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Un estiu diferent
2 setmanes. 14 voluntaris. 2 cotxes. 1 conductor. 1 guia.

150 mosquiteres

i moltíssimes ganes

de treballar. El dia 7 d’agost posàvem rumb a una intrèpida aventura que començava a l’aeroport de
Barcelona, facturant molt equipatge, la majoria del qual era material humanitari: mosquiteres, medicaments, material escolar, material esportiu, gairebé més capses que voluntaris.
Els nostres 2 primers dies a Gambia els vam dedicar a
acabar de preparar la ruta per tot el país i a buscar tot
el que ens faltava. També vam aprofitar aquests dos
primers dies a la capital per tal de desenvolupar el projecte d’intercanvi de dibuixos i cartes amb les dues
escoles properes a Banjul, l’Escola Mariama Kunda i
Cosimata School.
Vam començar la ruta cap a l’interior del país i la nostra primera parada va ser a Murithabe, on en
Xavi Galindo ens va rebre acompanyat de tota la gent del poble. Ens van rebre amb els braços oberts,
amb les millors gales i de la millor manera que saben: ballant i cantant. Transmeten tanta alegria...
Durant els dies que vam estar a Murithabe vam acabar d’abastir les madrasses de Murithabe i vam
començar a repartir mosquiteres a poblats al voltant de Murithabe,
gràcies a l’Agrupament Escolta i Guia Lo Manaix de Lleida que havien
censat diferents poblats unes setmanes abans que nosaltres arribéssim a Murithabe. També vam tenir temps de censar Kerewan Samba
Sira, un poblat prop de Murithabe on també tenim una contrapart
important. Després d’uns dies fantàstics a Murithabe vam anar fins a
Pata, a Senegal, on vam poder veure que la feina feta l’any anterior
encara hi era, i que totes les mosquiteres que vam col·locar l’any
2012 seguien allà. Després de visitar Pata vam dirigir-nos fins a Basse, on ens vam allotjar al Centre de l’ONG Nutrició sense fronteres.
On cop situats vam desplaçar-nos fins a Fantumbung on vam co-
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mençar el projecte de repartició de mosquiteres.
Durant la nostra estada al Centre de Nutrició Sense Fronteres vam aprofitar per realitzar diferents activitats que s’integren en els objectius de la nostra Associació. Vam representar un conte per a totes les
mares i els seus fills explicant què és la malària i com poden prevenir-la; també vam aprofitar per recollir mosquits i larves i identificar-los i alguns dels nostres voluntaris van aprofitar el moment per oferir-nos diferents formacions, una sobre la malària i una altre sobre el desenvolupament rural.
Havíem de començar a tornar cap a la costa del país, ens quedaven ja pocs dies; però de tornada vam
tornar a parar a Murithabe, on vam fer un taller de pintura amb tots els nens del poble i vam poder
despedir-nos de tots ells fins l’any següent. La següent parada de camí a la capital va ser a l’escola de
Dongoro Ba, on també vam poder desenvolupar el nostre
projecte d’intercanvi de dibuixos.
El poc temps que ens quedava el vam aprofitar per fer una
mica de turisme per la part de la costa del país i l’últim dia per
compensar totes les emissions de CO2 que havíem realitzat al
llarg del viatge vam poder plantar manglars amb l’ajut d’una
Associació de Kartong que es dedica a la plantació de manglars
Han estat 15 dies inoblidables, plens d’emocions, d’experiències, de somriures i sobretot de solidaritat.
Tot això ha estat gràcies a un equip de voluntaris fantàstic, que han posat durant 15 dies tota la seva
energia i sempre amb un somriure. Gràcies.
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Calendaris solidaris
El final d’any ja s’acosta, i això vol dir que un de nou en comença! Per a que el nou any es faci
més amè nosaltres estem preparant un calendari solidari. Per només 10€ tindreu 12 mesos
que us transportaran als racons més bonics de Gambia i Senegal i envoltats dels somriures més
amables. Però el que encara és més important, comprant aquest calendari ajudeu a que un nen o
una dona embarassada dormin sota una mosquitera. Feu la vostra comanda a
africastopmalaria@gmail.com dels nostres calendaris de paret o de sobretaula.

