines i la cantina. A
més a més, es preveu la instal·lació de panells solars, que permetin impartir classes quan les condicions meteorològiques obliguin a mantenir les persianes de les aules tancades, i la dotació de mobiliari per a la cantina.
D’altra banda, es duran a terme tallers de sensibilització sobre els efectes de l’ablació genital femenina, sobre
la salut materna i les malalties de transmissió sexual. Se’n beneficiaran directament 250 infants i 150 dones.
Objectius:

- Contribuir a millorar l’accés a serveis socials bàsics i apoderar les dones de N’Golonianasso.
- Millorar les condicions d’accés a l’educació primària a la comunitat de Niamanasso.
- Conscienciar les dones sobre drets sexuals i reproductius.
Activitats:

- Construcció i equipament d’una cantina a l’escola de Niamanasso.
- Construcció d’un pou i d’una torre d’aigua amb un dipòsit de 5m3 a l’escola.
- Instal·lació de panells solars i xarxa elèctrica a l’escola.
- Realització de tallers de sensibilització sobre salut sexual i reproductiva.

