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SALUT!
2016 ha estat per a l'associació un any històric, ja que al març
hem passat a ser medicusmundi mediterrània, fruit de la fusió
de medicusmundi catalunya i medicusmundi castelló, després
d'anys d'estreta col·laboració entre les dues associacions.
Ara abastem Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, per seguir treballant
amb més força pel dret a la salut de totes les persones. Seguim treballant
en l'enfortiment dels sistemes públics de salut basats en l'Atenció Primària
a Moçambic, Bolívia, Equador i els campaments de refugiats sahrauís a
Tindouf (Algèria) i sumarem un nou país, Burkina Faso, reprenent un projecte
històric de medicusmundi castelló. També hem ampliat línies d'acció i
hem començat a abordar la problemàtica del medi ambient i la indústria
extractiva i la seva relació amb la salut, amb nous projectes a Moçambic.
Al nord, els esforços segueixen enfocats cap a la transformació social, a través de
campanyes de comunicació, sensibilització i educació, i el treball en xarxa amb
organitzacions com el People's Health Movement, la Marea Blanca de Catalunya,
la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya o Odusalud, per
defensar el nostre sistema públic de salut amenaçat per retallades i privatitzacions.
Tot això només és possible amb el suport i compromís de persones i
institucions que ens dipositeu any rere any la vostra confiança per seguir
endavant en la defensa de la justícia global. Gràcies a tots i totes!
Carles Miralles i Gurí - President
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• 697 socis i sòcies (369 dones i 328 homes)
(4.888 a tota la Federació a Espanya).

Director:
Francesc Álvarez

• 64 persones han col·laborat
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ELS COMPTES, CLARS
El 2016 hem gestionat més d’1,3 milions d’euros gràcies a l’aportació solidària de persones i
institucions que como tu, creuen en la justícia global i la solidaritat. Així hem pogut dur a terme
projectes de cooperació sanitària i desenvolupament a l’Àfrica i Llatinoamèrica i campanyes
de sensibilització, educació transformadora i incidència política i social pel dret a la salut a
Catalunya, la Com. Valenciana i les Illes Balears. Un any més de feina per millorar l’accés als
serveis de salut de més de 5 milions de persones. En nom de cada una d’elles, moltes gràcies.
Els nostres comptes es sotmeten anualment a una auditoria externa,
que pots consultar al nostre web: www.medicusmundi.es

●

ORIGEN DELS
RECURSOS*

DESTINACIÓ DELS
RECURSOS*

TOTAL 1.371.937,44 €

TOTAL 1.466.592,10 €

GOVERN ESPANYOL

●

46,05 % 631.837,53 €
●

GOVERNS AUTONÒMICS

●

21,43 % 293.959,08 €
●

FONS PRIVATS

●

15,86 % 217.653,48 €

67,87 % 995.438,23 €

INTERESSOS I ALTRES

2,68 % 36.804,14 €

PROJECTES DE
DESENVOLUPAMENT

●

ADMINISTRACIONS LOCALS I
PROVINCIALS
●

INCIDÈNCIA POLÍTICA I
SOCIAL

1,82 % 26.727,64 €
* L’exercici 2016 té un resultat negatiu de 94.654,66 €.

OFICINA TÈCNICA
DE CASTELLÓ

MOÇAMBIC
CABO DELGADO

Delegat:
Gonzalo Pareja

Coordinador:
Abel Draiva

EQUIPS A L’ÀFRICA I
LLATINOAMÈRICA
MOÇAMBIC
OFICINA TÈCNICA
DE MAPUTO
Representant al país:
Neus Peracaula Pueyo
Equip:
Rachida Melo
Aissa Mahomed Hassan
Celestino Cossetine Mavui
Yara Manuela Cumbi
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Gregório Simbine
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BOLÍVIA RIBERALTA
Coordinadora:
María Angélica Toro Rojas
Equip:
Doris Conzuelo Mendía
Limpias
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EQUADOR
QUITO
Assessora:
Lídia Serra Ugarte

