
DESCRIPCIÓ DEL PAÍS

L’Índia és el segon país més poblat del món.

Població: 1.340 milions d’habitants

Renta per càpita: 1.545 euros

Esperança de vida: 68,8 anys

Índex de Desenvolupament Humà: posició 130

Capital: Nova Delhi

Divisió territorial: està dividit en 29 estats, set territoris de la unió i un territori de la capital nacional

Idioma: anglès i l’hindi, a més existeixen altres 22 idiomes reconeguts pels governs locals

Moneda: rúpia

L’Índia té algunes de les persones més riques del món, una classe mitjana que comprèn entre 300 i 400 milions 
de persones i més de 900 milions de pobres.

És la terra de la diversitat i d’enormes desafiaments:  
• La contaminació de la terra, l’aigua i l’aire es tradueix en una baixa productivitat agrícola, especialment acusada 

en els estats del nord, i planteja molts problemes sanitaris en àrees rurals i urbanes.
• Les zones rurals també pateixen la degradació de la terra, el canvi en els patrons climàtics, les sequeres i les 

inundacions, el canvi de l’ús agrícola de la terra en convertir-la en carreteres...
• S’estima que 287 milions d’adults són analfabets, la qual cosa dificulta iniciatives de desenvolupament.
• L’educació infantil i juvenil ha millorat al llarg dels anys, però romanen sense escolaritzar sis milions de nens de 

6 a 14 anys i 45 milions de 14 a 18 anys.
• El govern ha millorat els serveis de salut pública, però molts llocs encara tenen clíniques inoperants o no 

existents. La solució apunta a una costosa atenció mèdica privada i al fet que centenars de milions de persones 
pobres acudeixin a prestadors.

PRINCIPALS REPTES I ANÀLISI DE LA SITUACIÓ

ÍNDIA



Humana People to People (HPP) India va iniciar-hi l’activitat al 1998.

En 2018 va gestionar més de 70 projectes que han beneficiat a prop de dos milions de persones en 14 
estats, en aquests àmbits:
• Educació 
• Agricultura i desenvolupament rural
• Desenvolupament Comunitari 

L’equip està format per 1.200 treballadors i 900 voluntaris.

www.humana-india.org

EL NOSTRE SOCI LOCAL 

INDICADORS D´ACOMPLIMENT PER SECTORS D´ACTIVITAT - 2018

Educació Agricultura i desenvolupament rural

Els equips de Desenvolupament Educatiu i 
d’Expansió Educativa continuen promovent la 
política educativa de l’organització, reconeguda 
cada vegada més pels bons resultats.

40.000 nens pobres no escolaritzats van acudir als 
651 centres on s’aplica el programa Kadam-Step 
Up: reben una educació bàsica per a desenvolupar 
competències i habilitats socials, i es preparen per a 
inscriure’s posteriorment en escoles governamentals, 
en els nivells apropiats per a la seva edat.

HPP Índia ha desenvolupat i publicat el Programa 
Kadam amb un complet paquet de manuals, llibres 
de treball i sistema d’avaluació. 

El programa Necessary Teacher Training ha format 
a 6.545 estudiants per a convertir-los en mestres 
de primària. Aquesta acció es duu a terme a 17 
instituts governamentals en quatre estats.
82.000 dones van rebre formació per a aconseguir 
una alfabetització funcional en lectura, escriptura i 
aritmètica.

A l’estat de Rajasthan, 1.500 pagesos han millorat 
les condicions agrícoles i la gestió de l’aigua; a més 
s’han construït 120 plantes domèstiques de biogàs 
i s’han plantat 50.000 arbres.

• 72.000 dones es van formar en capacitació 
empresarial, de les quals més de 6.000 van posar 
en marxa petites empreses.

• 52.000 dones van obtenir préstecs del programa 
de micro-mecenatge.

• 7.000 persones sense llar a Nova Delhi van rebre 
suport amb refugi, assistència nocturna, atenció 
mèdica i suport legal.

• 220.000 persones es van beneficiar de 15 
projectes relacionats amb la salut, l’educació i la 
generació d’ingressos.

Desenvolupament Comunitari 

http://www.humana-india.org



