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1. Madagascar 

 
1.1 Descripció general 

Madagascar és un Estat insular situat a l’oceà Índic, davant de la costa sud-est del 
continent africà, a l’alçada de Moçambic. És l’illa més gran d’Àfrica i la quarta a nivell 
mundial. Està separada del continent pel Canal de Moçambic. Cal destacar que la 
separació de l’illa, que en el passat estava unida al continent, va provocar l’aïllament de 
la seva biodiversitat. El resultat ha estat la reproducció de gran varietat d’espècies 
úniques en el món. D’aquesta manera, Madagascar acull el 58% de les espècies 
animals i vegetals del món, de les quals el 80% són endèmiques. 

Madagascar és exuberant des del punt de vista d’un catàleg turístic, però en realitat 
pateix un greu problema de desforestació i erosió. Més del 90% del seu bosc 
tropical i el 60% de la seva selva plujosa, han estat talats. El problema de la 
desforestació a Madagascar s’origina en l’època colonial quan els terrenys més fèrtils 
van ser usats intensivament per atendre les noves necessitats d’Europa, en un procés 
d'expropiació i explotació dels recursos naturals. Molts dels malgaixos (gentilici dels 
habitants de Madagascar) van emigrar als boscos i també van contribuir a malmetre 
l’illa, ja que per poder sobreviure van començar a practicar un mètode de cultiu basat en 
l'eliminació indiscriminada dels boscos per substituir-los per cultius agrícoles i la tala de 
fusta per poder cuinar. Avui, només queda el 10% de la biodiversitat d'aquesta illa. La 
resta ha estat extingida o substituïda per una altra flora i fauna comuna a d’altres llocs 
del planeta.  

Madagascar es troba d’entre els països més pobres d'Àfrica i del món, amb un 
Índex de Desenvolupament Humà de 0,512, ocupant el lloc 158 sobre 188 països 
(PNUD 2016). El desenvolupament humà del país segueix una línia ascendent però a 
un ritme molt lent, en bona mesura afectat pel retrocés patit a l’any 2009 amb la crisi 
política que va afectar bona part de les ajudes internacionals que esdevenien 
primordials per als serveis bàsics de la població. Superada la crisi, el futur presenta 
escenaris més optimistes, tot i que el país parteix d’una estructura econòmica realment 
feble i sense fonaments (en el període 2010-2015 el país ha perdut 8 posicions en la 
classificació mundial de l’IDH). El resultat d’això és que el 75,3% de la població viu en 
situació de pobresa.    

Els canvis climàtics a Madagascar són cada vegada més extrems, principalment com 
a conseqüència de la disminució de les pluges i l'augment en freqüència i intensitat dels 
huracans. Amb una població que es concentra en un 65% al camp vivint en economia 
de subsistència, l’afectació ambiental és especialment sensible a aquest gran gruix de la 
població (més de 15 milions).  

Pel que fa a l'educació, el Govern no disposa de prou recursos per estendre la seva 
xarxa d'escoles, insuficient per a les necessitats de la població. Les subvencions que 
proveeixen a les escoles privades no poden cobrir els salaris dels mestres, o si més no 
per mantenir les infraestructures. A més, la incertesa o retard en el pagament de l’Estat, 
és una tònica. Les dades indiquen que els anys promig d’escolaritat són 6,1, una xifra 
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sensiblement superior a la mitjana dels països de desenvolupament humà baix on 
s’enquadra Madagascar. Si bé el país té la taxa d’escolarització bruta primària més alta 
del món (147%), té per contra una taxa de deserció que és la cinquena més alta 
(59,9%). Finalment, l’educació secundària és l’altra gran xacra del país, doncs en 
claríssim contrast amb la taxa de matriculació primària, la taxa bruta és la quarta més 
baixa del planeta. 

Un altre element crític de Madagascar és la salut infantil. Es troba com a quart país del 
món amb la taxa de malnutrició infantil més elevada (49,2%, PNUD 2016), amb  un 
percentatge d’infra-pes moderat i sever del 36% en infants menors als 5 anys, segons 
dades d’UNICEF. 