COMUNICACIÓ

4,22 % 61.822,30 €
●

PROJECTES D’EDUCACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ

3,96 % 58.111,97 €

13,97 % 191.683,21 €

●

MÀRQUETING I CAPTACIÓ
DE FONS

3,25 % 47.667,62 €
●

VOLUNTARIAT

1,17 % 17.141,57 €
●

DESPESES
D’ADMINISTRACIÓ

17,71 % 259.682,77 €

SÀHARA (RASD)
Coordinadora:
Maria Elena del Cacho
Director laboratori:
Mohamed Lamin Abdi
Subdirector laboratori:
Mayidi Bah Abah
Equip:
Salama Azman Hussein
Mulay Masoud Mohamed
Salama Azman Bnu
Bachir Saleh Ramndane
Brahim Ahmed Abdalahi
Mahfuda Mohamed Chej
Fatimetu Ahmed Emboiric
Heya Hosein Mustafa
Manna Takiou Allah
Hassena Salec Hafed
Hamdi Matala Lehbib

El 2016, hem estat presents, amb 13 projectes, a Angola, Moçambic, la
República Àrab Democràtica Sahrauí (RASD), Bolívia i Equador, treballant amb
els ministeris de salut i la població per enfortir els sistemes públics de salut
i contribuir a la millora de la salut i les condicions de vida de 5 milions de
persones, principalment de zones rurals i amb problemes d’accés als serveis.
El conjunt de la Federació d’Associacions de Medicus Mundi a Espanya ha gestionat
el 2016 un total de 136 projectes a 21 països d’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia.

Algèria
(campaments de refugiats
sahrauís – RASD)

Equador
Moçambic
Bolívia

RASD – CAMPAMENTS DE REFUGIATS
SAHRAUÍS (Algèria)
PRODUCCIÓ DE MEDICAMENTS ESSENCIALS AL SÀHARA
Treballem als campaments des de 1992. Després de diverses fases de
construcció, equipament d'un laboratori i formació del personal, el 1998 es
va iniciar la producció de medicaments, que ha continuat fins avui.
L'objectiu ha estat sempre millorar l'atenció sanitària de la població, contribuint
a una major disponibilitat de medicaments essencials i a fer-ne un ús
racional, així com la formació del personal sahrauí del laboratori.
En aquesta fase s’han ampliat les instal·lacions amb una “sala blanca” (una nova
sala de producció estèril) i s’està preparant la documentació per a l’homologació
del laboratori. També s’ha rodat el documental “Kafana (Prou)”.
Població beneficiària: 160.000 persones		
Socis locals: Ministeris de Salut, Cooperació i Urbanisme i Reconstrucció de la República Àrab
Sahrauí Democràtica (RASD).
Pressupost 2016: 132.334,34 €
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, Fons Català, Ajuntaments de Molins de Rei,
Palafrugell i Santa Coloma de Gramenet, Fundació Probitas i
medicusmundi mediterrània.
Projectes: 1
◗◗ A
 mpliació del laboratori de producció i millora
dels processos d'elaboració de medicaments
en els campaments sahrauís de Tindouf.

MOÇAMBIC
ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT – MEDI AMBIENT I SALUT
medicusmundi treballa a Moçambic des de 1994 per enfortir els serveis sanitaris públics del
país, en especial de les zones més desfavorides, en base als principis de l’atenció primària de
salut (APS). Es treballa en l’enfortiment dels serveis de salut amb la millora d’infraestructures,
la formació del personal sanitari, el suport a la planificació i gestió, així com en la promoció de
l’APS en el món acadèmic i en la seva defensa amb la societat civil. El 2016 s’ha iniciat una nova
línia de treball centrada en la relació entre el medi ambient, la indústria extractiva i la salut.
Població beneficiària: 5.112.940 persones

Pressupost 2016: 799.347,86 €

Socis locals: Ministeri de Salut de Moçambic,
Consells Municipals de Maputo, Matola i
Pemba, Facultat de Medicina de la Universitat
Eduardo Mondlane, Mecanisme de Suport a la
Societat Civil (MASC), Institut d’Estudis Socials
i Econòmics (IESE), els Centres de Formació en
Salut de Pemba i Inhambane, Centre Terra Viva.

