XINA

DESCRIPCIÓ DEL PAÍS
La República Popular de la Xina és el quart país del món en extensió després
de Rússia, el Canadà i els EUA.
Població: 1.415 milions d’habitants
Renta per càpita: 15.214 euros
Esperança de vida: 76,5 anys
Índex de Desenvolupament Humà: posició 86
Capital: Pequín
Divisió territorial: s’organitza en tres nivells, provincial, de districtes i cantonal
Idioma: mandarí encara que hi ha altres sis llengües principals
Moneda: iuan

PRINCIPALS REPTES I ANÀLISI DE LA SITUACIÓ
El govern xinès va continuar al 2018 amb el seu objectiu d’eradicar la pobresa: més de 14 milions de persones
es van situar per sobre de la línia de pobresa absoluta (està marcada per uns ingressos que equivalen a 1,25
euros diaris) gràcies a inversions que superen els 5.182 milions d’euros. El gran repte nacional és reduir la
incidència de la pobresa absoluta a menys del 2% a les regions de l’est i per sota del 3% en les de l’oest i
el centre del país per a 2020.
Malgrat això, la Xina continua afrontant greus problemes: vuit milions de nens sense educació preescolar
en àrees rurals, augmenta la incidència del VIH en les àrees centrals, s’incrementen les emissions de gasos
d’efecte d’hivernacle o creix l’índex de suïcidi entre els ancians “que es queden enrere” en les zones rurals.

EL NOSTRE SOCI LOCAL
www.hppchina.org.cn
Humana People to People China inició sus actividades en 2005.
Humana People to People Xina va iniciar les activitats al 2005. El seu àmbit d’actuació se centra en les
províncies de Iunnan, Sixuan i Hubei, així com a la municipalitat de Xongqing.
Al 2018 va gestionar 13 projectes en els següents àmbits::
• Educació
• Agricultura i desenvolupament rural
• Salut i malalties contagioses
Aquests projectes van arribar a 8.889 persones: 8.146 van ser beneficiàries dels programes, 237
treballadors i les seves famílies i 506 voluntaris.
El treball d’HPP Xina s’ha exposat en alguns esdeveniments rellevants (la China Development Brief, World
Philanthropy Fòrum) i se n’han fet ressò diversos mitjans de comunicació internacionals (Phoenix Television,
Frankfurter Allgemeine Zeitung).

INDICADORS D´ACOMPLIMENT PER SECTORS D´ACTIVITAT - 2018
Educació

Salut i malalties contagioses

El programa d’educació preescolar que gestiona
HPP Xina ha consolidat el seu model reeixit: altres
tres fundacions estan usant el model Preschools
of the Future. 7.500 nens són beneficiaris directes
d’aquest projecte. L’entitat ha iniciat el procés per a
registrar aquest programa com a marca i confia que,
en el futur, més organitzacions locals l’apliquin.

El programa Total Control of the Epidemic augmenta
la seva influència: l’Hospital Matern Infantil en la
Prefectura Autònoma de Liangshan Yi (una àrea
de cinc milions de persones) està adaptant aquest
model: un oficial de camp, seleccionat localment,
acudeix diàriament a cada poble i de casa a casa
oferint-hi assessorament.

Agricultura i desenvolupament rural
S’han implementat amb èxit dos projectes de Clubs d’Agricultors (Farmers Club) i altres dos d’Ajuda Infantil
(Child Aid).