Madagascar té una superfície de 587.041 Km2 (Catalunya en té 32.106 Km2) per a una 
població que a l’any 2015 era de 23,8 milions de persones. La moneda del país és 
l’Ariary i les llengües oficials són el malgaix, el francès i l’anglès. 

 

1.2 Radiografia socioeconòmica  

(Font: PNUD 2016) 

- Posició Desenvolupament Humà: 158 de 188 països (Estat espanyol: 27) 

- IDH (Índex de Desenvolupament Humà): 0,512 (Estat espanyol: 0,884) 

- PIB per càpita: 1.506,0 PPA en US$ (Estat espanyol: 36.309,8 PPA en US$) 

- Esperança de vida al néixer: 65,5 anys (Estat espanyol: 82,8 anys) 

- Població en situació de pobresa multidimensional: 77% (E. e. -) 

- Població en situació de pobresa multidimensional extrema: 48% (E. e. -) 

- Coeficient de Gini (medició desigualtat d’ingressos): 42,6 (E. e. 35,9) 

- Mitjana d’anys d’escolaritat: 6,1 (Estat espanyol: 9,8) 

- Taxa d’alfabetització d’adults majors de 15 anys: 64,5% (E. e.: 98,1 %) 

- Despesa pública en salut: 1,5% PIB (Estat espanyol: 6,4% del PIB) 

- Despesa pública en educació: 2,1% PIB (Estat espanyol: 4,3% del PIB) 
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2. Ubicació del projecte 
 

L'escola de Tsararivotra, que és on es desenvoluparia el projecte, es troba al Districte 
rural d'Ambondromisotra. Aquesta comuna es troba a 80 Km de la capital de la regió, 
Ambositra, però les males condicions dels accessos obliguen a recórrer aquesta 
distància no en menys de 4 hores. 

 
El motiu principal que justifica aquesta intervenció és la necessitat de reduir la ràtio 
d’alumnes de la Secundària a l’institut de Tsararivotra, a l’altiplà de Madagascar. 
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3. L’educació a Madagascar i la xarxa d’escoles rurals. 
Justificació de la necessitat del projecte.  

 

El total de centres educatius de Secundària a la regió és proporcional a la de centres 
que gestiona únicament la Diòcesi d’Ambositra (DIDEC), és a dir, un per cada cinc. 
Entre la important taxa de deserció a la Primària i aquella escolarització que mai es 
produeix, la regió té al voltant d’un 40% d’infants no escolaritzats en edat de Primària. 
La pobresa, la inseguretat alimentària, la gestió dels ingressos baixos, són les principals 
causes d’una constant entrada i sortida dels infants al sistema educatiu, fet que remarca 
una taxa bruta tan elevada a Primària. Tanmateix, el nombre d’alumnes en disposició, 
possibilitat i desig de continuar els estudis, és superior a la infraestructura i nombre de 
mestres que disposa la regió. Aquesta problemàtica és una constant a molts països de 
desenvolupament baix on existeix una important desigualtat en la transició de l’educació 
Primària a la Secundària. Aquesta escletxa existeix a escala nacional però també entre 
l’àrea urbana i rural. 

La xarxa d'escoles rurals de la DIDEC és una resposta integral d'alt impacte, basada en 
l'àmplia implantació geogràfica de l'Església, que permet crear almenys una escola a 
cada parròquia i suplir les mancances de la implantació de l’escola pública al país. Les 
escoles Primària i Secundària de la DIDEC (163 i 30 respectivament) no tenen 
possibilitat d’esdevenir gratuïtes, però suposen costos adaptats a les possibilitats de la 
població. Aquests costos oscil·len entre els 0,80 i els 1,60 euros mensuals, amb 
possibilitat de suplir part d’aquesta despesa amb quilos d’arròs. La gratuïtat de l’escola 
pública no resulta una opció valorable per a una quantitat notable de famílies de la regió, 
degut a la seva massificació i escassa qualitat educativa. I és que la inversió en 
educació de l’Estat demostra una gran feblesa i estratègia de desenvolupament perquè 
a excepció d’algun repunt puntual, la mitjana d’inversió no ha anat massa més enllà del 
2% del PIB, una xifra molt allunyada de la mitjana de l’Àfrica subsahariana (4,8%), i del 
total mundial (5%) (PNUD 2016). 