Finançadors: AECID, Diputació de Lleida,
Ajuntaments de Barcelona, Granollers,
Lleida i Sant Cugat del Vallès, Fundació CSAI,
Fundació Bancària "La Caixa" i medicusmundi
mediterrània.

Projectes: 9
◗◗ Enfortiment, promoció i defensa
◗◗ Enfortiment dels recursos humans de salut
dels principis de l’Atenció Primària
d'Inhambane: formació de 30 infermeres
en Salut a Cabo Delgado.
especialistes en Salut Materna Infantil.
◗◗ Enfortiment, promoció i defensa
◗◗ Promoció de la salut i prevenció
dels principis de l’Atenció
dels riscos de la indústria extractiva
Primària en Salut a Maputo.
a la ciutat de Pemba.
◗◗ Promoció de la salut a la ciutat de Maputo.
◗◗ Mineria artesanal: Drets Ambientals
i Culturals a Cabo Delgado.
◗◗ Enfortiment de les competències
en gestió de medicaments del
Consell Municipal de Maputo.
◗◗ Elaboració del Mapa Sanitari
del Municipi de Matola.
◗◗ Enfortiment dels recursos humans de salut
de Cabo Delgado: formació de 30 infermeres
especialistes en Salut Materna Infantil.

BOLÍVIA
SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA AL MUNICIPI DE RIBERALTA
El desconeixement dels drets sexuals i reproductius, així com altres factors estructurals com
la discriminació de gènere, comporten una escassa demanda de serveis de salut sexual
i reproductiva per part de les dones, incrementant la mortalitat materna i infantil.
Treballem per revertir aquesta situació i millorar la salut de les dones i els seus fills i filles.
Població beneficiària: 101.283 persones
Socis locals: Ministeri de Salut i Esports de Bolívia (DILOS).
Pressupost 2016: 87.227,40 €
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i medicusmundi mediterrània.
Projectes: 1
◗◗ Enfortiment d'estratègies per millorar el coneixement i els serveis de
Salut Sexual i Reproductiva en el municipi de Riberalta.

EQUADOR
DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS DE LES DONES DE QUITO
Des de 2015 treballem en la promoció dels drets sexuals i reproductius a la ciutat de Quito,
amb sensibilització a la població i millorant la coordinació interinstitucional amb tots els actors
implicats en la prevenció i atenció de casos de violència de gènere. Aquesta feina es fa amb la Casa
Refugio Matilde, la primera casa per a víctimes de violència de gènere que es va crear al país.
Població beneficiària: 691 persones		
Socis locals: Fundació Casa Refugi Matilde.
Pressupost 2016: 47.367,89 €
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i medicusmundi
mediterrània.
Projectes: 2
◗◗ Generant estratègies públiques i socials per a la promoció i exercici ple dels drets
sexuals i reproductius i d’una vida lliure de violència de les dones de Quito.
◗◗ Defensa, Garantia i Exercici dels drets sexuals, reproductius i del dret
a una vida lliure de violència de les dones del sud de Quito.

LA NOSTRA ACCIÓ A CATALUNYA,
COM. VALENCIANA I ILLES BALEARS
Creiem en el poder de la comunicació, l’educació i la incidència política
com a eines per al canvi social i la defensa del dret a la salut.

