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Les aventures d’en Bharat

Guia adreçada a alumnat i professorat de cicle mitjà i superior d’educació 

primària. 

 Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 3. Salut i benestar.

 Enllaç al vídeo: https://vimeo.com/648604998/7bc13f4291.

 Durada: 10’ i 16’’ minuts.

 Ubicació, any: Anantapur, Andhra Pradesh (Índia), 2021.

  Competències: comunicació lingüística, digital i del tractament de la 

informació, del coneixement i interacció amb el món físic i natural, social i 

amb la ciutadania.

https://vimeo.com/648604998/7bc13f4291
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Sinopsi

A en Bharat no li agrada anar al metge i li fan por les vacunes. Per això, 
quan arriba a l’hospital, s’escapa. Durant la seva aventura descobrirà 
diversos llocs de l’hospital i s’adonarà que l’assistència sanitària no li ha 
de fer gens de por.
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Objetius de Desenvolupament Sostenible
El 25 de setembre de 2015 els 193 països que formen 
part de les Nacions Unides es van marcar 17 objectius 
que hauríem d’assolir abans de l’any 2030. Aquests 
objectius es diuen Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i proposen fer un món millor, a 
través de reptes tan importants com ara eradicar la 
pobresa, lluitar contra les desigualtats i posar fre al 
canvi climàtic, entre d’altres. 

Més informació a: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
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ODS 3. Salut i benestar
Garantir una vida sana i promoure el benestar de totes les persones a totes les edats 
és important per construir societats pròsperes. El benestar és un estat en el qual les 
persones se senten bé físicament i mentalment. L’Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible número 3, de salut i benestar, vol posar fi a les epidèmies de sida, tuberculosi, 
malària i altres malalties abans de l’any 2030.

Les emergències sanitàries, com la derivada de la COVID-19, suposen un risc mundial. 
Aquesta última ha canviat molt el nostre dia a dia i ens ha fet prendre consciència de 
la importància de tenir una atenció mèdica de qualitat.

Actualment, les persones viuen més anys i s’han reduït algunes de les causes de 
mortalitat infantil i en dones embarassades. Tot i els avenços importants que s’han 
fet en els darrers anys en la millora de la salut i el benestar de les persones, encara hi 
ha desigualtats a l’hora d’accedir a l’assistència sanitària.

Els reptes que afronta la sanitat a les zones rurals de l’Índia són diversos i complexos. 
Falten medicaments, serveis i, sobretot, personal qualificat. Per garantir la salut i el 
benestar de les persones s’han de tenir hospitals, accés a atenció mèdica i divulgar 
entre la població la importància d’anar a metge.
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Les famílies del camp amb les quals treballa la Fundació Vicente Ferrer tenen molt 
pocs recursos. Per a moltes d’aquestes persones, anar a l’hospital equival a deixar 
de guanyar un dia de salari. No obstant això, cada vegada són més conscients de la 
importància d’anar al metge.

Epidèmies com la del VIH/sida posen en evidència la discriminació que pateixen les 
persones amb aquesta malaltia, i això en limita les opcions de rebre les atencions que 
necessiten per tal de tenir una vida sana i productiva. L’Índia és el país del món on 
viuen més persones amb la sida. Si no s’aconsegueix controlar l’epidèmia a l’Índia, 
no es podrà frenar aquesta pandèmia a nivell mundial.

Cada dia, centenars de dones moren durant l’embaràs o el part. La prevenció, 
l’educació, les campanyes de vacunació i sobre salut sexual i reproductiva poden 
evitar part d’aquestes morts.

A l’Índia, la taxa de mortalitat infantil és de 43 decessos per cada 1.000 naixements, 
mentre que a Espanya és de 3 per cada 1.000 (Banc Mundial, 2016). Les causes 
principals de mortalitat infantil, com la diarrea, es poden prevenir i tractar. 
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Una proporció significativa de les malalties diarreiques es pot prevenir mitjançant 
l’accés a l’aigua potable i als serveis adequats de sanejament i higiene. L’amenaça 
més greu de les malalties diarreiques és la deshidratació. A més, la diarrea és una 
causa important de malnutrició, i els nens malnodrits són més propensos a posar-se 
malalts per malalties diarreiques.

