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Antecedents 
 
 
La Fundació IPI Cooperació és 
una organització sense ànim de 
lucre fundada l'any 2000 (com 
"associació"). L'any 2011 es va 
constituir com a fundació amb 
àmbit estatal. 
 
L'objectiu primordial d'IPI COOP 
és la protecció dels infants en totes les seves vessants i la defensa dels 
seus drets, principalment en aquells països i regions del planeta en que no 
tenen garantits uns mínims que considerem irrenunciables. 
 
En l'actualitat, IPI COOP està executant projectes a sis països: Mali, Costa 
d'Ivori, Senegal, Vietnam, Bolívia i Etiòpia. Aquest últim és el país en què 
tenim més experiència, infraestructura local i programes en curs. 
 
Els àmbits d’actuació en els que IPI-COOP treballa són, principalment, la 
salut i l’educació, sense descartar puntualment l’ajuda assistencial en 
moments de crisi humanitària. 
 
El nostre equip està basat en el voluntariat i som un grup de persones i 
professionals de diversos àmbits i entorns, units amb un mateix objectiu: 
aportar eines, coneixements i recursos a països en els que no està 
garantida la salut, l’educació o la justícia social, per a que les comunitats 
locals puguin sortir del cercle de la pobresa per elles mateixes. 
 
Els fons per dur a terme els projectes provenen de recursos propis, dels 
socis, de les entitats privades i públiques, de donacions particulars i 
d’activitats i actes solidaris. 
 

Dades d’interès sobre l’entitat: 
 

seu social: Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 646, 1r 2ª 08007 BCN 
telèfon:  +34 93 4120102 
e-mail: info@ipi-cooperacio.org 
web:   www.ipi-cooperacio.org 

mailto:info@ipi-cooperacio.org
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El projecte de salut materno infantil a 
North Wollo (Etiòpia). 

Justificació 

A Etiòpia, la morbiditat i la mortalitat materna i neonatal es troben entre 
les més altes del món. Cada dia moren més de 50 dones embarassades i 
més de 280 infants acabats de néixer. Es considera que un 30% dels 
embarassos acaben en mort fetal. La gran tragèdia és que la majoria 
d'aquestes morts són evitables amb una assistència mèdica adequada en 
el part i durant la setmana següent després del naixement. 
 
La Fundació IPI COOPERACIÓ lidera una iniciativa pionera a Etiòpia duent a 
terme un projecte integral de millora de la salut materna i infantil, en el 
que s’incideix en els aspectes que tenen més impacte dins del sistema de 
salut: millora de les infraestructures; formació del personal mèdic i 
sanitari; recull de dades; sensibilització i treball comunitari; i millora de 
l'accessibilitat.  
 
Es tracta d’un projecte de molt alt potencial a Etiòpia per ser la mortalitat 
materna i neonatal un dels seus principals reptes de salut pública, i per 
figurar aquesta problemàtica com a prioritat del seu pla estratègic de 
salut. Comptem com a partners 
amb Probitas, UNICEF, IFHP i el 
Ministeri de Salut d’Etiòpia. 
 
Per tant, estem parlant d’un 
projecte pilot que es podria 
replicar a diferents províncies 
del país. 

 
 
 
 

Un 30% dels embarassos 

acaben en mort fetal  



 

4 
 

Fragilitat del sistema a la zona de 
North Wollo 
 

North Wollo és una província del nord d’Etiòpia, ubicada dins de la regió 
Amhara. És una de les zones més deprimides del planeta, trist escenari de 
fam i epidèmies que s’han cobrat moltes vides. La capital és Woldiya. 
 
Les complicacions obstètriques directes estan implicades en el 85% de les 
morts maternes de North Wollo, així com la majoria de les complicacions 
cròniques. 
 
 La meitat de totes les morts neonatals ocorren durant les primeres 24 hores 

després del part i el 75% durant la primera setmana de vida. Això vol dir que 
una assistència mèdica adequada en el part i durant la setmana següent 
després del naixement impediria la majoria de les morts maternes i 
neonatals. 

 
S’identifiquen una combinació de factors com a causes estructurals:   
 
 Més del 90% de la població viu en zona rural i els serveis sanitaris sovint estan 

massa lluny i en un entorn geogràfic complicat per arribar-hi caminant.  
 El transport públic requereix de cert poder adquisitiu que molta gent no es pot 

permetre.  
 El sistema de salut és extremadament fràgil amb serveis sanitaris insuficients i 

deficitaris en nombre de personal, en formació, en infraestructura i 
equipament mèdic bàsic. 