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
◗◗ Presència als mitjans de comunicació: 96 aparicions.
◗◗ Publicacions: Memòria d’activitats 2015. Informe 2016 “La
salud en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria”.
◗◗ Documentals: “Kafana” es presenta a 21 festivals de cine
de tot el món, i s’organitzen cinefòrums amb “Kafana” i “A
luta continua”. Rodatge a Moçambic d’un nou documental
sobre mineria artesanal i salut que s’estrenarà el 2017.
◗◗ Internet i xarxes socials: augment de l’activitat a les xarxes
socials (Twitter, Facebook i YouTube), amb campanyes
de captació de fons i publicitat, i la publicació del dia a
dia a webs, bloc i perfils a xarxes (institucionals i de les
campanyes) i a la newsletter mensual que reben més de
3.400 persones. Renovació del web www.medicusmundi.es

EDUCACIÓ PER LA JUSTÍCIA GLOBAL
◗◗ Campanya "Salut, drets, acció" de denúncia de les causes
que dificulten el dret a la salut a tot el món. 91 participants
en el debat amb representants polítics i activistes per la
sanitat pública i 417 a la 10a mostra de cinema i salut.
Publicació de 3 articles sobre els determinants socials de
la salut al bloc "La Pitjor Epidèmia" al diari online Crític.
◗◗ Campanya "Medicaments que no curen" sobre les donacions
adequades de medicaments i el seu ús racional. 20 tallers a centres
de lleure , escoles de secundària i formació professional sanitària.

SENSIBILITZACIÓ
◗◗ Exposicions: "Les ONGD de Castelló per un món millor” a
Castellón, Benicàssim, Vinaròs i Artana. “Sahrauís enmig
del no-res” a Granollers. “Fills del sol i del vent” a Vic.
◗◗ Xerrades i conferències: 870 persones participen,
principalment estudiants universitaris. Classes de
cooperació a la Universitat Jaume I de Castelló.
◗◗ Participació en fires solidàries: Festa del Comerç Just a
Castelló. Fires de Cooperació de Vic, Villareal i Sant Cugat
del Vallès. Fira d’ONG de Salut a Maputo (Moçambic).

TREBALL EN XARXA I INCIDÈNCIA POLÍTICA
Creiem en la feina en xarxa i la suma d’esforços:
◗◗ Membres de la Marea Blanca, la PASU_cat,
Odusalud i el People’s Health Movement, entre
d’altres, per la defensa de la sanitat pública.
◗◗ Creadors el 2016 de la Xarxa Sanitària Solidària de Castelló.
◗◗ Promotors de la banca ètica: socis de Fiare i
membres de FETS, Oikocrèdit i Red Enclau.
◗◗ Campanyes d’educació en consorci amb Farmamundi i
Quepo i col·laboració amb VSF-Justicia Alimentaria Global.
◗◗ Membres de la Federació d’Organitzacions per la Justícia
Global, la Coordinadora d’ONG i Moviments Socials de
Lleida, la Federació d’Associacions de Medicus Mundi a
España, Àgora Nord Sud i la Xarxa Sant Cugat Solidari.
◗◗ Participació en les coordinadores d’ONG
dels països on fem projectes.

catalunya

# SALUT
lluitaperla

memòria 2015

GRÀCIES!
Tens a les mans el resum d’un any de treball que
ha estat possible gràcies a la col·laboració i esforç
de moltes persones, entitats i institucions.
Moltes gràcies a totes les persones sòcies,
donants, col·laboradores, voluntàries, cooperants i
a les empreses i institucions, públiques i privades,
que heu fet possible un any més de treball i
compromís pel dret a la salut i la justícia global.
Per a més informació pots consultar el nostre
web i seguir-nos a les xarxes socials.

COL·LABORA!
Associa’t
Fes un donatiu, un llegat, voluntariat
Segueix-nos a les xarxes:
www.medicusmundi.es
twitter.com/medicusmundimed
facebook.com/medicusmundimed
www.medicusmundi.cat
youtube.com/user/medicusmundicat

Seu Barcelona
C/ Secretari Coloma, 112 – 1r Edifici Pòdium
08024 Barcelona
Tel.: 93 418 47 62
mediterrania@medicusmundi.es
Delegació de Castelló
C/ Major, 56, escala 3 - 8B
12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 22 20 20
castellon@medicusmundi.es
Delegació Palma de Mallorca
Medicus Mundi – Balears
Apartat de Correus 13032 – CP 07013
balears@medicusmundi.es
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