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1. La Covid-19 a Madagascar 

 

A partir del 23 de març es van establir restriccions a tot el país, com el tancament 

d’escoles i universitats, suspensió d’esdeveniments esportius i culturals, restriccions als 

viatges... Es va implantar un pla d’emergència social des del Govern per donar suport a 

les famílies més afectades per la crisis sanitària.   

Cada diumenge un representant del Govern, s’adreça a la nació per fer el balanç de 

l’evolució de la pandèmia i de les restriccions. A més, comunica les mesures 

especifiques que s’han de complir a certes regions. Algunes de les regions més 

afectades són, Analamanga (Antananarivo), Atsinanana (Tamatave), Huate Matsiatra 

(Finarantsoa). En aquestes regions més afectades, a més de tenir les precaucions i 

restriccions que tenen totes les altres, se li sumen moviment limitat de persones i toc de 

queda.  

 A finals d’abril, el Govern malgaix va anunciar la producció i distribució de Covid-

Organics, es tracta d’un remei basat en l’artemísia que es creu que preveu i cura el 

coronavirus. Aquest remei, s’ha de distribuir gratuïtament als més pobres (el 90% de la 

població viu per osta del llindar de pobresa), i és obligatori per els infants i adolescents 

que tornen a l’escola. Si voleu conèixer una mica més d’aquest remei, podeu consultar 

el següent link:      

https://www.elmundo.es/internacional/2020/05/03/5eaef737fdddffc2a88b4594.html 

Des del mes de maig, han experimentat un augment preocupant dels casos, 

especialment a Antananarivo i Tamatave. El Govern imposa mesures d’estat 

d’emergència sanitària. Les mesures es van modificant per regions i comunicant a la 

població segons l’evolució de la pandèmia.  

El pic el van viure al mes de juliol, des de l’agost asseguren que la situació ha millorat. 

Tot i així, van mantenir algunes mesures com la restricció de moviment entre regions 

fins el 18 d’octubre, que es va decidir eliminar l’estat d’emergència sanitària, quan van 

poder apreciar una caiguda rellevant de casos.  

Un cop establerta la repatriació de nacionals malgaixes de l’estranger i l’arribada de 

turistes a Nosy Be, els casos importats han augmentat. I del 25 d’octubre al 28 

d’octubre, es van registrar vuit casos importats.  

El Ministeri de Salut no proporciona estadístiques sobre l’evolució de la pandèmia. En 

les últimes setmanes d’octubre, després d’aixecar l’estat d’emergència, es van registrar 

57 casos nous.  

Les dades a finals d’octubre són: 

Casos confirmats de Covid-19: 17.095 

Persones curades: 16.381 

Total de morts: 244 

https://www.elmundo.es/internacional/2020/05/03/5eaef737fdddffc2a88b4594.html
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Tot i el final de l’estat d’emergència, es manté l’ús de mascareta obligatòria, distancia 

social i segueixen prohibides les reunions de més de 200 persones.  

Veient l’evolució de França i Espanya, l’obertura parcial de les fronteres prevista pel 29 

d’octubre es va cancel·lar.  

Madagascar està tenint dificultats per gestionar la pandèmia pel que fa a la 

sensibilització, la gestió dels hospitals, suport a la població... 

A causa de l’increment de casos a tot el món, Madagascar sempre romandrà vigilat i 

amb el suport de l’OMS.  

És més important que mai el suport que podem donar des d’aquí, a nivell de recursos, 

recomanacions, i suport als projectes que puguin anar sorgint. És més important que 

mai donar suport a la xarxa d’escoles i no deixar als infants fora d’aquest sistema.  
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2. Educació en temps de Covid-19 

 

A Madagascar mesuren l’impacte de la crisis causada per la Covid-19 en l’educació. 

Durant sis mesos les classes s’han suspès a l’illa, a excepció dels estudiants que havien 

de realitzar exàmens oficials. Durant aquests mesos, i preocupant-se per aquests 

estudiants que s’havien de presentar a exàmens oficials, l’estat reproduïa cursos per la 

TV i la ràdio nacional.  

Segons Harnelle Rakotobe, representant d’Eduteam, una coalició d’organitzacions de la 

societat civil compromesa amb l’accés a l’educació, i que treballa per l’educació primària 

gratuïta, va comunicar:  

“Això ha augmentat les desigualtats entre els infants perquè no tothom es pot permetre 

aquests cursos a la ràdio i la TV nacionals. Així doncs, per als infants que estudien en 

establiments públics, realment hem notat una aturada de lliçons en comparació amb 

aquells que tenen el privilegi d’anar a classes particulars que s’han pogut beneficiar del 

suport remot”. 

L’ensenyament a distancia no pot compensar tot el semestre de lliçons perdudes 

causada per la manca d’accés als mitjans de comunicació i informació del país. El risc 

d’abandonament escolar és important. Aquesta crisis ha fet que moltes llars siguin 

precàries i que ja no puguin pagar les taxes escolars.  

El Govern va anunciar educació pública gratuïta pel cus 2020-2021, que va començar el 

26 d’octubre. En el que estan treballant alguns activistes del país, és en assegurar que 

això no es quedi només en un curs, ja que la constitució estableix que l’educació 

primària hauria de ser gratuïta.  

Les més afectades són les escoles privades, ja que els pares i mares es neguen a 

pagar per una educació que els seus fills i filles no estan rebent. Això provoca deixar de 

pagar als docents i deixar de mantenir l’escola. Això ha provocat el tancament d’algunes 

d’aquestes escoles privades. Hi ha una preocupació per com mantenir el sistema.  

Aquests establiments privats, en concret els catòlics, són molt importants en l’educació 

malgaix, ja que les escoles públiques no poden acollir a tots els infants.  
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3. La Xarxa d’escoles de la DIDEC 

 

Pel que fa als projectes desenvolupats a Madagascar, els que ja estaven iniciats van 

patir un petit retard en ser finalitzats. Un dels casos va ser la segona fase de construcció 

d’aules. Afortunadament, van poder finalitzar el projecte tot i que fos tres mesos més 

tard del previst.  

A més, amb aquesta crisis s’han pogut veure més algunes mancances d’algunes de les 

poblacions. Fins el moment, ja era un problema greu i principal, abastir a les comunitats 

d’aigua potable a partir de construir pous a les escoles. En aquests moments de 

pandèmia mundial, encara ho és més per la prevenció i sanejament. Per aquest motiu, 

els projectes que constaven de la construcció d’un pou d’aigua i formació agrícola, 

també afegiran formació en prevenció de Covid-19.  

Els projectes no quedaran aturats si no és per un confinament domiciliari, ja que els 

treballadors, pares i mares, segueixen treballant en la construcció dels pous garantint 

sempre la distancia social i totes les recomanacions del Govern per la prevenció.  

Pel que fa a l’educació, abastir a l’escola de pous o més aules no servirà de res si no els 

hi permeten tornar a l’escola. Això queda en mans del Govern, tot i que en algunes 

escoles han pogut anar tornant sempre amb prevenció de mascareta, distancia, 

sanejament.  

 

 