La quantitat de nenes i nens que van assistint a l’escola i l’Institut es va fent 
progressivament més gran, i el país i la regió requereixen d’infraestructura en aquest 
sentit. En un primer moment s’havia plantejat aquest projecte d’aposta de l’educació 
Secundària com la necessitat de construir un nou centre educatiu en algun punt 
estratègic de la regió on l’alumnat sentís clarament l’impediment geogràfic. Però a la 
construcció d’unes classes li precedeix inevitablement una estructura i organització 
educativa que fa més complexa la intervenció. Segueix sent aquesta, per a PROIDE i la 
seva contrapart DIDEC, un projecte necessari d’assolir; mentrestant l’estratègia més 
realista a curt termini que vol impactar sobre la Secundària a la regió, és la de millorar 
les condicions actuals d’algun dels Instituts existents, en aquest cas l’escola de 
Tsararivotra, per reduir la ràtio (de 62 a 31 alumnes de mitjana) i permetre així que en 
els propers cursos puguin matricular-se fins a 80 joves més per deixar la ràtio en 40. 

El Govern de Madagascar no disposa de suficients recursos (o no sap com revertir una 
inversió en educació tan escassa) per estendre la seva xarxa d'escoles públiques, 
insuficient per a les necessitats i reclamacions de l’actual població. És per això que les 
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iniciatives privades, amb l’empenta de la població, van prenent força, i fan estructural 
l’alleugeriment de les obligacions estatals sobre la població. El problema no és senzill 
perquè un país tan dèbil econòmicament necessita complementar-se de la iniciativa 
privada, però alhora aquesta contribueix a la dimissió estatal com a titular d’obligacions. 
De retruc, la pressió sobre el sistema que pot imprimir la iniciativa privada (concertada 
en aquest cas de la xarxa d’escoles rurals de la DIDEC) per a determinades 
reclamacions, per la seva pròpia naturalesa privada, la pressió acaba resultant exigua. 

En aquest sentit, la majoria de les escoles rurals de la Diòcesi d’Ambositra només reben 
per part del Govern l’equivalent a 11 euros al mes i per mestre durant els 9 mesos 
lectius que dura el curs escolar; un import que ni tan sols cobreix el salari mínim dels 
docents. 

Si bé al conjunt de la regió existeix 1 escola Secundària (Collège) per cada 5 escoles 
Primàries, el nombre d’alumnes té una proporció propera a 1 a 3. Això significa que els 
Collège de la regió pràcticament multipliquen per dos la ràtio a les seves aules, i de 
mitjana tenen entre 60 i 70 alumnes. Aquest projecte vol incidir directament sobre la 
dificultat existent de gestionar correctament la demanda actual de Secundària de la 
població de Tsararivotra i els seus voltants, un etapa formativa fonamental per incidir de 
forma efectiva en altres variables del desenvolupament i així de la transformació social. 
La finalització de la construcció de 4 aules i latrines i l’equipament dels espais, incidirà 
directament sobre la qualitat educativa (per la reducció de la ràtio) i garantirà l’accés a 
80 nous joves 
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 4. Descripció del Projecte 
 

4.1 Títol  

“Construcció de 4 aules per obrir l’etapa Secundària a l’escola d’Ambondromisotra, a 
l’altiplà de Madagascar” 

 

4.2 Objectius  

ü Millorar la qualitat de l’educació de l’alumnat de l’escola de Tsararivotra. 

ü Reduir la taxa d’alumnes per aula a l’escola. 

ü Construir 4 aules i latrines annexes. 

