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PRESENTACIÓ

Benvolguts amics i amigues, 

A continuació trobareu un resum detallat 
de la feina realitzada el 2013, any en 
què, malauradament, una vegada més 
la conjuntura mundial ha estat marcada 
per la crisi econòmica, política, social 
i de valors que ja fa massa anys que 
dura. Aquest escenari no és el més 
esperançador, però precisament per 
les dificultats i injustícies que suposa, i 
malgrat les dificultats econòmiques per 
seguir amb els projectes i campanyes, 
ens anima més que mai a perseverar en la 
defensa dels drets humans i, en especial, 
del dret a la salut, i no només als països 
denominats del “Sud” sinó també a casa 
nostra, on la vulneració de drets és cada 
dia més evident. Davant aquesta situació, 
creiem que es fa més necessària que mai 
una resposta global i coordinada a uns 
problemes que són de tota la humanitat. 
És aquest, per a nosaltres, el veritable 
sentit de la “cooperació”. I, per això, a finals 
d’any hem endegat un procés de reflexió 
estratègica amb l’objectiu de trobar la 
millor manera de seguir defensant, des 
de les capacitats de l’Associació,  la salut 
per a tots i totes en aquest nou context.

Aquest 2013 hem seguit amb l’enfortiment 
dels serveis públics de salut a Angola i 
Moçambic, per seguir millorant l’accés 
de la població a la xarxa sanitària, amb 
especial èmfasi en la formació de recursos 
humans. A l’Equador, hem continuat 
amb la prevenció de riscos de desastres 
naturals des del sistema de salut, així com 

treballant els drets sexuals i reproductius 
amb dones víctimes de violència, i hem 
reprès un projecte de  desenvolupament 
local sostenible amb les famílies 
camperoles de Bolívar. Als campaments 
de refugiats sahrauís de Tindouf, a 
Algèria, el laboratori de producció de 
medicaments essencials ha continuat 
funcionant, si bé les importants obres 
d’ampliació i millora iniciades el 2011 s’han 
vist afectades pels endarreriments en els 
pagaments del finançador, que també 
han seguit afectant el projecte a Bolívia, 
aturat des de setembre de 2012. Tots dos 
projectes es podran reprendre el 2014.

A Catalunya hem seguit apostant per 
l’educació per al desenvolupament i la 
incidència política a través de campanyes 
i activitats. En consorci amb Farmamundi 
ha continuat “Medicaments que no 
curen” amb un nou web sobre l’accés als 
medicaments i les donacions adequades, 
una aplicació per a mòbils i nous materials 
educatius per als tallers que hem seguit 
fent a diversos centres educatius. I també la 
campanya “Dret a la salut a l’Àfrica”, després 
d’una aturada per l’endarreriment en el 
pagament per part de l’ACCD, s’ha pogut 
reprendre amb força per seguir abordant 
les problemàtiques que dificulten el dret 
a la salut, no només en aquest continent, 
sinó ampliant la mirada a un escenari 
més global, i per celebrar, entre d’altres 
activitats, la 7a Mostra de Cinema i Salut. 

Un any més, a banda del treball conjunt 
amb Farmamundi, hem continuat 

estant presents en moltes més xarxes 
i plataformes, com la Federació 
d’Associacions de Medicus Mundi Espanya 
(FAMME), la Federació Catalana d’ONG, 
la Coordinadora d’ONG i Moviments 
Socials de Lleida, la xarxa Àgora Nord 
Sud, el Projecte Fiare, Naima+, etc.

Però no podem acabar aquest resum sense 
destacar que aquest també ha estat un any 
de celebracions, i és que medicusmundi 
ha complert 50 anys de treball pel dret a 
la Salut de totes les persones. Barcelona, 
ciutat on es va fundar el 1963, ha estat 
l’escenari principal de les celebracions, 
que s’han repetit en vàries ciutats 
espanyoles i als països on treballem. 

En definitiva, un any intens, amb una 
important activitat tant a Catalunya 
com a diversos països, gràcies al suport 
i compromís de persones i institucions 
que ens han depositat la seva confiança 
per seguir defensant i promocionant 
el dret a la salut. Gràcies a tots i totes 
per aquests 50 anys de suport!

Rosa Puigpinós Riera 
Presidenta de medicusmundi Catalunya 
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medicusmundi és una associació que es 
dedica a la defensa del dret a la salut per a 
totes les persones, a través de l’enfortiment, 
promoció i defensa dels sistemes públics 
d’Atenció Primària de Salut, en especial, dels 
països més desfavorits. És una organització 
sense ànim de lucre, independent tant 
confessionalment com políticament i la 
seva actuació es basa en el respecte als 
drets humans i a la dignitat de la persona.  

Va ser fundada a Alemanya l’any 1962, 
i actualment agrupa organitzacions 
d’Alemanya, Itàlia, Holanda, Suïssa, 
Polònia, Benin i Espanya. A l’Estat espanyol 
existeix la Federació d’Associacions de 
Medicus Mundi d’Espanya (FAMME), 
la qual s’articula en 15 Associacions 
territorials amb autonomia de 
funcionament i assumeix la gestió de 
projectes sanitaris, individualment o 
amb el suport d’altres associacions. És 
membre fundador de la Coordinadora 
Espanyola d’ONGD i l’any 1991 rebé el 
premi Príncep d’Astúries de la Concòrdia 
per la seva tasca humanitària. 

medicusmundi Catalunya, integrada a 
la FAMME, es va constituir el 1991 amb 
la unió de les antigues delegacions 
de Barcelona i Lleida, fundades el 
1963 i el 1974 respectivament. Està 
inscrita al Registre d’Associacions de 
la Generalitat de Catalunya amb el 
número 12.855 i al Registre d’ONG de 
l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament amb el número 109. 

medicusmundi Catalunya és membre 
fundador de la Federació Catalana 
d’ONGD, el 2002 va ser declarada entitat 
d’utilitat pública i l’any 2003 va rebre la 
Creu de Sant Jordi per part del Govern 
de la Generalitat de Catalunya. 

A Catalunya, està present a Barcelona, 
amb l’oficina central, i a Lleida, Sant 
Cugat del Vallès, Olot i Vic amb 
delegacions i grups de voluntariat.

LA NOSTRA MISSIÓ

Contribuir a generar canvis a la 
societat, fomentant una cultura de 
solidaritat i compromís ciutadà, que 
facin possible l’eradicació de la pobresa 
i permetin que la salut sigui un dret 
a l’abast de totes les persones.

ELS NOSTRES VALORS

Solidaritat 
Ètica 
Integritat 
Independència 

Professionalitat 
Participació 
Pluralitat

XARXES

medicusmundi Catalunya creu 
en el treball en xarxa i en la suma 
d’esforços, per això formem part de:

 ◗ Federació d’Associacions de 
Medicus Mundi d’Espanya 
(FAMME) i a través d’aquesta:

 ● Medicus Mundi Internacional
 ● Coordinadora d’ONG per al 

Desenvolupament-Espanya (CONGDE)
 ● Associació d’ONGs de Bolívia
 ● Coordinadora d’ONGs 

Internacionals a Bolívia (CONGI)
 ● Coordinadora d’ONGs de 

desenvolupament espanyoles 
a Equador – COEEC

 ◗ Federació Catalana d’ONG per 
la Pau, els Drets Humans i el 
Desenvolupament (FCONG)

 ◗ Coordinadora d’ONG i 
Moviments Socials de Lleida

 ◗ Àgora Nord-Sud

 ◗ FETS (Finançament Ètic i Solidari)

 ◗ Projecte FIARE

 ◗ Oikocrèdit

 ◗ Consell de Coordinació 
Pedagògica de Barcelona

 ◗ Xarxa Sant Cugat Solidari

 ◗ Naima+ (xarxa d’ONG internacionals 
que treballen salut i VIH a Moçambic)

 ◗ Health SWAp, Moçambic

 ◗ Coordinadora d’ONGs 
d’Angola - CONGA
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Assemblea General

La base de medicusmundi Catalunya, 
com a associació, són els socis i sòcies, 
persones que tenen dret a participar 
amb veu i vot a l’Assemblea General, 
presentar-se per formar part dels 
òrgans de govern i, per descomptat, 
participar en les activitats que promou 
l’associació. A més, col·laboren 
econòmicament de manera periòdica 
a través de les quotes de soci.

A data 31 de desembre de 2013 
l’Assemblea General estava formada 
per 630 persones associades, de les 
quals 303 eren dones i 327 homes. 
A tot l’Estat espanyol, la Federació 
d’Associacions de Medicus Mundi 
suma 5.662 socis i sòcies.

Junta Directiva (d’abril de 
2013 a abril de 2014)

Presidenta:  
Rosa Puigpinós
Vicepresident:  
Ramon López 
Secretària:  
Maria Elena del Cacho 
Tresorer:  
Joan Sánchez
Vocals:  
Mònica Vera, Sònia del Pozo,  
Jordi Morató-Aragonès i Carles Miralles 
Assessors:  
Pepa Sardañés, Isabel Vargas  
 i Àlex Llobera

Oficina tècnica de Barcelona

Director:  
Francesc Álvarez. 
Direcció de projectes:  
Ivan Zahinos
Responsable de comptabilitat de projectes:  
Consuelo Hernández
Responsable de comptabilitat i finances:  
María José Montejo
Responsable de comunicació, EpD i 
voluntariat:  
Margarida Garcia
Responsable de secretaria i logística:  
Isabel Mayoral

Campanya “Dret a la salut a l’Àfrica”:
Coordinadora: 
Maria Elena Garcia (fins març) 
Raquel Bonell (des de setembre) 
Tècnica:  
Laia Pibernat (fins febrer)

Tallers “Medicaments que no curen”:  
Aimada Solé, Laia Pibernat, 
Sílvia Plana i Carla Pérez

Estudiants en pràctiques:  
Beatriz Guasch (Departament 
de Comunicació)

Oficina tècnica de Maputo (Moçambic)

Representant de País:  
Begoña Hermida Val
Administradora nacional: 
Rachida Melo
Comptable: 
Aissa Mahomed Hassan
Coordinador logístic: 
Atanasio Fiosse Gune
Conductor: 
Malauene Filipe Ulemba
Assistenta: 
Graciete Eugenio Tembe

Personal contractat als projectes

El 2013 han treballat als nostres 
projectes com a personal expatriat 
i local un total de 71 persones.

Detall dels seus noms i càrrecs a 
l’apartat “L’acció de medicusmundi 
Catalunya al Sud” d’aquesta Memòria.

Voluntariat i col·laboracions

El 2013 hem comptat amb la col·laboració 
desinteressada de 43 persones.

Detall dels seus noms i tasques 
a l’apartat de “Voluntariat i 
col·laboracions” d’aquesta Memòria.

Més informació a www.medicusmundi.es/catalunya
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CATALUNYA AL SUD
Els projectes que medicusmundi catalunya duu a terme als països del sud   
tenen per objectiu garantir el dret a la salut de totes les persones,  
principalment mitjançant l’enfortiment, promoció i defensa 
de sistemes públics d’Atenció Primària de Salut. 

PARTIM DE  
LA BASE QUE:

 ◗ La salut és un dret humà 
reconegut en la carta universal 
de drets humans de 1948.

