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Fabricació i subministrament de 
mosquiteres mild per combatre la malària

CONTEXT:
El 90% del morts per malària, a nivell mundial, són de l’Àfrica Subsahariana. La 
creació d’una unitat de producció d’una mosquitera adaptada pot ajudar a enfortir 
el teixit productiu i per tant contribuir a la reducció de la pobresa. Aquest projecte 
es va iniciar l’any passat al Níger, però degut al cop d’estat ha calgut decidir-se per 
un altre país i trobar un nou soci.

OBJECTIUS:
1. Crear la Unitat Pilot de Producció de mosquiteres MILD a Burkina Faso.
2. Ajudar el desenvolupament institucional - local per la gestió de la unitat.
3. Sensibilització i involucració dels socis no institucionals.

ACTIVITATS: 
- Obtenir informació sobre el sistema sanitari, estratègia, situació economia i 
cultural de Burkina Faso. 
- S’ha presentat el projecte a diferents organismes. 
- S’ha lliurat una mostra de  VIDAL’S-NET® al laboratori oficial Burkinabé, per a la 
seva anàlisi.

RESULTATS:
Es disposa de la relació de totes les ONG que treballen en el camp de la salut i de la 
informació per obrir una seu d’ACAF a Burkina Faso, tot i que la resposta del soci local 
ha estat més freda de l’esperada. Es realitzen reunions amb els diferents actors, des 
d’entitats i administracions locals fins a internacionals. Entre elles cal destacar la carta 
rebuda de suport polític del Ministre de Sanitat i el recolzament del Director General 
de l’OMS.  
 
CONTINUÏTAT:
En posteriors actuacions es preveu posar la primera unitat de personalització de les 
mosquiteres i aconseguir l’homologació de l’OMS.

BURKINA FASO
Índex IDH: 0.305
Superfície: 274.200 km²
Habitants: 16.241.811 hab.
Esperança de vida: 53.7

LLOC:     Ouagadougou, Burkina Faso
SOCIS LOCALS:  ONG-D catalana ACAF Associació per la Cooperació a Àsia i Àfrica 
      ONG-D APS Association Paix & Solidarité, de Ouagadoudou, Burkina Faso
PARTICIPANTS:  Mariona Vidal, Beatriz Amante i Victor Lopez, PDI ETSEIAT
      Anna Durany, Ruth Soria i Ivan Roa, estudiants ETSEIAT
AJUT CCD:    3.500 EUROS