 

4.3 Beneficiaris 

Els beneficiaris són principalment professorat, alumnat i pares i mares de família. Tots 
els beneficiaris provenen del medi rural, de famílies que viuen especialment de 
l'agricultura de subsistència, amb molt pocs ingressos per la venda d’aquests productes 
o d’altres activitats 

Les famílies són migrants de fa tres generacions, desplaçades per les millors condicions 
de la terra d’aquesta zona. Moltes no tenen escriptures de propietat perquè aquest és 
un procés legal molt difícil i car de gestionar per a la població local. Són terres comunals 
cedides per l’Estat en règim d’usdefruit. A causa de l'augment de la població, la 
proporció de terres de cada família tendeix a reduir-se. A més, la terra de la regió 
d'Amoroni’ Mania no produeix en excés degut a la seva aridesa, encara que com es 
deia, a la zona d’intervenció d’aquest projecte el sòl té unes característiques diferents. 

 

4.3.1 Beneficiaris directes 

Els beneficiaris directes del projecte són els alumnes de l’escola, al següent quadre 
es pot veure el detall de nois i noies que hi ha a l’escola a cada nivell educatiu. El 
total és de 606 alumnes.  
 

Nivell educatiu Nois Noies Total alumnes 
nivell 

Nivell I (Primària – 
6 cursos) 90 141 231 

Nivell II (Collège – 4 
cursos) 81 166 247 

Nivell III (Lycée – 3 
cursos) 57 71 128 

TOTAL 228 378 606 
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4.3.2 Beneficiaris indirectes 

L'escola de Tsararivotra es troba a la Comuna o Districte rural d’Ambondromisotra. 
Aquest Districte es composa de 13 Fokontany (llogarrets), amb 25.166 habitants (12.495 
homes i 12.671 dones).  

Amb aquest projecte, seran beneficiaris també la totalitat de les escoles i població de la 
regió, i concretament les de la Xarxa d’escoles de la DIDEC, on segons les últimes 
estadístiques, el seu alumnat suma 25.561 alumnes, les seves famílies que en són 
13.468, i tots els docents, que actualment són uns 893 mestres. Els avenços en 
l'educació i el desenvolupament de les infraestructures serviran per millorar el benestar 
general a mig i a llarg termini de tots ells amb repercussió directe al conjunt de la 
població de la regió (aprox. 800.000 habitants). 

 

4.3.3 Participació dels beneficiaris 

Per formar part del programa "Escola per al desenvolupament" de la DIDEC 
d’Ambositra, cada escola ha de sol·licitar-ne la seva inscripció. Aquestes escoles basen 
el seu funcionament i la seva qualitat en l'autogestió participativa recolzada en un equip 
de coordinació altament especialitzat que centralitza la provisió de serveis i 
subministraments a tota la xarxa.  

L'autogestió de l'escola, una de les claus, s'aconsegueix mitjançant la sensibilització i el 
compromís dels pares amb l'escola i l'educació dels seus fills i el seguiment pedagògic i 
de gestió constant per part de l'equip coordinador.  

 

4.4 Activitats i calendari 

El projecte, amb major detall, consisteix a:  

ü Construir dos nous edificis amb 2 aules cadascun, de 28m de longitud i 8m 
d'ample, executat en dues fases. 

ü Construir dues latrines de tres caixes amb estàndards sanitaris. 

Els temps de construcció de cada pavelló de 2 aules + latrina, és de 4 mesos i impliquen 
les següents activitats:  

• Activitats realitzades al 2018:  

- Preparació del terreny  

• Activitats a realitzar durant el 2019:  

- Fonaments i estructura 

- Aixecament de parets 

- Morter de ciment recobert, per a murs interiors i exteriors 

- Bigues de sostre de pi, i sostre de xapa d'acer corrugat 



 

 11 

- Fusteria 

- Pintura (2 capes), vernissos i vidres de les finestres 

- Paisatgisme exterior 

- Construcció de latrina 

- Retirada de material i instruments de construcció 

- Mobiliari (pupitres, taules i armaris) 

 

4.5 Resultats esperats 

ü A la finalització del projecte, i progressivament curs rere curs fins a arribar a les 
40 famílies anuals (de l’alumnat que cada any culminarà els seus estudis de 
Secundària), veuen aquestes incrementades les seves oportunitats socials i 
econòmiques degut a la formació de qualitat dels seus fills i filles. 