“Tota persona té dret a un nivell de 
vida adequat que li asseguri, així com 
a la seva família, la salut i el benestar 
i, en especial, l’alimentació, el vestit, 
la vivenda, l’assistència mèdica i 
els serveis socials necessaris”

Paràgraf 1. Article 25.  
Declaració Universal dels Drets Humans 

MEDICUSMUNDI CATALUNYA 
TREBALLA PER A:

 ◗ Defensar el dret a la salut i els sistemes 
de sanitat pública universals, basats 
en l’atenció primària,  arreu del món.

 ◗ Enfortir els sistemes de salut 
als països del sud per a:

 ● Garantir l’accés
 ● Millorar la seva qualitat
 ● Prevenir malalties
 ● Promoure l’educació sanitària

 ◗ Contribuir al desenvolupament integral 
dels països del sud des de la perspectiva 
dels determinants socials de salut.

medicusmundi Catalunya integra les 
seves intervencions en la dinàmica 
pròpia dels sistemes de salut locals 
i de les seves estratègies, fent més 
acompanyament que execució directa.

LÍNIES  
D’ACCIÓ:

 ◗ Atenció primària de salut:

 ● Cobertura: construcció, rehabilitació, 
equipament i manteniment  
d’infraestructures sanitàries

 ● Recursos humans: formació 
del personal sanitari local

 ● Suport a la planificació i gestió 
districtal i províncial

 ● Suport a programes prioritaris (vih/
sida, malària, maternitat segura, 
epidèmies...) Sota una perspectiva 
d’enfortiment de sistemes de salut.

 ● Drets sexuals i reproductius
 ● Educació sanitària

 ◗ Gestió de riscos de desastres 
des del sector salut.

 ◗ Desenvolupament local 
sostenible incidint en els 
determinants socials de salut
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DE COOPERACIÓ
El 2013, hem estat presents, amb 13 projectes, a Angola, Moçambic, la 
República Àrab Democràtica Sahrauí 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 més de 4 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 2013 un total de 129 projectes a 23 
països d’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia.   

Algèria 
(campaments de  

refugiats sahrauís – RASD)

Angola

Bolívia *

Equador

Moçambic
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* NOTA:  El 2013 el projecte de Bolívia de salut sexual i reproductiva a Riberalta s’ha 
interromput per impagament del finançador (ACCD). S’espera reprendre’l el 2014. 
També el projecte a la RASD s’ha vist afectat, però sense arribar a paralitzar-se. 
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Aquesta acció a la zona de Cabo Delgado, s’emmarca dins d’un programa de 4 anys 
que es realitza també a Angola, per millorar i enfortir la xarxa d’atenció primària 
de salut de tots dos països, treballant conjuntament amb els seus ministeris de 
salut i professionals sanitaris sota l’estratègia de l’atenció primària de salut. 

Veure les altres dues fitxes del Conveni.

Zona: 
Província de Cabo Delgado, Moçambic

Àmbit territorial: 
Districtes de Montepuez, Balama, 
Namuno, Ancuabe, Meluco i Macomia

Àmbit temàtic: 
Atenció Primària de Salut

Població beneficiària:
Directa: 1.672.399 persones
Indirecta: 403 persones

Contrapart local: 
Ministeri de Salut de Moçambic (MISAU), 
Direcció Provincial de Salut de Cabo 
Delgado, Centre de Formació en Salut de 
Pemba i Seccions de Districte de Salut, 
Dona i Acció Social de Montepuez, Balama, 
Namuno, Macomia, Ancuabe i Meluco.

Socis: 
medicusmundi Madrid

Finançadors: 
AECID, Diputació de Lleida, Ajuntaments 
de Lleida i Sant Cugat del Vallès 
i medicusmundi Catalunya  

Pressupost:
Global: 2.003.353  €
Executat el 2013: 1.001.333,73 €*

Durada prevista: 
Gener 2011 – Desembre 2014

MMC treballa a Moçambic des de l’any 
1994 amb projectes d’enfortiment 
dels serveis públics de salut. Aquest 
conveni actual és la continuació de 
convenis i programes anteriors.  

Objectiu general:
Enfortiment del sector públic de salut 
a través de l’expansió i millora de la 
xarxa sanitària, la formació del personal 
i l’abordatge comunitari amb èmfasi en 
l’enfocament de gènere i el dret a la salut 

Resultats esperats:
 ◗ Millorada la xarxa sanitària primària 

(infraestructures i equipament) en els 
Districtes de Namuno i Ancuabe.

 ◗ Millorat el procés de planificació 
als districtes (Montepuez, 
Balama i Namuno).

 ◗ Augmentada la quantitat i qualitat dels 
recursos humans a les Unitats Sanitàries.

 ◗ Millorada la qualitat dels serveis i 
l’atenció dels tècnics de salut en les 
unitats sanitàries dels districtes.

 ◗ Augmentada la participació 
comunitària en salut.

 ◗ Realitzat un estudi sobre la percepció 
de la qualitat i la humanització 
de l’atenció sanitària.

CONVENI II ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT 

ENFORTIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS DE SALUT 
A LES ZONES D’INTERVENCIÓ DE LA COOPERACIÓ 
ESPANYOLA. ACCIÓ 1: CABO DELGADO, MOÇAMBIC

*  Aquesta quantitat reflecteix el total executat, que inclou subvencions públiques, despeses 
de gestió, aportacions privades i aportacions locals d’institucions del país.

Entrega de material per a educació en salut de les comunitats.
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Aquesta acció a la província de Bié, s’emmarca dins d’un programa de 4 anys que 
es realitza també a Moçambic, per millorar i enfortir la xarxa d’atenció primària 
de salut de tots dos països, treballant conjuntament amb els seus ministeris de 
salut i professionals sanitaris sota l’estratègia de l’atenció primària de salut. 

Veure les altres dues fitxes del Conveni.

Zona: 
Província de Bié, Angola

Àmbit territorial: 
Municipis de Kamacupa i 
Katabola i ciutat de Kuito

Àmbit temàtic: 
Atenció Primària de Salut

Població beneficiària:
Directa: 321.773 persones
Indirecta: 337 persones

Contrapart local: 
Ministeri de Salut d’Angola, Direcció 
Provincial de Salut de Bié i les 
Reparticions Municipals de Salut 
de Katabola i de Kamacupa.

Finançadors: 
AECID, Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès i medicusmundi Catalunya  

Pressupost:
Global: 1.864.665 €
Executat el 2013: 670.638,66 €*

Durada prevista: 
Gener 2011 – Desembre 2014

MMC treballa a Angola des de l’any 
1990, principalment a la zona de 
Luanda, aquesta nova intervenció 
a Bié suposa un canvi de zona. 

Objectiu general:
Enfortiment del sector públic de salut 
a través de l’expansió i millora de la 
xarxa sanitària, la formació del personal 
i l’abordatge comunitari amb èmfasi en 
l’enfocament de gènere i el dret a la salut. 

Resultats esperats:
 ◗ Millorada la xarxa sanitària en 

infraestructures i equipaments.
 ◗ Millorat el procés de planificació 

en l’àmbit provincial i municipal.
 ◗ Augmentada la quantitat i la 

qualitat dels recursos humans 
a les Unitats Sanitàries.

 ◗ Millorada la qualitat dels serveis 
i l’atenció dels tècnics de salut 
a les Unitats Sanitàries.

 ◗ Augmentada la participació 
comunitària en salut.

 ◗ Realitzat un estudi sobre la percepció 
de la qualitat i la humanització 
de l’atenció sanitària.

CONVENI II ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT 

ENFORTIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS DE SALUT 
A LES ZONES D’INTERVENCIÓ DE LA COOPERACIÓ 
ESPANYOLA. ACCIÓ 2: BIÉ, ANGOLA

*  Aquesta quantitat reflecteix el total executat, que inclou subvencions públiques, despeses 
de gestió, aportacions privades i aportacions locals d’institucions del país.

Consulta de pediatria al Centre de Salut de Ringoma, Kamacupa.



memòria 2013 9

Presentació
Qui som
Organigrama
Projectes al Sud
Acció al Nord
50è aniversari
Voluntariat i col·laboracions
Els comptes, clars
Agraïments

Aquest conveni està integrat per tres accions: una acció a Moçambic i una acció a Angola 
per millorar i enfortir la xarxa d’atenció primària de salut d’ambdós països, treballant 
amb els seus ministeris de salut, i aquesta tercera acció de coordinació de totes elles. 

L’objectiu general i els resultats esperats són compartits per les tres accions. 
Veure les altres dues fitxes del ”Conveni II Atenció Primària de Salut”.

Zona: 
Província de Cabo Delgado (Moçambic) 
i província de Bié (Angola)

Àmbit territorial: 
Districtes de Montepuez, Balama, 
Namuno, Ancuabe, Meluco i Macomia 
(Moçambic) i municipis de Kamacupa
i Katabola i ciutat de Kuito (Angola)

Àmbit temàtic: 
Atenció Primària de Salut

Població beneficiària:
No s’indiquen beneficiaris en tractar-se 
d’una acció de coordinació dels diferents 
components del programa als dos països.

Contrapart local: 
A Moçambic:  
Ministeri de Salut de Moçambic, Direcció 
Provincial de Salut de Cabo Delgado, 
Centre de Formació en Salud de Pemba 
i Seccions de Districte de Salut, Dona 
i Acció Social de Montepuez, Balama, 
Namuno, Macomia, Ancuabe i Meluco.
A Angola:  
Ministeri de Salut d’Angola, 
Direcció Provincial de Salut de 
Bié i Reparticions Municipals de 
Salut de Katabola i Kamacupa.

Soci: 
medicusmundi Madrid

Finançadors: 
AECID, Ajuntaments de Lleida i Sant Cugat 
del Vallès i medicusmundi Catalunya  

Pressupost:
Global: 931.706,01 €
Executat el 2013: 398.955,47 €*

MMC treballa a Moçambic des de l’any 
1994 amb projectes d’enfortiment 
dels serveis públics de salut. Aquest 
conveni actual és la continuació de 
convenis i programes anteriors. 

Durada prevista: 
Gener 2011 – Desembre 2014

Objectiu general:
Enfortiment del sector públic de salut 
a través de l’expansió i millora de la 
xarxa sanitària, la formació del personal 
i l’abordatge comunitari amb èmfasi en 
l’enfocament de gènere i el dret a la salut. 

Resultats esperats:
 ◗ Millorada la xarxa sanitària en 

infraestructures i equipaments.
 ◗ Millorat el procés de planificació 

en l’àmbit provincial i municipal.
 ◗ Augmentada la quantitat i la 

qualitat dels recursos humans 
a les Unitats Sanitàries.

 ◗ Millorada la qualitat dels serveis 
i l’atenció dels tècnics de salut 
a les Unitats Sanitàries.

 ◗ Augmentada la participació 
comunitària en salut.

 ◗ Realitzat un estudi sobre la percepció 
de la qualitat i la humanització 
de l’atenció sanitària.

CONVENI II ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT 

ENFORTIMENT DEL SERVEIS PÚBLICS DE SALUT A LES 
ZONES D’INTERVENCIÓ DE LA COOPERACIÓ ESPANYOLA. 
ACCIÓ 3: COORDINACIÓ, MOÇAMBIC I ANGOLA

*  Aquesta quantitat reflecteix el total executat, que inclou subvencions públiques, despeses 
de gestió, aportacions privades i aportacions locals d’institucions del país.