Gràcies a la vacunació, s’han aconseguit reduir molt les morts per malalties com 
l’hepatitis  B, el xarampió, la tuberculosi, la poliomielitis, la diftèria, el tètanus, les 
galteres o la rubèola.

L’anèmia en noies i dones

La majoria de joves i dones de l’Índia tenen anèmia, és a dir, manca de ferro en sang, 
i això desencadena símptomes com fatiga i debilitat. La manca de prou nutrients i 
l’alimentació en són les causes principals, però tampoc no podem oblidar el sistema 
patriarcal en el qual vivim. Quan una dona ha d’anar al metge, és l’última de la família 
a fer-hi cap. Quan cuina per a tothom, és l’última a servir-se. A més, l’anèmia afecta 
el rendiment acadèmic de les adolescents i el seu futur.



8

Reflexió
Un cop hàgiu vist el vídeo, reflexioneu sobre les preguntes següents:

1.  Hem vist que un artista pinta un mural sobre la importància de vacunar-
se, i que les vides de totes les persones s’han vist alterades a causa de la 
pandèmia del coronavirus. Què creieu que ha suposat una pandèmia com 
aquesta per a les famílies de l’Índia rural?

A l’Índia rural, igual que a la resta del món, s’han pres moltes mesures per 
frenar la pandèmia del coronavirus: s’ha conscienciat la població pintant 
murals als pobles, s’han donat pautes d’higiene i el Govern ha decretat 
etapes de confinament.

El confinament ha tingut conseqüències greus per a la població.
• Ocupació: A l’Índia, el 90% de la població cobra per dia treballat. Per tant, 

si, a causa del confinament, les persones no podien sortir de casa, no 
obtenien el salari que necessiten per menjar. A més, com que treballen en 
sectors informals de l’economia, no tenen cap tipus de protecció davant 
de la desocupació.

 Hi ha moltes persones que, quan s’acaba la feina al camp, es traslladen 
des de les zones rurals a les grans ciutats. El virus es va estendre molt 
ràpidament a les ciutats, on és pràcticament impossible mantenir 
distància física: un alt percentatge de la població viu amuntegada en 
barris de barraques i sense aigua corrent. 
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 Quan el Govern va decretar el confinament, el tancament de la indústria i 
altres centres de treball va suposar que aquests treballadors es quedessin 
sense suport econòmic ràpidament. Davant d’aquesta situació, molts van 
decidir tornar als seus llocs d’origen per poder subsistir. Aquest èxode va 
tenir l’efecte d’expandir el virus per la geografia índia.

• Estudis: En molts pobles de l’Índia rural en els quals treballa la Fundació 
Vicente Ferrer, les llars no tenen accés a internet, i tampoc no hi ha 
ordinadors. Quan es van tancar les escoles, molts infants no van poder 
seguir les classes en plataformes digitals.

I, vosaltres, com vau viure aquesta situació?

2.  Una veïna d’en Bharat rep la visita d’una treballadora de salut comunitària 
per controlar-ne l’embaràs. Per què creieu que és tan important fer un 
seguiment mèdic a les dones embarassades?

