Curs 2010 -2011
DOMINIQUES DE L’ ANUNCIATA
PROVÍNCIA
SANT RAMON DE PENYAFORT

Situació:
Situació:
El lloc “Dicque” del barri Antipangol té 50
cases i cap d'elles té WC digne. La gent fa
les seves necessitats entre les canyes de
bambú, en el racó del riu o alguns fan clots
tapats amb sacs usats sostinguts per quatre
pals de bambú per això la gent està sempre
en perill de contagiar-se de malalties.

Proposta:
Construcció de 5 serveis
compartits entre els veïns.

El lloc “Dique” del barri Antipangol té més o
menys 50 cases. Les famílies aquí normalment
tenen de 5 a 12 fills. En aquest lloc només
existeixen 3 pous per a tots i en dos d'aquests
l'aigua no és potable. La gent, especialment els
nens, han d'agafar aigua dels bassals i portar-la
a casa seva; aquesta aigua tampoc és potable,
però és la única que tenen per poder beure.
Com que hi ha poc aigua, molts d'ells no es
poden banyar cada dia, i aquesta falta d'higiene
provoca moltes malalties i un alt percentatge
de mortalitat infantil.
La situació social i algunes malalties es poden
evitar si es té accés a l'aigua potable.

Proposta:
Construcció de 5 pous
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Situació:
Segons les estadístiques, la situació de l'educació a Filipines té un gran problema: Molts nens
no poden acabar el nivell de Primària.
Un bon nombre d’ells no estudien, malgrat que
l'educació pública sigui gratuïta, segons la llei
del país.
Els nens no van a escola perquè:
No tenen diners per pagar la matrícula

Arnel

No tenen res per menjar.

Bernabe

No tenen material escolar.
No tenen robes adequades per anar al
col·legi.
Per la falta d'alimentació, deguda a la seva pobresa, van al col·legi amb l'estómac buit, per
tant no són capaços de pensar ni d'entendre les
lliçons que allí es donen.

Proposta:
Promoure una campanya de beques
solidàries que els permeti accedir
a l’educació.
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