 
Això resulta en que poques dones busquen l’ajuda de personal qualificat 
per parir: menys d’un 5% dels parts són atesos en un centre sanitari.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Etiòpia 

North Wollo 
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Objectiu general del projecte:  
reduir la morbi-mortalitat materna i neonatal. 
 

Com es farà (activitats a desenvolupar) 

 
 
 Construcció i equipament d’una nova maternitat a l’hospital general de Woldiya, 

incloent emergències obstètriques i neonatals. 
 Construcció i equipament de cases d’espera per a dones embarassades en l’últim 

període de gestació, per a aquelles que viuen lluny de les instal·lacions sanitàries i 
se’ls hi preveu un part difícil. 

 Capacitació i formació del personal sanitari. 
 Recolzament als programes de salut comunitària del país. 
 Reforç als centres de salut rural (Health Post) i centres de salut (Health Centers), 

millorant infraestructures, dotant-los d’equipament i formant al personal. 
 Reforç del sistema de monitoratge dels centres de salut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRONOGRAMA DEL PROJECTE : 
activitat programada 2013 2014 2015 2016 

construcció nova maternitat x x x x 

construcció cases d’espera  x x   

capacitació i formació sanitària x x x x 

treball comunitari x x x x 

suport i enfortiment dels centres rurals de 
salut 

x x x x 

recollida de dades  x x x 

Imatge de la sala de parts que tenia l'hospital general de Woldiya abans de l’inici del projecte. Woldiya 
és la capital de la província de North Wollo, que té 2 milions d’habitants. 
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Construcció d’una nova maternitat  
 

L’estat deplorable de la sala de parts (veure imatge a la pàgina anterior) 
de l’hospital general de la capital de North Wollo, Woldiya, així com la 
manca d’una àrea de salut materno-infantil separada de la resta, ens 
forçava a plantejar la construcció d’una nova maternitat.  
 
La construcció de la maternitat 
es troba actualment en la 
darrera fase. És un edifici on s’ha 
prioritzat la funcionalitat. Amb 
uns 600 m² en total, el centre 
comptarà amb dos quiròfans, 
una àmplia àrea de pacients i 
zona per a nounats. Podrà donar 
cobertura fins a 40 mares. 

 
Cases d’espera per a les mares  
 
North Wollo es una província molt rural i muntanyosa. Les distàncies es 
fan eternes per la manca de carreteres i infraestructures. Pensem, a més a 
més, que la majoria d’habitants de la zona no compta amb vehicles 
motoritzats i que els desplaçaments s’han de fer a peu. 
 
Per això, també era necessari projectar uns espais on poguessin allotjar-se 
les mares que es trobessin en la darrera etapa de gestació i que tinguessin 

imatge actual de la maternitat 
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la previsió d’un part més difícil, que requerís una assistència més 
especialitzada. 
Així doncs, vam decidir construir, annexes a la maternitat, unes cases 
d’espera a l’estil rural etíop –anomenades tukuls- en les que aquestes 
mares poguessin sentir-se còmodes aquests dies o setmanes previs al 
part. 
 

 

Formació del personal sanitari 
 

La precarietat del sistema de salut etíop també afecta al nivell formatiu 
dels professionals que s’hi dediquen i, particularment, dins de l’àrea 
materno-infantil.   
 
Per això, amb la col·laboració del Integrated Family Health Program (IFHP) 
vinculat a USAID, hem donat formació sanitària especialitzada en salut 
materno-infantil a tots els professionals de l’àrea de Woldiya i comarques 
adjacents, amb uns grans resultats que esperem extrapolar aviat a altres 
zones. 

imatge actual de les cases d'espera (tukuls) 
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Treball comunitari 
Una de les parts menys visibles del projecte, però que sens dubte és la 
més necessària i efectiva, és el treball comunitari. De poc serveix fer 
construccions, dotar-les amb equipaments i impartir formació 
especialitzada si no es fa –paral·lelament- una feina diària amb la 
comunitat, especialment quan aquesta arrastra una història i tradicions 
molt arrelades i allunyades de la salut convencional. 
 
Per tant, IPI-COOP s’ha involucrat activa i decididament amb els petits 
centres rurals de salut i amb els líders locals, fent-los còmplices d’un 
mateix objectiu: reduir la mortalitat materna i neonatal. A poc a poc, 
anem introduint hàbits en la població (higiene, seguiment durant la 
gestació i post-natals, assistència sanitària durant el part, etc.) que van 
calant en les mares. Descobreixen, per elles mateixes, la importància 
d’una nova manera de preparar i ser assistides en el part (amb un control 
sanitari), desconegudes fins ara en la major part de la població.  
 
Finalment, l’experiència d’aquestes mares i com la transmeten en el seu 
entorn, és la que fa créixer i millorar exponencialment tots els indicadors 
de salut.  
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Enfortiment dels centres rurals  
de salut  
 
Com exposàvem en el punt anterior, els centres rurals de salut etíops són 
una de les claus principals de l’èxit del projecte, ja que són els que estan 
en contacte directe amb la població i amb les mares. Acostumen a ser 
petits ambulatoris dotats amb molt pocs recursos. Necessiten un gran 
seguiment i suport, que IPI-COOP, en col·laboració amb altres contraparts, 
mirem de donar. 

 
És una tasca a llarg termini. Molts necessiten arranjaments d’espais, altres 
equipaments bàsics, la majoria millorar la formació dels seus tècnics, etc. 
Sigui com sigui, el nostre compromís està amb ells i la recollida de dades 
demostra, amb la millora de tots els indicadors de salut, que és una aposta 
guanyadora. 
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Situació del projecte  
(octubre 2016) 
 
Actualment, el projecte enfila la part final de la seva primera fase, que 
conclourà amb la finalització de la construcció de la maternitat, esperada 
abans del 31-12-2016. El global de la primera fase del projecte (3 anys) 
haurà suposat una inversió de 560.500 €:  
 

activitat desenvolupada cost total desemborsat a 
30-10-2016 

pendent 

construcció maternitat i cases d’espera 392.000 € 392.000 € 0 

Equipament maternitat 60.000 € 0 € 60.000 € 

vehicle seguiment projecte 24.000 € 24.000 € 0 

sous locals 42.000 € 40.000 € 2.000 € 

viatges seguiment 30.000 € 27.055 € 2.945 € 

Activitats salut comunitària 12.500 € 12.500 €  

TOTALS 560.500 € 495.555 € 64.945 € 

 
Econòmicament parlant, ja només manca aproximadament un 12% del  
projecte per executar. 
 
La segona fase del projecte preveu l’equipament de la maternitat, 
valorada en una xifra aproximada de 60.000 €. Es preveu comprar una 
part de l’equipament a Etiòpia, però també l’enviament en contenidors 
d’una altra part, fruit de donacions de centres hospitalaris de Catalunya.  
 
Confiem finalitzar l’equipament de la maternitat el 30 de març de 2.017. 
 
A banda de l’equipament de la maternitat, seguirem implicats amb la salut 
materno-infantil de North Wollo, enfortint els seus centres, formant els 
seus professionals i realitzant una tasca comunitària de sensibilització. 
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Com ho hem fet? 
 

 
Com dèiem a l’inici, IPI-COOP és una entitat petita i que compta amb pocs 
recursos propis. Aquestes mancances les cobrim amb una massa social 
molt activa i compromesa amb els valors de la fundació.  
 
IPI-COOP es nodreix bàsicament de voluntaris que col·laboren en el 
desenvolupament dels projectes i a través de moltes accions i recerca per 
trobar el finançament necessari.  

 
Entitats que ens han donat suport al projecte: FUNDACIÓ PROBITAS, 

FUNDACIÓ ROVIRALTA, FUNDACIÓ NETRI, UNICEF, AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT, AJUNTAMENT DE CORNELLÀ, AJUNTAMENT DE CARDEDEU, 
AJUNTAMENT DE STA. MARGARIDA I ELS MONJOS, AJUNTAMENT DE MONTMELÓ, 
AJUNTAMENT DE MOLLET, COL.LEGI PROFESS. D’ARQUITECTES DE CATALUNYA, 
OL·LEGI D’INFERMERS I INFERMERES E TARRAGONA, AJUNTAMENT DE LA POBLA DE 
MAFUMET, GOMA i CAMPS S.A.,  
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Curses solidàries: 
 

 
 
 
 