ü En finalitzar el projecte, uns 250 alumnes de Secundària estudien en condicions 
de millor qualitat, comoditat i salubritat. 

ü Al cap de quatre anys després de la finalització del projecte, les aules de 
Secundària de l’escola de Tsararivotra estabilitzen les seves ràtios amb una 
mitjana de 40 alumnes per aula, fet que ha significat que fins a 80 nous 
estudiants provinents d’altres centres educatius d’educació bàsica de l’àrea, 
hagin tingut la possibilitat d’accedir a l’educació Secundària. 

 

4.6. Pressupost 

Aquest projecte té un cost total de 14.996,14€ per cada mòdul de 2 aules i unes 
latrines. Es realitzaran dos mòduls, de manera que el pressupost global del projecte és 
de 29.992,28 €.  

Per a cada mòdul, el desglossament del pressupost és el següent:  

- Cost per mòdul amb latrines 1.508,95 € 

- Cost per 1 pavelló de dues aules 11.938,54 € 

- Cost en equips i mobiliari de les aules 1.143,24 € 

- Cost en viatges i estances 216,22 € 

- Avaluació Final 189,19 € 

 

4.7 Recursos necessaris 

• Equip local que supervisa (director del centre, representants de l’Associació de 
Pares).  

• Mà d'obra qualificada per a les construccions.  
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• Enginyer per al control i coordinació del treball de construcció, treballadors de 
l'empresa local contractada.  

• Les famílies, ajudant en treballs no qualificats d'obra (neteja del terreny i 
moviment de terra, transport de materials, filtratge de sorra, transport d’aigua, 
etc.).  

• Material de construcció de procedència local.  

• Maquinària i equips de construcció adequats a les obres.  

• Infraestructura escolar actual, locals escolars.  

• Terreny disponible a l’escola. 

 

4.8 Sostenibilitat del projecte 

4.8.1 Apropiació per part dels beneficiaris del projecte 

Des de l’inici de la realització d’aquest projecte, els pares dels alumnes han assegurat la 
mà d'obra necessària per als treballs de construcció de la infraestructura i ho seguiran 
fent fins a la finalització del projecte. Pel que fa a la gestió de l'escola, l'Associació de 
Pares recolzada per la Xarxa d’Escoles, assegurarà la totalitat dels salaris del 
professorat, pressupost per al funcionament, manteniment d'edificis, materials didàctics, 
etc., a través de les matrícules i les quotes mensuals.  

D'altra banda, l'eficàcia i eficiència per desenvolupar el projecte en terreny, està 
garantida pel seguiment i gestió local dels responsables de la contrapart local, i les 
notables referències que PROIDE ha obtingut del nou director de l’escola, P. Archangelo 
Ludovic.  

 

4.8.2 Implicació de les autoritats 

Les autoritats eclesials, òbviament, donen ple suport a les iniciatives socials de les 
diòcesis del país. L’acció educativa de la Diòcesi d’Ambositra és una de les més 
destacades de Madagascar i és la que està al darrera d’aquest projecte a través de la 
Direcció Diocesana d’Ensenyament Catòlic (DIDEC).  

En un nivell governamental, la presència d’aquestes escoles són un important 
alleugeriment a la responsabilitat pública de fer arribar l’educació a tots els indrets del 
país. No existeix cap pronunciament del Govern sobre aquesta millora d’infraestructura 
a l’escola de Tsararivotra, però hi ha l’absoluta convicció de la seva aprovació perquè no 
hi detectem cap xoc de competència sobre els béns públics existents. El Collège públic 
més proper es troba a la mateixa localitat, amb unes ràtios similars de més de 60 
alumnes per aula.  

 

4.8.3 Capacitat de gestió del projecte per part de la contrapart 

La capacitat de gestió de la Xarxa d’Escoles ha estat comprovada, en els últims anys, 
demostrant que es pot assegurar la bona gestió de les escoles, la seva millora en 
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aspectes tant qualitatius com quantitatius, i de consolidació com a promotores de 
desenvolupament de les comunitats en què es localitzen.  