Loteria de Nadal
Aquest any el número de la grossa de Nadal que juga amb Africa Stop Malaria és el

15674.

Ajuda’ns a comprar més mosquiteres i que la sort ens acompanyi. Gràcies a la vostra solidaritat,
cada any li toca la loteria a més d’un centenar de persones a Gàmbia i a Senegal. Gràcies per
avançat i si voleu loteria només cal que ens envieu un correu electrònic a
africastopmalaria@gmail.com i demaneu tants números com vulgueu!

Concert benèfic Nadal 2013
Com en els darrers anys volem celebrar el Nadal amb tots vosaltres i
per fer-ho com cal aquest any el concert benèfic de Nadal ens l’oferirà
la cantant Maika Barbero (La Voz),que acaba de treure el seu àlbum
No Return. D’aquí molt poc us donarem els últims detalls per poder
venir a gaudir d’aquest concert i col·laborar amb nosaltres.
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PROTAGONISTES, per Sílvia Sanz

Carles Aranda, entomòleg i Co-Director del Servei de Control
de Mosquits del Baix Llobregat
On treballes? Quina és la teva feina?
Treballo al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del
Baix Llobregat. Des del 1983 intentem que hi hagi pocs mosquits a
la comarca. Fem servir quasi al 100% productes biològics en un
control integrat basat en el control larvari. Actualment dirigeixo la
secció de control de zones naturals i rurals i m’encarrego dels
temes al voltant de les malalties transmeses per mosquits com ara
la malària i les diferents malalties arbovíriques com són el virus del
Nil occidental o el dengue. Aquesta activitat em va portar a
treballar al Camerún i en especial a Moçambic on vaig fer un estudi
sobre els vectors de la malària a la zona de Manhiça.

Com vas arribar fins aquí?
En acabar la facultat el 1982, i a través del Departament d’Ecologia de la UB vaig poder iniciar el
treball de control de mosquits. La feina feta a l’Àfrica va ser gràcies la col·laboració amb l’Hospital
Clínic de Barcelona i posteriorment amb el Centre de Salut Internacional de Manhiça. Des d’aleshores
hem col·laborat amb diferents administracions públiques i centres de recerca però sempre amb l’ull
posat en el control dels mosquits.

He llegit que està canviant el ventall de mosquits que arriba a Catalunya, és això cert? Què
pot implicar aquest canvi? És bo, o dolent?
L’única nova espècie que tenim ara per ara és el mosquit tigre Aedes albopictus. És una espècie
originària d’Àsia que es va detectar per primer cop a la península Ibérica el 2004 i va ser precisament a
Catalunya, a Sant Cugat del Vallès. Pot ser que en el futur arribin més espècies invasores, al igual que
passa amb d’altres insectes i tal com passa en altres zones d’Europa. Tot plegat no és gens bo ja que
això provoca més molèsties i sovint, aquestes noves espècies són vectors potencials de malalties.
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Creus que amb ells poden arribar malalties que abans no teníem?
Totalment, només cal mirar el que ha passat a Itàlia, França o Croàcia on l’arribada del mosquit tigre
va comportar l’aparició de casos de dengue i Chikungunya. També cal saber però, que els mosquits
autòctons nostres també poden ser vectors de malalties i per exemple el mosquit comú Culex pipiens
és molt bon vector del virus del Nil occidental, detectat ja en aus a Catalunya i que ha causat casos en
humans i cavalls a Andalusia des de 2010.

Podem, la gent del carrer, fer alguna cosa per evitar que aquests mosquits s’estableixin
aquí?
Més que per a evitar-ho, per a que no trobin llocs adients de cria. En el cas del mosquit tigre, les seves
larves crien en petits recipients d’aigua estancada, per tant, hem d’evitar la seva presència. Això es pot
fer no deixant objectes abandonats, buidant els plats sota els testos, dipòsits en desús, traient de patis
i jardins gerres, pots i tota mena d’andròmines que sovint ens deixem oblidats. En d’altres possibles
espècies invasores no relacionades tan directament amb l’espai urbà és difícil que el públic en general
pugui actuar ja que no es troben directament al seu abast.

www.africastopmalaria.org
africastopmalaria@gmail.com

Col·labora:

