
NOTA INFORMATIVA

Aigua de Coco posposa la gira de la Malagasy Gospel 2017

per l’epidèmia de pesta a Madagascar

Després de la reunió del patronat d’Ai  gua de Coco, l’organització comunica la 

decisió de posposar la gira de la Malagasy Gospel prevista per al proper mes de 

desembre a diverses ciutats d’Espanya: Madrid, Eivissa, València, Múrcia, 

Almeria, Granada, Sevilla i Màlaga. 

El motiu d’aquesta decisió ve donat pel creixent brot de pesta pulmonar a 

Madagascar, que ja està considerat com a epidèmic. Com a responsable de la 

gestió de la coral malgaixa i davant la situació d’incertesa que existeix 

actualment pel que fa a la seva evolució, l’òrgan directiu d’Aigua de Coco ha 

considerat oportú posposar la gira fins els mesos de maig i juny de l’any vinent, 

per tal d’assegurar que la situació social i sanitària del país s’hagi estabilitzat i es 

pugui desenvolupar amb total normalitat.

Segons dades del Ministeri de Salut pública de Madagascar, a data 20 d’octubre, 

des de l’1 d’agost han estat reportats 911 casos de persones contagiades de 

pesta, de les quals 554 se n’han curat, 262 estan en tractament i 95 han mort. A 

més, d’aquests 911 casos 612 són de pesta pulmonar i 175 de pesta bubònica. La 

taxa de mortalidad a hores d’ara es situa entorn al 10% dels casos.

Malgrat que la pesta bubònica és una malaltia endèmica al país, on se’n reporten

uns 400 casos cada any i es transmet per picadures de puces a rates infectades, 

els casos de pesta pulmonar (no tan habitual i més perillosa) augmenten 

exponencialment i de forma constant. A més, aquest any afecta a grans àrees 

urbanes, la qual cosa augmenta el risc de transmissió, i el nombre de casos 
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identificat fins ara és molt més alt del que normalment s’espera en aquesta 

època de l’any. Això fa necessari que Aigua de Coco posi en marxa una ràpida 

actuació pel que fa a la prevenció a les seves zones d’intervenció. Dins d‘aquesta

actuació s’hi encabeix la posposició de la gira de la Malagasy Gospel.

En aquest sentit, i per a donar suport a la feina que duen a terme organismes 

públics i internacionals i evitar l’augment de casos a les zones on treballem 

(Tulear i Fianarantsoa), on ja hi ha hagut algun cas aïllat detectat, la xarxa 

internacional Aigua de Coco està desenvolupant un pla d’acció a partir del qual 

llançarà aquesta setmana, de forma coordinada i conjunta, una campanya de 

recaudació de fons per a la prevenció i sensibilització del nostre personal i 

persones beneficiàries.

Per a més informació contacteu amb:

Eva Rodríguez (gerent)

fundacion@aguadecoco.org

661 49 84 52 

Premsa y mitjans de comunicació:

Vanessa Anaya (comunicació)

comunicacion@aguadecoco.org

685 74 76 42 

Font: Ministeri de Salut   Pública de Madagascar
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