La meitat de les dones de l’Índia té anèmia. Moltes pesen excessivament 
poc. Per tot això, l’embaràs a l’Índia té riscos elevats. L’anèmia (o falta de 
ferro) durant l’embaràs pot ser causa d’avortaments espontanis o parts 
prematurs. Les mares amb anèmia no fan prou llet per alimentar el nadó, 
que s’alimentarà sense determinats nutrients, i acostumen a presentar 
pèrdues de sang i debilitat, factors que n’empitjoren la salut. Els parts 
són més complicats i, en la majoria de casos, les dones donen a llum per 
cesària.
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En el cas de les zones rurals on treballa la Fundació (els districtes d’Anantapur, 
Kurnool i Srisailam, a l’estat del sud d’Andhra Pradesh), les complicacions 
guanyen protagonisme: aldees remotes sense mitjans de transport per 
arribar a hospitals, supersticions al voltant del part, naixements a casa sense 
l’atenció adequada… En aquest context, és habitual contraure malalties 
i tenir complicacions després de parir. Els riscos dels parts a casa o en 
clíniques sense els mitjans adequats són molts: infeccions tant per a la mare 
com per al fill, parts llargs que poden provocar que l’infant s’asfixiï, mort per 
hemorràgia…

El seguiment mèdic durant l’embaràs permet millorar la salut de la mare i la 
criatura, ja que els primers anys de vida són vitals per al seu desenvolupament, 
i les complicacions durant l’embaràs poden implicar danys irreversibles.

L’hospital de la Fundació Vicente Ferrer a Bathalapalli alberga l’únic banc 
de sang de tot el districte d’Anantapur (en 250 quilòmetres a la rodona), així 
com l’única unitat de cures intensives per a nounats. Per aquests motius, 
cada vegada costa menys convèncer les dones en estat de que vagin als 
centres hospitalaris de la FVF per la seva salut i la dels seus nadons.
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Activitat complementària 
L’art per promoure bons hàbits de salut

• Finalitat: Prendre consciència de la importància de l’art com a

 eina de sensibilització.  

 

• Durada:  2 hores de classe. 

• Material necessari: Cartolines DIN A3, retoladors, llapis de

 colors o ceres.  

• Desenvolupament de l’activitat: Després d’investigar sobre

 bons hàbits d’higiene, salut i benestar, l’alumnat crearà cartells

 de sensibilització i els penjarà a l’escola.  
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Primera part
La Fundació Vicente Ferrer utilitza l’art per difondre les mesures per prevenir 
el coronavirus entre comunitats amb índexs d’analfabetisme elevats. S’han 
pintat murals per conscienciar la població rural dels riscos del coronavirus a 
través de l’art.

Tota la classe crearà una llista sobre temes de salut i benestar sobre els quals es 
pot sensibilitzar. Per exemple:

• La piràmide alimentària: la quantitat dels diversos grups d’aliments que 
hem de consumir diàriament per mantenir-nos saludables.

• Com hem de rentar-nos les mans?

• La importància de fer esport.

• Els bons hàbits d’higiene: rentar-se les mans, les dents, etc.

• La importància de cuidar la salut mental i trencar els tabús.

• La importància d’anar al metge, fer-se revisions, vacunar-se…
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Segona part
Quan tinguem la llista, l’alumnat triarà un dels temes, se’n documentà i crearà 
un mural per sensibilitzar tota la comunitat educativa.

Salut 
i 

benestar



Per més informació:

www.fundacionvicenteferrer.org

Sobre la Fundació Vicente Ferrer 
Des de la Fundació Vicente Ferrer (FVF) treballem al sud-est de l’Índia per millorar 

les condicions de vida de les comunitats en risc d’exclusió. Impliquem els grups més 
desfavorits per garantir-los una vida digna i oportunitats de futur a través de projectes 

d’educació, sanitat, hàbitat i ecologia, parant especial atenció als col·lectius més 
vulnerables, com són les dones i les persones amb discapacitat.

Segueix-nos:

http://www.fundacionvicenteferrer.org
http://www.fundacionvicenteferrer.org
https://www.facebook.com/fundacionvicenteferrer
https://www.instagram.com/fvicenteferrer/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-vicente-ferrer/
https://twitter.com/FVICENTEFERRER
https://www.youtube.com/user/fundvicenteferrer
https://vimeo.com/fundacionvicenteferrer