Supervisió integrada al Centre de Salut de Sande,  
Katabola, Angola.
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Moçambic està immers en un procés de descentralització dels serveis i 
competències des dels Ministeris cap a les autoritats provincials i locals, 
la qual cosa requereix d’una gran planificació i gestió, així com de la 
formació adequada del personal de tots els organismes involucrats.

Amb el suport de l’Ajuntament de 
Barcelona, i gràcies a l’ampli coneixement 
dels serveis públics de salut del país 
i dels seus organismes i institucions 
després de 19 anys a Moçambic, estem 
col·laborant amb el Consell Municipal 
de Maputo, a la capital del país, per 
reforçar les seves capacitats perquè 
pugui assumir correctament les seves 
noves competències en l’àmbit sanitari. 

Es treballarà en les 3 línies que es detallen 
en els resultats esperats, per en última 
instància millorar els serveis de salut de la 
ciutat i apropar-los més a la seva població.

Zona: 
Província de Maputo

Àmbit territorial: 
Ciutat de Maputo

Àmbit temàtic: 
Política sanitària

Població beneficiària:
Indirecta: 1.094.315 persones
Directa: 1.000 persones

Contrapart local: 
Consell Municipal de Maputo 

Finançadors: 
Ajuntament de Barcelona, 
Consell Municipal de Maputo i 
medicusmundi Catalunya 

Pressupost:
Global: 231.393 €
Executat el 2013: 11.307,32 €*

Durada prevista: 
Gener 2012 – Novembre 2014

Objectiu general:
Reforç dels processos de planificació i 
gestió sanitària com a element central 
per consolidar la correcta i efectiva 
transferència de competències del 
Ministeri de Salut a la Direcció del 
Servei Municipal de Salut i Acció Social 
del Consell Municipal de Maputo.

Resultats esperats:
 ◗ Augmentada i sistematitzada 

la informació sobre la xarxa 
sanitària pública del municipi de 
Maputo, que inclou l’elaboració 
del mapa sanitari de Maputo.

 ◗ Planificada l’expansió i l’estructuració 
de la xarxa sanitària del municipi 
de Maputo, que inclou l’elaboració 
del Pla de Desenvolupament de 
la Xarxa Sanitària de Maputo.

 ◗ Elaborada la planificació estratègica 
2014-2019 de la Direcció del Servei 
Municipal de Salut i Acció Social del 
Consell Municipal de Maputo, d’acord 
amb el Pla Nacional de Salut del país.

MILLORA DE LES POLÍTIQUES SANITÀRIES A MAPUTO, MOÇAMBIC 

AUGMENT DE LA CAPACITAT INSTITUCIONAL DEL CONSELL 
MUNICIPAL DE MAPUTO I DE LA DIRECCIÓ DEL SEU SERVEI 
MUNICIPAL DE SALUT I ACCIÓ SOCIAL, MOÇAMBIC

*  Aquesta quantitat reflecteix el total executat, que inclou subvencions públiques, despeses 
de gestió, aportacions privades i aportacions locals d’institucions del país.

Formació en planificació i gestió.
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Material per a la promoció de la salut.

Maputo, capital de Moçambic, està vivint un important creixement demogràfic 
i comença a presentar els problemes de salut propis d’una gran ciutat i de 
contextos desenvolupats (augment de les malalties cròniques, traumes 
per accidents viaris, etc.) junt amb les característiques pròpies d’un país en 
desenvolupament (elevada incidència de malalties infecto-contagioses).

Davant aquesta situació, cal que les 
autoritats sanitàries de la ciutat siguin 
capaces de millorar la salut de la població 
no tant sols des de la millora de l’oferta 
de serveis, també des de l’educació i 
sensibilització de la pròpia població en 
tenir cura de la seva salut. És per això que 
ja el 2012, amb el suport de l’Ajuntament 
de Barcelona, vàrem iniciar la col·laboració 
amb la Secció de Salut Pública del 
Consell Municipal de Maputo (CMM) per 
millorar-ne les competències en gestió i 
planificació (veure la fitxa anterior) i que el 
2013 hem començat aquest nou projecte. 

Zona: 
Província de Maputo

Àmbit territorial: 
Ciutat de Maputo

Àmbit temàtic: 
Política sanitària, lluita contra malalties de 
transmissió sexual i educació sanitària

Població beneficiària:
Indirecta: 1.233.424 persones
Directa: 10.567 persones

Contrapart local: 
Consell Municipal de Maputo 

Finançadors: 
Ajuntament de Barcelona, 
Consell Municipal de Maputo i 
medicusmundi Catalunya  

Pressupost:
Global: 221.863,21 €
Executat el 2013: 42,80 €*

Durada prevista: 
Desembre 2013 - Novembre 2015

Objectiu general:
Contribuir a la millora de la salut dels 
ciutadans/es de Maputo a partir de 
l’augment de les capacitats institucionals 
del CMM en matèria de promoció de la 
salut i dels coneixements de la població 
per prevenir les principals malalties i 
causes de mort que afecten al municipi.

Resultats esperats:
 ◗ Elaborat el Pla de Promoció 

de la Salut (PPS) del CMM 
(inexistent fins al moment).

 ◗ Sensibilitzats els professionals 
sanitaris i no sanitaris sobre la 
importància de la promoció de la salut 
i la salut comunitària (determinants 
socials, desigualtats, prevalença 
de malalties cròniques, etc.)

 ◗ Implementat un programa d’educació i 
sensibilització per infants-adolescents 
de centres d’educació primària, amb la 
creació d’ “Escoles Promotores de Salut”, 
per prevenir hàbits insans,promoure 
l’alimentació saludable i la pràctica de 
l’esport i la prevenció de les principals 
malalties de transmissió sexual.

 ◗ Implementades campanyes massives 
de sensibilització i informació per 
als ciutadans/es de Maputo en 
relació als principals problemes 
de salut pública de la ciutat  en 
funció de l’anàlisi epidemiològic 
i la definició del propi PPS.

PROMOCIÓ DE LA SALUT A MAPUTO, MOÇAMBIC 

PROMOCIÓ DE LA SALUT A LA CIUTAT DE MAPUTO, MOÇAMBIC

*  Aquesta quantitat reflecteix el total executat, que inclou 
subvencions públiques, despeses de gestió, aportacions 
privades i aportacions locals d’institucions del país. 
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Aquest projecte forma part del Programa de Salut d’Erati que duem a terme Ajuda 
en Acció, el Consell Interhospitalari de Cooperació i medicusmundi des de 2005 
amb l’objectiu d’enfortir el sistema sanitari de la província de Nampula, al nord 
de Moçambic, i que malgrat ser una de les més poblades i que més contribueix 
al PIB del país, presenta els pitjors indicadors de salut i desenvolupament. 

Concretament, al districte d’Erati, l’any 2004 el 68% de la població es 
trobava en situació de pobresa absoluta. La xarxa sanitària era precària i el 
sistema de transferència entre els centres deficient, situació agreujada pels 
problemes de transport i infraestructures, sobre tot en època de pluges. En 
aquest context els problemes de salut eren molts, principalment els derivats 
del consum d’aigües no segures i la mortalitat materna i infantil.  

Zona: 
Província de Nampula, Moçambic

Àmbit territorial: 
Districtes d’Erati i Memba

Àmbit temàtic: 
Atenció primària de salut

Població beneficiària:
Indirecta: 276.894 persones
Directa: 197 persones

Contrapart local: 
Ministeri de Salut de Moçambic (MISAU), 
Direcció Provincial de Salut de Nampula, 
Seccions de Districte de Salut, Dona i 
Acció Social d’Erati i Memba, Institut 
de Ciències de la Salut de Nampula.

Socis: 
medicusmundi Comunitat Valenciana-
Alacant, Ajuda en Acció i el Consell 
Interhospitalari de Cooperació

Finançadors: 
Generalitat Valenciana, i 
medicusmundi Catalunya

Pressupost:
Global: 297.510 €
Executat el 2013: 59.804,23 €*

Durada prevista d’aquesta fase de tancament:
Novembre 2013 – Novembre 2014

Es tracta de la darrera fase del projecte, 
de tancament, per consolidar els 
impactes assolits i poder fer una correcta 
transferència a les autoritats locals, 
assegurant la sostenibilitat del Programa.

De l’anàlisi d’aquesta situació 
va néixer aquest Programa, 
amb 4 grans línees d’acció: 

1. Salut comunitària i 
prevenció del VIH/Sida

2. Suport a la Direcció de Salut del 
Districte i a la Xarxa d’Atenció Primària

3. Suport a la Xarxa d’Atenció 
Secundària (Hospital de Namapa)

4. Suport a la formació de 
recursos humans

medicusmundi s’ha encarregat de les 
línees 2 i 4 amb els següents objectius:

Objectiu general:
Enfortiment  dels serveis 
d’atenció primària de salut dels 
districtes d’Erati i Memba.

Resultats esperats:
 ◗ Millorada la capacitat de gestió 

i planificació sanitària.
 ◗ Millorades les infraestructures 

i equipaments sanitaris.
 ◗ Millorat el sistema de transferència de 

pacients dels centres d’atenció primària 
cap a centres de salut superiors, 
especialment, en el cas de dones 
embarassades cap a la Maternitat.

 ◗ Enfortits els recursos humans de 
la xarxa sanitària, augmentant la 
seva formació i capacitació.

 ◗ Enfortida l’estratègia de salut 
comunitària al districte d’Erati.

 ◗ Anàlisi sobre els factors de mortalitat 
materna als districtes d’Erati i Memba.

PROGRAMA DE SALUT D’ERATI, MOÇAMBIC 

ENFORTIMENT DE LA XARXA PRIMÀRIA DE SALUT A LA VALL 
DEL RIU LÚRIO I FORMACIÓ DE RECURSOS HUMANS A LA 
PROVÍNCIA DE NAMPULA, MOÇAMBIC – FASE DE TANCAMENT

*  Aquesta quantitat reflecteix el total executat, que inclou subvencions públiques, despeses 
de gestió, aportacions privades i aportacions locals d’institucions del país.

Visita en un centre de la xarxa d’atenció primària d’Erati.
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MMC està present a Moçambic des de l’any 1994 i concretament 
a la província d’Inhambane des de 2005, quan es va iniciar la fase 
d’identificació del que després han estat diversos projectes de millora de 
la formació en el Centre de Formació en Salut d’Inhambane, contribuint 
a incrementar i millorar els recursos humans del sistema de salut. 

Aquest nou projecte, en la mateixa línia dels anteriors de millora de 
la formació i la qualitat dels recursos humans sanitaris de la província, 
es desenvolupa des de juliol del 2012 a juny del 2014. 

Zona: 
Província d’Inhambane, Moçambic

Àmbit territorial: 
Ciutat d’Inhambane

Àmbit temàtic: 
Formació del personal sanitari

Població beneficiària:
Indirecta: 1.402.245 persones
Directa: 102 persones

Contrapart local: 
Ministeri de Salut de Moçambic (MISAU), 
Direcció Provincial de Salut d’Inhambane i 
Centre de Formació en Salut d’Inhambane.