Els resultats positius obtinguts a través d'alguns projectes precedents a aquest, 
finançats bàsicament per MISEREOR, són mostra d'això.  

Els comitès escolars i Associacions APE, han rebut formació per a la gestió de la seva 
pròpia Associació i per gestionar la comptabilitat bàsica d'una escola. El treball que du a 
terme la Xarxa d’Escoles amb altres institucions locals, l'avalen i reforcen com a 
institució en el seu àmbit d'actuació, i per tant, als objectius marcats per a les escoles de 
la seva xarxa, com les d'aquest projecte. Aquestes institucions són:  

• La DINEC (Direcció Nacional de l'Ensenyament Catòlic)  

• La DREN (Direcció Regional de l'Educació Nacional)  

Les quatre circumscripcions escolars (CISCO) de la Regió de Amoroni’ Mania. 

Un cop finalitzat el projecte, totes les infraestructures, equips i materials passaran a ser 
propietat del soci local, el qual els donarà l'ús per al qual van ser concebuts, segons els 
objectius i prioritats d'aquesta intervenció.  

 

4.8.4 Elements que afavoreixen la continuïtat de les accions una vegada finalitzat el 
projecte 

El projecte té plena viabilitat econòmica un cop finalitzada la seva construcció. Tots els 
costos de funcionament de les infraestructures i equipaments que es dotin seran 
plenament viables econòmicament.  

Com passa a la resta d'escoles que pertanyen a la Xarxa d’Escoles Rurals d’Ambositra, 
la mateixa organització sufraga els costos eventualment no coberts per les famílies a 
través de les APE.  

Els factors econòmics i financers són una de les preocupacions principals del projecte, 
que busca fer de les escoles i associacions de pares elements auto-sostenibles. La 
capacitat d'apropiació dels beneficiaris sobre l'escola i de les seves iniciatives, són 
garantia d'això. La participació activa d’aquests, tenim la certesa que donarà respostes 
tan positives com les que ens precedeixen.  

A llarg termini, aquestes accions s'inscriuen en el pla de desenvolupament del país, i la 
major escolarització, formació i capacitació de la població permetrà als nois / es tenir 
millors oportunitats i condicions de vida a l'acabar la seva educació Secundària. 

 

4.9 Avaluació i seguiment del projecte 

El seguiment i l'avaluació és, per part de la contrapart, un element clau per a la 
consecució dels objectius marcats al projecte i per a la seva sostenibilitat futura.  

El seguiment a nivell local és responsabilitat d'un equip format per les respectives 
Associacions de Pares i Mares de l'escola, els Directors de les escoles, i l’equip tècnic 
de la DIDEC (tècnic de projectes, secretari, ecònom, i el darrer terme el seu Director).  
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La contrapart (DIDEC) fa el seguiment de l'execució de les diferents activitats puntuals 
del projecte, fent el control dels següents paràmetres per a cada activitat:  

1.- Compliment dels terminis d'execució  

2.- Compliment del pressupost d'execució  

3.- Dificultats en l'execució de cada activitat i propostes de solució  

4.- Qualitat en l'execució  

A més hi ha un seguiment de l'execució tècnica i administrativa i la gestió del projecte 
per part de PROIDE. La relació amb la DIDEC per part de PROIDE és altament eficient i 
existeix una bona entesa en els processos de treball amb els que fins ara hem 
col·laborat junts. La comunicació es desenvolupa amb molta agilitat per correu 
electrònic, amb escassa demora entre comunicacions.  

El responsable de la interlocució amb PROIDE és el Père Antoine Marie Claret 
RASOLONIRINA, coordinador del projecte. La contrapart enviarà a PROIDE la 
informació tècnica i financera que certifiqui la realització del projecte d'acord amb el 
plantejat i aprovat. El seguiment de PROIDE serà reiterat durant el primer semestre del 
proper any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moltes gràcies per fer-lo possible!  
Misaotra!  