Finançadors: 
Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament, Fundació La 
Caixa i medicusmundi Catalunya.

Pressupost:
Global: 313.362 €
Executat el 2013: 46.574,95 €*

Durada prevista: 
Juliol 2012 – Juny 2014

Objectiu general:
Enfortiment de la xarxa sanitària 
d’Inhambane mitjançant la millora 
de la capacitat de formació i gestió 
dels recursos humans de salut.

Resultats esperats:
 ◗ Incrementada la quantitat de recursos 

humans en salut a la província, a través 
del finançament d’una formació inicial 
d’Infermeria General de nivell mitjà.

 ◗ Enfortit el Centre de Formació en 
Salut d’Inhambane, amb la millora 
de la capacitat pedagògica dels 
docents del centre i conseqüentment, 
aconseguint una millora de la 
qualitat tècnica dels recursos 
humans en salut de la província.

FORMACIÓ DEL PERSONAL SANITARI A MOÇAMBIC 

MILLORA DE LA FORMACIÓ EN EL CENTRE 
DE FORMACIÓ D’INHAMBANE

*  Aquesta quantitat reflecteix el total executat, que inclou subvencions públiques, despeses 
de gestió, aportacions privades i aportacions locals d’institucions del país.

Biblioteca del Centre de Formació en Salut d’Inhambane.
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MMC està present a Moçambic des de l’any 1994 i concretament a la província d’Inhambane 
des de 2005, quan es va iniciar la fase d’identificació del que després han estat diversos 
projectes de millora de la formació en el Centre de Formació en Salut d’Inhambane 
(CFSI), contribuint a incrementar i millorar els recursos humans del sistema de salut. 

Amb aquest nou projecte, es segueix col·laborant amb el CFSI (veure també la fitxa 
anterior) per millorar la disponibilitat de RRHH i sobretot es treballa amb la Direcció 
Provincial de Salut (DPS) d’Inhambane per millorar la seva capacitat en planificació, gestió 
i investigació, i millorar la qualitat de la prestació de serveis als centres públics de salut. 

Zona: 
Província d’Inhambane, Moçambic

Àmbit territorial: 
Ciutat d’Inhambane

Àmbit temàtic: 
Enfortiment institucional / 
Formació del personal sanitari

Població beneficiària:
Indirecta: 1.402.245 persones
Directa: 102 persones

Contrapart local: 
Ministeri de Salut de Moçambic (MISAU), 
Direcció Provincial de Salut d’Inhambane i 
Centre de Formació en Salut d’Inhambane.

Finançadors: 
Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament i 
medicusmundi Catalunya.

Pressupost:
Global: 188.334,83 €
Executat el 2013: 28.620,67 €*

Durada prevista: 
Maig 2013 - Maig 2014 

Objectiu general:
Enfortiment de la Direcció Provincial 
de Salut d’Inhambane mitjançant la 
millora de les capacitats en planificació 
i gestió, així com de la qualitat de 
l’assistència en els seus serveis sanitaris. 

Resultats esperats:
 ◗ Millorada la capacitat d’anàlisi del 

Sistema d’Informació Sanitària (SIS) i 
de la planificació i gestió de la DPS.

 ◗ Millorada l’atenció al pacient 
en els serveis de salut de la 
província, en especial a l’Hospital 
Provincial d’Inhambane.

 ◗ Augmentada la disponibilitat de RRHH 
de salut a la província i reforçada la 
capacitat pressupostària del CFSI 
per a la implementació del curs i 
l’adquisició d’equips i tecnologia.

MILLORA DE LA SALUT A INHAMBANE, MOÇAMBIC 

UTSENI: MILLORA DE LA SALUT A INHAMBANE, MOÇAMBIC 

* Aquesta quantitat reflecteix el total executat, que inclou subvencions públiques, despeses 
de gestió, aportacions privades i aportacions locals d’institucions del país. 

Recollida de dades per a la planificació i gestió de serveis.
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La presència de medicusmundi Catalunya als campaments es remunta a 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 dels 
campaments, contribuint a una major disponibilitat de medicaments 
essencials i a fer-ne un ús racional. La fase actual preveu seguir amb 
la producció de medicaments i ampliar i millorar el laboratori.

Zona: 
Campaments de refugiats 
sahrauís de Tindouf, Algèria

Àmbit temàtic: 
Accés als medicaments

Població beneficiària:
160.000 persones

Contrapart local: 
Ministeris de Salut, Cooperació i 
Urbanisme i Reconstrucció de la República 
Àrab Sahrauí Democràtica (RASD). 

Finançadors: 
Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet i medicusmundi 
Catalunya (En aquesta fase actual 
d’ampliació del laboratori. Des dels 
seus inicis el laboratori ha comptat 
amb el suport de molts ajuntaments 
catalans, entitats i empreses). 

Pressupost:
Global: 881.277,73 €
Executat el 2013: 54.944,01 €*

Durada prevista: 
Gener 2011 - Desembre 2015  
(data de finalització prorrogada)

Objectiu general:
Adequar les infraestructures, els 
equipaments i els procediments de treball 
del Laboratori de Medicaments Essencials 
Mohamed Embarek Fakal·la segons les 
normes de bones pràctiques, amb la 
finalitat de millorar l’accés i la disponibilitat 
de medicaments per a la població dels 
campaments de refugiats sahrauís. 

Resultats esperats:
 ◗ Rehabilitat i condicionat el laboratori 

de medicaments essencials.
 ◗ Remodelat el sistema de procediments 

i de gestió del laboratori perquè 
sigui operatiu i eficient.

 ◗ Estandarditzades i implementades 
les tècniques d’anàlisi de control 
de qualitat de les matèries 
primeres i del producte acabat.

 ◗ Realitzades les formacions per 
a la capacitació metodològica 
i tècnica del personal.

 ◗ Informada i sensibilitzada la població 
catalana sobre el conflicte del 
Sàhara Occidental i sobre la situació 
social i sanitària als campaments.

MEDICAMENTS ESSENCIALS AL SÀHARA 

AMPLIACIÓ DEL LABORATORI DE PRODUCCIÓ I MILLORA 
DELS PROCESSOS D’ELABORACIÓ DE MEDICAMENTS ALS 
CAMPAMENTS SAHRAUÍS DE TINDOUF, ALGÈRIA

*  Aquesta quantitat reflecteix el total executat, que inclou 
subvencions públiques, despeses de gestió, aportacions 
privades i aportacions locals d’institucions del país.

Medicaments produïts al laboratori.

NOTA:  per falta de fons per impagament del finançador 
(ACCD), s’ha interromput el 2013 l’ampliació del 
laboratori, però la producció ha continuat.
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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. 
Amb aquest projecte es pretén que les dones coneguin i exerceixin els seus drets. 

Zona: 
Departament del Beni, Bolívia

Àmbit territorial:
Província de Vaca Diez, 
Municipi de Riberalta

Àmbit temàtic: 
Salut sexual i reproductiva 

Població beneficiària:
Directa: 101.976 persones
Indirecta: 700 persones

Contrapart local: 
Ministeri de Salut i Esports de Bolívia 
(DILOS) i Progénero (ONG)

Finançadors: 
Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament i 
medicusmundi Catalunya 

Pressupost:
Global: 900.563 €
Executat el 2013: 68.466,34 €*

Durada prevista: 
Febrer 2011 - Desembre 2015  
(data de finalització prorrogada)

Objetius:
 ◗ Enfortir l’exercici dels drets sexuals i 

reproductius en el municipi de Riberalta.
 ◗ Enfortir el desenvolupament 

d’estratègies per millorar l’oferta i la 
demanda de serveis de salut sexual i 
reproductiva de la Xarxa de Salut. 

Resultats esperats:
 ◗ Dissenyada i implementada 

una estratègia de comunicació 
en Salut Sexual i Reproductiva i 
Drets Sexuals i Reproductius.

 ◗ Millorades les condicions per a l’atenció 
qualificada materna i neonatal.

 ◗ Enfortides les estratègies de 
prevenció, diagnòstic i seguiment 
del càncer de coll uterí.

 ◗ Reforçats els serveis integrals 
d’anticoncepció.

 ◗ Enfortit el treball comunitari en SSR i 
Gènere per part d’associacions locals.

SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA A BOLÍVIA 

ENFORTIMENT D’ESTRATÈGIES PER MILLORAR EL 
CONEIXEMENT I ELS SERVEIS DE SALUT SEXUAL I 
REPRODUCTIVA EN EL MUNICIPI DE RIBERALTA, BOLÍVIA

NOTA:  Aquest projecte s’ha aturat el 2013 per falta de 
fons, degut a l’endarreriment en els pagaments 
per part del finançador. Es reprendrà el 2014. 

*  Aquesta quantitat reflecteix el total executat, que inclou subvencions públiques, despeses 
de gestió, aportacions privades i aportacions locals d’institucions del país.

Jornada de formació d’agents de salut. (2012)
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Actualment, no disposem de mitjans per frenar o interrompre un desastre natural, 
però sí que tenim els instruments per preparar-nos davant la seva possible arribada i 
minimitzar els seus efectes en les infraestructures, l’economia i la salut de les persones.

Amb aquest objectiu, va néixer a finals 
de 2009 aquesta nova línia de treball 
orientada a la prevenció dels riscos per a la 
salut dels desastres naturals a la província 
de Bolívar, a l’Equador. Neix de l’anàlisi 
de totes les amenaces (terratrèmols, 
fortes pluges, despreniments de terres, 
caiguda de cendra, etc.) que afecten la 
zona sovint, la vulnerabilitat de la seva 
població i els mecanismes de resposta 
al desastre del sistema de salut. 

La primera fase es va desenvolupar 
del 2009 al 2011 i aquesta segona 
fins a principis del 2013.

Zona: 
Província de Bolívar, Ecuador

Àmbit territorial:
Cantones de Guaranda, Chimbo, 
San Miguel, Chillanes, Caluma, 
Echeandía i Las Naves.

Àmbit temàtic: 
Acció humanitària - Gestió de riscos 

Població beneficiària:
Indirecta: 72.196 persones
Directa: 1.035 persones

Contrapart local: 
Direcció Provincial de Salut de Bolívar 
- Ministeri de Salut d’Equador

Finançadors: 
AECID i medicusmundi Catalunya 

Pressupost:
Global: 390.840 €
Executat el 2013: 57.837,01 €*

Durada prevista: 
Setembre 2011 – Febrer 2013

Objectiu general:
Enfortir la planificació, la preparació i les 
capacitats davant possibles desastres de la 
xarxa de salut de la província de Bolívar. 

Resultats esperats:
 ◗ Millorada la seguretat hospitalària 

de les unitats de salut de Facundo 
Vela, Matapalo, Chimbo i Las 
Naves a la província de Bolívar, 
implementant mesures de reforç en 
les infraestructures i l’equipament.

 ◗ Incrementat el personal qualificat en 
preparació davant desastres i resposta 
davant situacions d’emergència 
de la xarxa de salut de Bolívar.

 ◗ Millorada la capacitat de gestió 
i planificació de la xarxa de salut 
per a l’atenció en emergències i 
desastres de la província de Bolívar.

 ◗ Millorada la resiliència de les comunitats 
mitjançant la implementació 
de mecanismes de preparació 
comunitària i cura de la salut 
davant situacions de desastres.

GESTIÓ DE RISCOS DAVANT DESASTRES A L’EQUADOR   

MILLORA DE LA PREPARACIÓ DE LA XARXA DE SALUT 
PER A L’ATENCIÓ EN EMERGÈNCIES I DESASTRES DE 
LA PROVÍNCIA DE BOLÍVAR, EQUADOR – FASE II

*  Aquesta quantitat reflecteix el total executat, que inclou subvencions públiques, despeses 
de gestió, aportacions privades i aportacions locals d’institucions del país.

Taller d’atenció a víctimes en massa, Echeandía.
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Amb aquest projecte es vol contribuir a la construcció d’una societat 
inclusiva que respecti, faci visibles, integri i promogui els drets individuals 
i col·lectius de les dones, els nens i nenes i els/les adolescents.   

Per això es treballa en 3 nivells: institucional, 
comunitari i  personal; i en 4 línies 
d’acció: la coordinació entre institucions; 
la millora dels serveis de salut sexual i 
reproductiva i d’atenció a víctimes de 
violència; la posada en marxa d’un Sistema 
Integral d’Atenció a dones víctimes de 
violència; i la sensibilització ciutadana.

Zona: 
Província de Bolívar, Equador

Àmbit temàtic: 
Salut sexual i reproductiva, violència 
de gènere, polítiques sanitàries.

Població beneficiària:
Indirecta: 105.600 persones 
Directa: 17.735 persones

Contrapart local: 
Direcció Provincial de Salut de Bolívar 
- Ministeri de Salut d’Equador i l’ONG 
Fòrum Provincial de la Dona de Bolívar.

Finançadors: 
Ajuntament de Barcelona i 
medicusmundi Catalunya  

Pressupost:
Global: 340.953,24 € 
Executat el 2013: 105.357,51€ 

Durada prevista: 
Desembre 2012 – Novembre 2014

Objectiu general:
Augmentar les capacitats d’acció de les 
dones de la província de Bolívar en situació 
de violència, discriminació i vulnerabilitat 
social, mitjançant el coneixement, exercici 
i demanda dels seus drets i l’accés a 
serveis de salut sexual i reproductiva de 
qualitat, per fomentar la seva autonomia, 
apoderament i participació social.

Resultats esperats:
 ◗ Millorades les capacitats i enfortits 

els mecanismes de comunicació 
i coordinació interinstitucional, 
la participació i l’apoderament 
de les entitats públic-privades de 
promoció i defensa dels drets de les 
dones a la província de Bolívar.

 ◗ Les dones de la província accedeixen 
a serveis d’atenció en salut sexual 
i reproductiva de qualitat i amb 
calidesa, així com a serveis de suport 
i acompanyament a víctimes de 
violència, millorant els aspectes 
mèdics, psicosocials i tècnics des 
del Ministeri de Salut Pública.

 ◗ Impulsat el Sistema de Protecció 
Integral, assessorament jurídic 
i acompanyament psicosocial 
enfront de situacions de violència 
de gènere, intrafamiliar i sexual, 
que pateixen les dones.

 ◗ Empresos processos de sensibilització 
ciutadana per a la prevenció i eliminació 
de la violència de gènere i la promoció 
dels drets de les dones, fomentant la 
seva participació social equitativa i el 
canvi en els patrons socioculturals.

DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE A L’EQUADOR   

“INTEGRA MUJER, MUJER ÍNTEGRA” – AUGMENT DE LES 
CAPACITATS D’ACCIÓ DE LES DONES EN SITUACIÓ DE 
VIOLÈNCIA I VULNERABILITAT, I PROMOCIÓ DELS SEUS 
DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS A BOLÍVAR, EQUADOR 

Taller de salut sexual a Las Naves.
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A finals del 2012 iniciàvem a Bolívar el projecte “INTEGRA mujer, MUJER íntegra”(veure 
la fitxa anterior) per contribuir a la construcció d’una societat inclusiva que respecti, 
faci visibles, integri i promogui els drets individuals i col·lectius de les dones, infants i 
adolescents. Amb aquest nou projecte, que comparteix objectius i resultats amb l’anterior, 
es vol complementar el treball de promoció dels drets sexuals i reproductius de les dones, 
incidint en la tasca de prevenció i eradicació de la violència de gènere a la província.   

Zona: 
Província de Bolívar, Equador

Àmbit temàtic: 
Salut sexual i reproductiva, violència 
de gènere, polítiques sanitàries.

Població beneficiària:
Indirecta: 84.100 persones 
Directa: 16.100 persones

Contrapart local: 
Direcció Provincial de Salut de Bolívar 
- Ministeri de Salut d’Equador i l’ONG 
Fòrum Provincial de la Dona de Bolívar.

Finançadors: 
Generalitat Valenciana, Direcció 
Provincial de Salut de Bolívar i 
medicusmundi Catalunya  

Pressupost:
Global: 199.410,70  € 
Executat el 2013: 0 € 
(el projecte ha començat a finals 
del 2013, però la despesa en 
activitats serà a partir del 2014)

Durada prevista: 
Novembre 2013 - Octubre 2014

Objectiu general:
Promoure les dones bolivarianes, 
indígenes, negres i mestisses, urbanes 
i rurals, en situació de violència, 
discriminació i vulnerabilitat social, 
mitjançant el coneixement, exercici i 
demanda dels seus drets i l’accés a serveis 
de salut sexual i reproductiva de qualitat, 
per a l’eliminació de la violència contra 
les dones a la província Bolívar, Equador.

Resultats esperats:
 ◗ Millorades les capacitats i enfortits 

els mecanismes de comunicació 
i coordinació interinstitucional, 
la participació i l’apoderament 
de les entitats públic-privades de 
promoció i defensa dels drets de les 
dones a la província de Bolívar.

 ◗ Les dones de la província accedeixen 
a serveis d’atenció en salut sexual 
i reproductiva de qualitat i amb 
calidesa, així com a serveis de suport 
i acompanyament a víctimes de 
violència, millorant els aspectes 
mèdics, psicosocials i tècnics des 
del Ministeri de Salut Pública.

 ◗ Impulsat el Sistema de Protecció 
Integral, assessorament jurídic 
i acompanyament psicosocial 
enfront de situacions de violència 
de gènere, intrafamiliar i sexual, 
que pateixen les dones.

 ◗ Empresos processos de sensibilització 
ciutadana per a la prevenció i eliminació 
de la violència de gènere i la promoció 
dels drets de les dones, fomentant la 
seva participació social equitativa i el 
canvi en els patrons socioculturals.

DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE A L’EQUADOR    

PROMOCIÓ DE LES DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA, 
DISCRIMINACIÓ I VULNERABILITAT SOCIAL I EL 
SEU ACCÉS ALS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS 
A LA PROVÍNCIA DE BOLÍVAR, EQUADOR 

Assistents al taller sobre violència de gènere.
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Aquest projecte és la continuació d’un ambiciós programa realitzat amb èxit a la mateixa zona 
entre 2008 i 2011 per la xarxa Àgora Nord Sud, de la que medicusmundi Catalunya forma part.

En aquesta nova fase, únicament a càrrec 
de medicusmundi Catalunya, es pretén 
incidir en la millora de les condicions de 
vida de les famílies camperoles de Bolívar, 
amb l’increment productiu –en quantitat i 
qualitat-, l’accés àgil a crèdit i finançament, 
i la comercialització de productes als 
mercats locals, nacionals i internacionals. 

Malgrat no ser un projecte sanitari, incideix 
en la millora dels determinants socials que 
juguen un paper decisiu en la salut, com són 
l’economia, l’alimentació, l’habitatge i les 
condicions laborals, entre d’altres aspectes. 

Zona: 
Província de Bolívar, Equador

Àmbit temàtic: 
Desenvolupament local

Població beneficiària:
Indirecta: 34.809 persones 
Directa: 962 persones

Contrapart local: 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 
(FEPP), Fundació Maquita Cushunchic 
Comercializando Como Hermanos, 
Instituto de Ecología y Desarrollo de 
las Comunidades Andinas (IEDECA).

Finançadors: 
Fundació la Caixa i 
medicusmundi Catalunya.

Pressupost:
Global: 654.249,58  € 
Executat el 2013: 102.937,05  € 

Durada prevista: 
Juliol 2013 - Març 2015

Objectiu general:
Consolidar els processos de 
desenvolupament local iniciats a 4 zones 
de desenvolupament de 3 Cantons de la 
província de Bolívar (Las Naves, Echeandía 
i Guaranda) a través del foment de Circuits 
Econòmics i Solidaris, amb enfocament de 
Cadena de Valor, per millorar les condicions 
de vida de les famílies camperoles i indígenes 
i reduir els seus alts índexs de vulnerabilitat.

Resultats esperats:
 ◗ Es realitza una gestió sostenible, 

equitativa i eficient dels recursos hídrics, 
assegurant el funcionament òptim de 
les infraestructures de rec, l’enfortiment 
de les organitzacions de regants i la 
cura de les fonts d’aigua, de manera 
que se’n incrementa la disponibilitat.

 ◗ Les famílies que s’integren al Circuit 
Econòmic Local incrementen els seus 
ingressos econòmics, contribuint 
a la seguretat alimentària familiar 
i al desenvolupament econòmic 
local sostenible de la zona. 

 ◗ Empreses Rurals Associatives fan una 
gestió administrativa responsable i 
eficient, impulsen processos productius 
de qualitat i una dinàmica comercial 
rendible, emmarcades en el foment de 
Cadenes de Valor sostenibles, i incidint 
en els Circuits Econòmics Locals.

 ◗ Enfortit un Sistema de Finances 
Populars i Solidàries que contribueixi 
a dinamitzar els Circuits Econòmics 
Locals a través de EFL’s gestionades amb 
eficàcia, eficiència i equitat, que presten 
serveis financers i socials d’acord amb 
les necessitats dels seus socis/es.

 ◗ Enfortits els processos de 
desenvolupament humà mitjançant 
el treball efectiu i coordinat de les 
institucions del Consorci Equatorià, 
amb la participació activa de les 
organitzacions comunitàries, 
establint aliances estratègiques amb 
institucions públiques i privades amb un 
enfocament de Circuit Econòmic Local.

DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EQUADOR    

PROGRAMA ALIANCES PER AL DESENVOLUPAMENT DE BOLÍVAR 
(FASE II) ESTRATÈGIES INTEGRALS AMB ENFOCAMENT DE CIRCUIT 
ECONÒMIC PER A LA GENERACIÓ DE DESENVOLUPAMENT 
LOCAL A LA PROVÍNCIA DE BOLÍVAR, EQUADOR 

Planta de producció de panela.
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Per dur a terme els 
projectes de cooperació 
al desenvolupament 
a Moçambic, Angola, 
Bolívia, Equador i els 
campaments de refugiats 
sahrauís de Tindouf, 
Algèria, hem comptat 
amb un total de 71 
persones*, entre personal 
expatriat i personal local.

MOÇAMBIC

Oficina Tècnica Maputo
Representant de País 
Begoña Hermida Val
Administradora nacional 
Rachida Melo
Comptable 
Aissa Mahomed Hassan
Coordinador logístic 
Atanasio Fiosse Gune
Conductor 
Malauene Filipe Ulemba 
Assistenta 
Graciete Eugenio Tembe

CONVENI AECID 
ÀFRICA LUSÒFONA II  
(veure també el personal 

de Conveni a Angola)

Projecte Cabo Delgado 
Conveni AECID II
Coordinador 
Ignacio Puche 
Juan Carlos Ramos (des 
de finals de desembre)

Assessor en planificació 
Jose Luís de Peray
Sanitari 
Vicenç Martínez
Tècnic sanitari  
Tomé Joao Bosco Tiago
Administradora 
Cristina Avella 
Assistent administrativa 
Choaria Bicú Ussene Bicú
Tècnic intervenció 
comunitària 
Marcelino do 
Santos Mirasse
Logista 
Amisse Aiuba
Conductors 
Felisberto Martins 
Mario Ernesto Macuta
Assistentes 
Alima Omar 
Selemane Buenahaque
Guardes Montepuez 
Assuba Cebola 
Fernando Pacha 
Samuel Benjamín 
Silvestre Amade 
Carlos Bacar 
Raimundo Uaide 
Basilio Mario Mussa
Guardes Pemba 
Manuel Leonardo 
Iahaia Maulana 
Carlos Bao 
Júlio Joao Baptista 
Amade Antumane 
Raúl António Mavia 
Omar Andurabe

Projecte Inhambane
Coordinadora 
Gina Carla Manhaussele

ANGOLA

CONVENI AECID 
ÀFRICA LUSÒFONA II  
(veure també el personal 

de Conveni a Moçambic)

Projecte Bié 
Conveni AECID II
Coordinadora 
Neus Peracaula 
Administrador 
Saúl Pajarón 
Sanitari 
Bruno Abarca
Supervisor sanitari 
Alberto Vambi
Educadora social  
Isabel Nairy Baptista 
Chilembo
Educador social 
Simão Pedro Domingos 
dos Santos
Logistes  
Manuel Quinjinca  
António Paca Nzinga 
Conductors 
António Gonçalves 
António Manuel 
Jeremias Sawima
Assistenta de neteja  
Julieta Nandulo 
Chissingui
Guardes 
Abreu Kachissango 
Alberto Chali Soneha 
Boaventura Afonso 
Mario Frederico Sandala 
Mario Isaac 
Rodrigues Kassanga 
Kassoma

EQUADOR

Projecte aliances per 
al desenvolupament 
de Bolívar (PAB)  
Coordinador 
Justo A. Calvo

Projecte drets sexuals 
i reproductius 
Coordinadora local  
Johanna Stefanía 
Sagredo Núñez
Administradora-Logista 
Verónica Vanessa 
Espinoza

Projecte promoció 
dones i lluita contra la 
violència domèstica
Tècnica  
Yolanda de las Mercedes 
Jiménez León
Assistent administrativa 
Doris Maribel 
Gaibor Barragán

BOLÍVIA

Projecte Riberalta 
salut sexual i 
reproductiva

El 2013, degut als impagaments 

de l’ACCD, el projecte a 

Riberalta s’ha hagut de 

suspendre i no s’ha comptat 

amb personal contractat 

a la zona. S’espera poder 

reprendre el projecte el 2014. 

ALGÈRIA /  
CAMPAMENTS 
DE REFUGIATS 
SAHRAUÍS DE 
TINDUF

Projecte laboratori 
medicaments 
essencials
Coordinadora projecte 
Maria Elena del Cacho
Director laboratori 
Mohamed Lamin Abdi 
Subdirector  
Mayidi Bah Abah
Tècnic 
Salama Azman Hussein 
Tècnic 
Mulay Masoud Mohamed
Tècnic 
Salama Azman Bnu
Tècnic 
Bachir Saleh Ramndane
Tècnic 
Brahim Ahmed Abdalahi
Tècnica 
Mahfuda Mohamed Chej
Administrativa 
Fatimetu Ahmed Emboiric

*NOTA: Aquesta xifra 
comptabilitza tot el personal 
local i expatriat contractat 
(en el cas de dues persones 
en un mateix càrrec al llarg 
de l’any, o d’una mateixa 
persona desenvolupament 
dos càrrecs, se’n 
comptabilitza només una). 
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AL NORD
A medicusmundi Catalunya creiem que la 
veritable lluita pel desenvolupament de 
tots els pobles passa per una distribució 
de la riquesa més justa i per un canvi en 
els actuals models de propietat privada, 
producció, distribució i consum. 

És per això que la nostra actuació al 
Nord, orientada a la transformació social, 
comprèn activitats de sensibilització, 
educació per al desenvolupament i 
incidència política, amb l’objectiu de 
defensar de manera global els drets 
humans i, en especial, el dret a la salut, 
i fer créixer la consciència i la pràctica 
ciutadana de compromís i solidaritat.  

SENSIBILITZACIÓ  
I EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 

CAMPANYA 

DRET A LA SALUT A L’ÀFRICA 
www.dretalasalutalafrica.org 

Temàtica

Aquesta campanya d’Educació per al 
Desenvolupament es va iniciar el 2011 
amb l’objectiu d’abordar els diferents 

factors que impedeixen gaudir del dret 
a la salut en el continent africà i l’Àfrica 
subsahariana en particular, no només fent 
un retrat de la situació, que pot semblar 
fins i tot inabordable, sinó mostrant que 
alhora que cal millorar la cooperació 
internacional, i hi ha iniciatives d’èxit 
en funcionament, allunyades de la visió 
afropessimista que sovint es té d’Àfrica.

El març de 2013, degut a endarreriments 
en els pagaments de l’ACCD, la campanya 
es va aturar, podent-la reprendre el 
setembre de 2013, amb el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona, aquesta 
vegada amb un objectiu més ampli 
atesa la situació del dret a la salut arreu: 
informar i oferir coneixement sobre la 
situació de la salut al món, visibilitzant 
ONG i moviments socials, tant al sud 
com al nord, que treballen per a l’accés 
universal a una sanitat pública, gratuïta 
i de qualitat. Això sí, seguint amb 
especial atenció la situació africana. 

Públic objectiu, format i materials

Es dirigeix al públic en general, tot 
i que algunes activitats s’adrecen 
especialment als professionals de la 
sanitat i la cooperació i als estudiants de 
secundària i de les universitats catalanes.  

Socis

Aquesta campanya s’ha ideat, 
dissenyat i s’executa en consorci 
amb Farmacèutics Mundi.   

Durada

Inici: 2011 
Finalització: 2014

Finançament

 ● Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament (ACCD)

 ● Ajuntament de Barcelona

Activitats any 2013

 ◗ 7a Mostra de Films i Documentals 
a Barcelona: als cinemes 
Girona (3 sessions).

 ◗ Mostra de Films i Documentals 
a la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona (1 sessió).

 ◗ Concurs “RECreactiva’t. Projectem 
per Àfrica” a instituts de secundària i 
centres de lleure (1a edició iniciada el 
2012 i finalitzada el febrer de 2013).

 ◗ 4 butlletins electrònics 

Per realitzar aquestes activitats hem 
comptat amb la col·laboració d’un 
Consell Assessor d’experts format per 8 
persones (veure l’apartat “Voluntariat i 
col·laboracions” d’aquesta Memòria).
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MEDICAMENTS QUE NO CUREN 
www.medicamentsquenocuren.org 

Temàtica

Partint de la idea que cooperar no 
és donar els que ens sobra aquesta 
campanya pretén sensibilitzar la 
població catalana en relació a l’ús 
i la disponibilitat de medicaments, 
tant al Nord com al Sud, i donar a 
conèixer les conseqüències nefastes 
de les donacions inadequades 
als països en desenvolupament i 
denunciar com més de 2.000 milions 
de persones al món no tenen accés a 
medicaments essencials de qualitat.  

Públic objectiu, format i materials

La campanya es dirigeix a la població 
catalana en general, a través del web 
i els materials, però hi ha una activitat 
educativa pensada especialment 
per a joves de 12 a 18 anys, amb 
materials pedagògics específics. 

Socis

Aquesta campanya va ser 
impulsada l’any 2003 per Creu Roja 
Catalunya, Farmacèutics Mundi 
i medicusmundi Catalunya. 

A partir de l’any 2004 es porta a 
terme de la mà de Farmacèutics 
Mundi i medicusmundi Catalunya.    

Durada

Inici: 2003 
Finalització: 2015

Finançament

Al llarg de tots aquests anys s’ha 
comptat amb el suport de: 

 ● Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament (ACCD)

 ● Diputació de Barcelona
 ● Ajuntament de Barcelona
 ● Ajuntament de Lleida
 ● Ajuntament de Terrassa
 ● Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

El 2013 s’ha comptat amb finançament de 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona, que ha permès l’actualització 
de continguts i materials, creant un 
nou web, un nou vídeo, una aplicació 
per a mòbils i materials pedagògics, 
així com la realització de tallers.

Activitats any 2013

10 tallers a centres educatius de 
Barcelona i Vilafranca del Penedès, on 
han participat un total de 256 alumnes 
de secundària i mòduls formatius.

CAMPANYA 

ALIANÇA TAXA ROBIN HOOD 
www.facebook.com/tasarobinhood 

A través de la FAMME formem part 
d’aquesta iniciativa global liderada 
per Intermón Oxfam per reclamar una 
taxa del 0,05% sobre les transaccions 
financeres internacionals especulatives. 
Amb aquesta taxa es recaptarien més 
de 300.000 milions d’euros a tot el 
món, que es destinarien a reduir les 
desigualtats socials, combatre la pobresa 
i lluitar contra el canvi climàtic.

CAMPANYA 

LLEGAT SOLIDARI 
www.legadosolidario.org 

A través de la FAMME, junt amb d’altres 
ONG, participem en la campanya 
“Llegats Solidaris” per donar a conèixer 
què és una herència o llegat solidari 
i incrementar així aquest tipus de 
col·laboració en causes socials.     
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“Les malalties de la pobresa”,

Conjunt de 20 panells explicatius de 
l’estat de salut a Angola i Moçambic i de 
la tasca que ha realitzat medicusmundi 
Catalunya en el marc del programa 
Àfrica Lusòfona, i que s’il·lustren amb 
fotografies de Flaviano de Pablo. 

La versió en castellà s’exposa de la mà de 
medicusmundi Madrid i medicusmundi 
Cantabria en diferents espais. La 
versió en català el 2013 ha visitat: 

 ◗ L’Escola Voramar del 26 
d’abril al 7 de maig

 ◗ El Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona del 3 al 17 de juny, 
en motiu del 50è aniversari.

 ◗ La 18a Mostra d’Associacions de 
Barcelona del 21 al 24 de setembre 
durant les festes de la Mercè.

“Hijos del sol y del viento”

El nostre col·laborador Flaviano de Pablo 
i Paco Delgado, de l’ACAPS, mostren a 
través de les seves fotografies com és 
la vida als campaments de refugiats 
sahrauís de Tindouf, a Algèria, on 
medicusmundi Catalunya desenvolupa un 
projecte de producció de medicaments 
essencials des de fa més d’una dècada. 
La mostra ha visitat el 2013:

 ◗ El Centre Cívic Matas i Ramis d’Horta 
de Barcelona del 2 al 22 d’abril.

 ◗ El Centre Cívic Casa Groga de Barcelona 
del 21 d’octubre al 3 de novembre.

 ◗ El Centre Cívic de la Taixonera de 
Barcelona del 7 al 28 de novembre. 

“Sahrauís, enmig del no-res. Una 
història de supervivència”

Una mirada a la vida dels refugiats 
sahrauís de Tindouf, a Algèria, i les 
seva situació sanitària, amb especial 
atenció al laboratori de producció 
de medicaments essencials de 
medicusmundi Catalunya. Fotografies 
de Flaviano de Pablo i del nostre arxiu. 
S’ha produït el 2013 i s’ha exposat a:

 ◗ L’Espai Solidari de Santa Coloma de 
Gramenet del 21 de novembre al 
8 de gener de 2014, amb xerrada 
inaugural sobre el laboratori. 

FIRES I MOSTRES  

Fira de la Cooperació de Vic

Participació a la fira, celebrada el 23 
d’abril, amb un estand informatiu a 
càrrec de la voluntària Laia Claramunt.

18a Mostra d’Associacions de Barcelona

Celebrada el 21, 22 i 24 de setembre 
a la Plaça Catalunya, en el marc 
de les Festes de la Mercè: 

 ◗ Estand compartit amb Farmamundi 
amb informació i venda de 
materials promocionals.

 ◗ Estand propi en motiu del 50è 
aniversari amb l’exposició “Les 
malalties de la pobresa”

Festa de Tardor de Sant Cugat del Vallès

Celebrada el 24 de novembre, participem 
com a membres de la Xarxa Sant Cugat 
Solidari a l’estand conjunt, amb la difusió 

de materials informatius 
de l’entitat, a càrrec de la 
voluntària Anna Guix.

Solidàrium de Lleida

El 19 d’octubre el Grup de voluntariat 
de Lleida va participar amb un estand 
informatiu al Solidàrium (X Fira d’entitats 
solidàries de Lleida i XII Mostra al 
carrer d’informació i documentació 
per al  desenvolupament).

PUBLICACIONS

Revista

Publicació editada en català i castellà 
dirigida a la nostra base social amb 
informació sobre la nostra tasca i 
articles del món de la cooperació. 
El 2013 s’ha publicat el número 
135, un especial dedicat al 50è 
aniversari de medicusmundi.

135
DESEMBRE 2013 

CATALÀ 
ESPECIAL 50è ANIVERSARI

REVISTA ESPECIAL 
50è ANIVERSARI
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Des de l’agost, s’edita mensualment 
un butlletí de noticies vinculat al nou 
blog de l’Associació, que s’envia a unes 
3.000 adreces de correu electrònic. 

Memòria 2012

Recopilació de les activitats i projectes 
realitzats al llarg de l’any, per informar 
de manera clara i transparent a la 
societat catalana. Edició d’una versió 
curta en paper i una completa digital. 

Informe Salut 2013

La Federació d’Associacions de Medicus 
Mundi Espanya, de la qual forma part 
medicusmundi Catalunya, ha realitzat 
un nou informe de “La salut en la 
cooperació al desenvolupament i l’acció 
humanitària”, publicat a finals d’any.   

Guió de Planificació i Gestió per 
als Serveis de Districte de Salut, 
Dona i Acció Social de Moçambic

Elaborat a Cabo Delgado el 2012, 
en col·laboració amb el Ministeri de 
Salut, com a eina bàsica orientadora 

per a l’elaboració dels plans dels 
districtes. Publicat l’abril de 2013. 

COMUNICACIÓ A INTERNET  

A través de les nostres webs i perfils a les 
xarxes socials es pot seguir l’actualitat de 
l’associació i de les nostres campanyes. 
El 2013 destaquem l’estrena del nostre 
blog 80/20 i el butlletí electrònic de 
notícies. Hem  comptabilitzat més de 
20.000 visites als nostres canals:

 ◗ Web institucional: 
www.medicusmundi.es/catalunya 

(integrada en la web de FAMME 
www.medicusmundi.es) 

 ◗ Blog 
www.medicusmundi.cat  

(amb l’enviament de butlletins 
de noticies mensuals)

 ◗ Canal Youtube institucional:  
www.youtube.com/user/medicusmundiCat 

 ◗ Canal de televisió online de FAMME: 
 www.medicusmundi.tv

 ◗ Twitter institucional:  
www.twitter.com/medicusmundicat 

 ◗ Facebook institucional 
www.facebook.es/medicusmundicatalunya

 ◗ Web de la campanya  
“Dret a la salut a l’Àfrica”:  
www.dretalasalutalafrica.org

 ◗ Web de la campanya  
“Medicaments que no curen”:  
www.medicamentsquenocuren.org

 ◗ Web de la campanya  
“Salut per al desenvolupament”:  
www.salutxdesenvolupament.org  

 ◗ Web de les Jornades y publicacions VITA:  
www.sidafrica.net 

 ◗ La campanya “Dret a la salut 
a l’Àfrica” compta també amb 
Twitter i Facebook propis.

APARICIONS EN PREMSA

El 2013 medicusmundi Catalunya 
ha aparegut 207 vegades en més 
de setanta mitjans de comunicació, 
en forma d’entrevistes i notícies. 

Resum de les aparicions als 
mitjans de comunicació:

 ● 33 aparicions en premsa escrita 
 ● 14 entrevistes radiofòniques o 

emissió d’informació en ràdio.
 ● 4 entrevistes televisives o emissió 

d’informació i reportatges.
 ● 156 notícies en webs externes.

FORMACIÓ

medicusmundi Catalunya, amb el Grup de 
Voluntariat de Lleida ha organitzat el 2013 
el 10è Curs d’Aproximació a la Medicina 
Tropical i la Salut Internacional, celebrat 
del 21 al 23 d’octubre a la Universitat de 
Lleida, amb una cinquantena d’alumnes, 
entre professionals de la salut i estudiants 
de diverses disciplines sanitàries. 

A més, participa activament en nombroses 
activitats docents per aportar el seu 
coneixement en salut, desenvolupament i 
cooperació i treballar en xarxa per enfortir i 
millorar la cooperació catalana. Entre d’altres, 
destaquem la participació amb ponències, 
presentacions, tallers i docència, a:

 ◗ Grau d’Infermeria de la UB.

 ◗ Facultat de Farmàcia de la UB.

 ◗ Postgrau de Cooperació 
de la Universitat Rovira i 
Virgili  de Tarragona.

LA SALUT ÉS UN DRET
memòria 2012

és nostra. és de tots i totes
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memòria 2013 26 ◗ Centre Cultural de Terrassa.

 ◗ Fira INFARMA.

 ◗ L’experiència de la cooperació 
explicada a alumnes de primària 
i secundària de diversos centres 
educatius i altres col·lectius. 

ÀGORA NORD SUD

medicusmundi Catalunya forma part 
de la xarxa Àgora Nord Sud juntament 
amb Entrepobles, Veterinaris sense 
Fronteres, Enginyers sense Fronteres, 
Setem i l’Observatori del Deute en la 
Globalització, una xarxa orientada a 
la incidència política per defensar la 
cooperació al desenvolupament com 
una política pública imprescindible. 

El 2013 ha estat un any d’intensa reflexió 
per a la xarxa, per tal d’analitzar el futur 
de la cooperació i de l’organització en 
el context actual. Fruit de les jornades 
de reflexió s’estableixen com a àmbits 
de treball la cooperació solidària, la 
denúncia i incidència en el nostre país 
i la participació i/o acompanyament als 
moviments socials de resposta a la crisi.

Activitats destacades el 2013:

 ◗ “Energia per a què i per a qui?” 
taller sobre el model energètic, 
amb ponents d’entitats europees. 
18 de març, Barcelona.

 ◗ Jornada “Per un canvi de model, 
cap a la sobirania energètica”. 
Trobada de grups, entitats, 
cooperatives i col·lectius ciutadans 
implicats en les diferents vessants 
de l’energia. 8 de juny, Barcelona.

 ◗ Participació a les jornades de 
presentació de la investigació sobre 
cooperació i moviments socials de la 
Universidad del País Vasco i Hegoa. 4 i 
5 de juliol, Bilbao. Membres de la xarxa 
han participat en diferents tallers durant 
els 2 anys que ha durat la investigació.

 ◗ Participació en la presentació al 
Parlament de Catalunya del “Pacte 
Nacional per a l’Acció Exterior”. 12 
de juliol, Barcelona. Participació activa 
en el procés d’elaboració del pacte. 

 ◗ Conferència i presentació del llibre 
“El Buen Vivir, Sumak Kawsay, una 
oportunidad para imaginar otros 
mundos” d’Alberto Acosta, economista, 
ex ministre d’Energia i Mines, i ex 
president de l’Assemblea Constituent 
d’Equador.13 de novembre, Barcelona.

 ◗ Presentació del llibre “Cooperación 
Internacional y Movimientos 
Sociales emancipatorios, bases 
para un encuentro necesario”, 
amb Silvia Piris (HEGOA), co-
autora del llibre. 18 de novembre, 
seu de la FCONGD, Barcelona.
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50è ANIVERSARI (1963 - 2013)

El 2013 ha estat un any de celebracions per a 
medicusmundi, i és que han passat 50 anys 
d’ençà que un grup de professionals sanitaris 
va fundar l’associació a Barcelona el 1963. 

I ha estat precisament Barcelona 
l’escenari principal de les celebracions: 

 ◗ Jornada “Atenció Primària de Salut i 
Cooperació: una utopia?” el 7 de juny al 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

 ◗ Assemblea de Medicus Mundi Espanya 
i Medicus Mundi Internacional el 
8 de juny al Casal del Metge.

 ◗ Sessió de commemoració històrica 
el 8 de juny al Casal del Metge.

Crònica de l’acte: 
http://goo.gl/FBejok

Vídeo de l’acte: 
http://goo.gl/vHlaTJ

 ◗ Sopar del 50è aniversari el 8 de juny.

 ◗ Concert amb l’Ignasi Terrassa 
Trio i Randy Greer a Luz de 
Gas el 26 de novembre. 

ALTRES CELEBRACIONS 
DESTACADES:

 ◗ Castella La Manxa. Dimarts, 12 
de març, Teatre de la Paz. Concert 
Big Band del Real Conservatori 
de Música d’Albacete.

 ◗ Moçambic, Maputo. 15 de març, 
Sala d’Actes del Ministeri de la 
Dona i Acció Social. III Jornades 
“Cooperació en el sector salut a 
Moçambic: aspectes contemporanis”. 

 ◗ Astúries. Dissabte, 16 de març, 
Teatre de la Laboral, Gijón. Concert 
solidari amb Miguel Ríos, Víctor 
Manuel, el saxofonista Andreas 
Prittwitz, l’Orquestra de Cambra 
de Siero i trenta dones joves del 
Cor de Veus Blanques del Nalón.

 ◗ Madrid. Dissabte, 13 d’abril, Casa 
Encendida. Marató de Contes Solidaris.

 ◗ Navarra. 7 de maig, Auditori de la Ciutat 
de la Música de Mendebaldea. Gala lírica 
a càrrec dels alumnes de l’Aula de Cant 
del Conservatori Superior de Música. 

 ◗ Madrid. 1 d’octubre. Casa d’Amèrica, 
jornada-debat sobre la necessitat 
de la cooperació i l’aposta per la 
salut pública i presentació del llibre 
“Claves para la transformación de los 
sistemas de salud en América Latina”. 

 ◗ Castelló. 20 al 24 de novembre. Setmana 
de celebració del 50è Aniversari, 
Museu de Belles Artes, amb l’exposició 
“Miradas de otros mundos”, visites 
guiades, xerrades i un concert solidari. 

 ◗ Saragossa. 3 de desembre. 
Acte commemoratiu al Col·legi 
Oficial de Metges de Saragossa i 
actuació de la Coral del Col·legi. 

Moltes gràcies a tots i totes per fer 
possible 50 anys de treball pel dret 
a la salut de totes les persones!
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COL·LABORACIONS
medicusmundi Catalunya és una 
associació oberta a la participació 
de la societat. Els nostres voluntaris i 
voluntàries dediquen part del seu temps, 
de manera compromesa, responsable 
i desinteressada, a col·laborar en 
activitats molt diverses de l’associació i 
compten amb un acord de compromís 
i una assegurança de voluntariat. De 
manera puntual, participen també 
desinteressadament, els nostres 
col·laboradors i col·laboradores.

El 2013 hem comptat amb la col·laboració 
de 43 persones, de les que 11 són 
membres i assessors de la Junta Directiva. 

Cal destacar la feina del Grup de Lleida, 
que amb la seva activa participació fa 
possible la presència de medicusmundi 
Catalunya en aquesta província. 

RELACIÓ DE PERSONES 
VOLUNTÀRIES: 

Grup de Lleida:  
Mariola Espejo 
Montse Esquerda 
Eva Miquel 
Esperança Surós

Comunicació:  
Flaviano de Pablo 
Jaume Ruiz-Olalla

Sensibilització i EpD:  
María Cristina Álvarez

Xarxa Sant Cugat Solidari:  
Anna Guix

Delegació a Vic:  
Laia Claramunt

Assessors de la Junta Directiva:  
Pepa Sardañés 
Isabel Vargas 
Àlex Llobera

RELACIÓ DE PERSONES 
COL·LABORADORES:

Grup de Lleida: 
Francesc Domingo 
Enriqueta Borda 
Oriol Yuguero

Traduccions: 
Silvia Aymerich 
Vasco Coelho

Sensibilització i EpD: 
Aimada Solé 
Sílvia Plana 
Carla Pérez 
Sandra Olsina 
Judit Tobar

Subvencions:  
María González 
Nazaret Vilchez

Projectes de cooperació:  
Peter Torres 
Marçal Farré

Projecte Sàhara:  
Carles Codina 
Montse Cofán i Victòria Luanco

Assessorament legal:  
Jordi Morató-Aragonés.

Consell Assessor de la campanya  
“Dret a la salut a l’Àfrica”:  
Vicenç Cararach 
Rita Marzoa 
Ivan Zahinos 
Oscar Mateos 
Josep Maria Royo 
Enric Prats 
Quique Bassat 
M. Cristina Álvarez.

MOLTES GRÀCIES A TOTS I TOTES 
PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
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L’aportació solidària de persones i 
institucions que com tu, creuen en la 
justícia i la solidaritat, ens ha permès 
gestionar el 2013 més de 2 milions 
d’euros per dur a terme projectes de 
cooperació sanitària i desenvolupament 
a l’Àfrica i l’Amèrica Llatina i campanyes 
d’educació per al desenvolupament i 
incidència a Catalunya, treballant per 
millorar l’accés als serveis de salut de 
més de 4 milions de persones. En nom 
de cada una d’elles, moltes gràcies! 

medicusmundi Catalunya sotmet 
anualment els seus comptes, des de 
l’any 1992, a una AUDITORIA EXTERNA. 
Els comptes complets de l’exercici 
econòmic del 2013 han estat auditats 
i aprovats sense reserves per ACTIVA, 
Auditoria & Consultoria, S.L.P. (Registre 
Oficial d’Auditors de Comptes del 
Ministeri d’Economia i Hisenda – ROAC 
– Nº S1968). Estan a disposició de 
les persones interessades a la seu de 
l’associació i també al nostre web.

Com es detalla als gràfics, els nostres 
fons provenen tant de fons públics 
com privats. De fons  privats, el 
2013 destaquem les quotes regulars 
dels nostres 630 socis i sòcies, les 
aportacions de 59 donants (persones 
que col·laboren econòmicament de 
manera puntual o periòdica, però sense 
adquirir els drets i les obligacions de 
les persones associades), així com les 
col·laboracions puntuals a través dels 
programes de punts de La Caixa.

ORIGEN DELS RECURSOS*
TOTAL 2.188.669,15 €

● Govern espanyol 
71,74 % 1.570.251,87 €

● Governs autonòmics 
2,01 % 43.909,20 €

● Administracions locals i provincials 
13,48 % 295.159,80 €

● Fons privats 
11,79 % 258.217,92 €

● Interessos i altres 
0,97 % 21.130,36 €

DESTINACIÓ DELS RECURSOS*
TOTAL 2.161.499,18 €

● Projectes de Desenvolupament  
83,34 % 1.801.467,36 €

● Projectes d’Educació i Sensibilització 
1,34 % 28.858,59 €

● Comunicació 
1 % 21.692,57 €

● Captació de Fons 
2,23 % 48.196,61 €

● Despeses d’administració 
12,09 % 261.284,05 €

RECURSOS PER PAÏSOS
TOTAL 1.801.467,36 €

● Moçambic  
66,41 % 1.196.438,15 €

● Angola 
19,17 % 345.337,73 €

● Bolívia 
0 % 46,80 €

● Equador 
13,96 % 251.563,67 €

● Algèria (campaments sahrauís-RASD) 
0,45 % 8.081,01 €

* Excedent positiu de 27.169,67€. L’Assemblea General aprova destinar-lo a compensar excedents negatius d’exercicis anteriors.. 
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… als socis i sòcies  
… als voluntaris i voluntàries 
… al Grup de Lleida 
… a tot el personal d’aquí i d’allà 
… a les contraparts locals 
… als nostres finançadors 

PEL VOSTRE SUPORT, EL VOSTRE 
TEMPS, LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 
DESINTERESSADA, PER TREBALLAR 
AMB NOSALTRES PER A QUÈ LA SALUT 
SIGUI UN DRET A L’ABAST DE TOTHOM

FINANÇADORS 
 ◗ Agencia Española de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AECID)
 ◗ Agència Catalana de Cooperació 

al Desenvolupament (ACCD)
 ◗ Generalitat Valenciana
 ◗ Diputació de Barcelona
 ◗ Diputació de Lleida
 ◗ Ajuntament de Barcelona
 ◗ Ajuntament de Granollers
 ◗ Ajuntament de Lleida
 ◗ Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
 ◗ Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
 ◗ Fons Català
 ◗ Fundació “La Caixa”
 ◗ Hospital Clínic de Barcelona

ALTRES COL·LABORADORS
 ◗ Àfrica 70
 ◗ Amics de les Havaneres
 ◗ Autocars Julià
 ◗ Bioser S.A.
 ◗ Bruno Oro
 ◗ Bruno Abarca
 ◗ Casanova Foto
 ◗ Casio
 ◗ Cinta Plast

 ◗ Companyia Catalana de Càtering
 ◗ CSC Consultoria i Gestió SA  
 ◗ Encuesta Fácil
 ◗ Facultat de Farmàcia UB – Servei de 

Desenvolupament del Medicament
 ◗ Fundació Voramar
 ◗ Ignasi Terraza
 ◗ Intraser S.L.
 ◗ Invent Farma
 ◗ Joan Luzzatti 
 ◗ Josep Peñarroja 
 ◗ Kern Pharma S.L. 
 ◗ Laboratorios Lesvi 
 ◗ Lisot
 ◗ Luz de Gas
 ◗ Merck Millipore 
 ◗ MRW
 ◗ Mutual Mèdica - Casal del Metge
 ◗ Notaria Mercedes Martínez Parra
 ◗ Ravermón
 ◗ Restaurant Attic
 ◗ Restaurant Xup-xup
 ◗ Rocío Barbero 
 ◗ Unitat de Medicina Tropical i Salut 

Internacional Drassanes

CONTRAPARTS LOCALS
ANGOLA
 ◗ Ministeri de Salut d’Angola 
 ◗ Direcció Provincial de Salut de Bié
 ◗ Repartició Municipal de Salut Camacupa 
 ◗ Repartició Municipal de Salut de Kuito
 ◗ Repartició Municipal de Salut de Katabola

MOÇAMBIC
 ◗ Ministeri de Salut de Moçambic
 ◗ Ministeri de Negocis Estrangers 

i Cooperació de Moçambic
 ◗ Direcció Provincial de Salut de Cabo Delgado
 ◗ Direcció Provincial de Salut de Nampula
 ◗ Direcció Provincial de Salut d’Inhambane
 ◗ Direcció Provincial de Salut de Pemba

 ◗ Serveis de Districte de Salut, Dona i 
Acció Social de Montepuez, Balama, Namuno, 
Macomía, Meluco, Ancuabe, Erati i Memba

 ◗ Centre de Formació de Salut d’Inhambane
 ◗ Centre de Formació de Salut de Pemba
 ◗ Consell Municipal de Salut de Maputo

SÀHARA
 ◗ Ministeri de Salut de la República 

Àrab Sahrauí Democràtica 
 ◗ Ministeri de Cooperació de la República 

Àrab Sahrauí Democràtica
 ◗ Ministeri d’Urbanisme i Reconstrucció 

dels Territoris Alliberats de la República 
Àrab Sahrauí Democràtica  

BOLÍVIA
 ◗ Ministeri de Salut de Bolívia
 ◗ Directori Local de Salut de Riberalta 
 ◗ Progénero (ONG)

EQUADOR
 ◗ Ministeri de Salut d’Equador
 ◗ Fòrum Provincial de la Dona de Bolívar
 ◗ Fons Equatorià Populorum Progressio
 ◗ Fundació Maquita Cushunchic 

comercializando como hermanos
 ◗ Institut d’Ecologia i Desenvolupament 

de les Comunitats Andines (IEDECA).

INSTITUCIONS COL·LABORADORES
 ◗ Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 ◗ Col·legi Oficial de Metges de Tarragona
 ◗ Col·legi Oficial de Metges de Girona
 ◗ Col·legi Oficial de Metges de Lleida
 ◗ Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona
 ◗ Col·legi Oficial d’Infermeria de Lleida
 ◗ Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona
 ◗ Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona
 ◗ Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida

GRÀCIES, ESPECIALMENT, 
als treballadors i treballadores de 
Ràdio Televisió Espanyola.
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COM POTS COL·LABORAR AMB  
MEDICUSMUNDI CATALUNYA?

1 Fes-te soci/a i ajuda a finançar els projectes i campanyes

2 Fes donatius que permetran augmentar 
el número d’accions al Sud 

3 Fes un llegat solidari

4 Ofereix-te com a voluntari/a de les 
nostres activitats i campanyes

5 Segueix-nos a les xarxes socials

 twitter.com/medicu smundicat

 facebook.com/medicu smundicatalunya

 www.medicu smundi.cat

6 I si ets una empresa, patrocina les nostres 
activitats, publicacions i campanyes
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