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El Passat dia 19 de gener, en assemblea
extraordinària, es va aprovar per
unanimitat la constitució de la nova
Federació Catalana d´Ong´s per la
Pau, els drets Humans i el
Desenvolupament: FCONGPDHD.
Ha estat un procés llarg i laboriós, dut a
terme amb el propòsit de sumar i unir
forces, dinàmiques i recursos, per tal
d´aconseguir els nostres objectius.

La Federació ens proposa les següents
finalitats, tal com declara en els seus
estatuts:
-Fomentar, organitzar i portar a terme
les actuacions coordinades i conjuntes
de les entitats associades per al foment i
la defensa d´una cultura de: Pau, Drets
Humans
i
Cooperació
pel
Desenvolupament dels països pobres.
-Defensar els valors de la pau, la justicia
i la solidaritat, amb l´objectiu de
contribuir a l´eradicació de la pobresa i
el restebliment de la justícia social.
-I sensibilitzar la societat catalana a
favor d´aquests valors.
Pobles germans, en esdevenir membre
d´aquesta Federació, ens comportarà
una major coordinació i cooperación
amb les entitats que compartim els
mateixos criteris d´actuació.
Podeu obtenir més
www.confederacio.org

informació

a

Projectes del 2012…
R. D. CONGO
Construcció i Equipament d´un centre de Kinesiteràpia a
l’Hospital de Kole
Carta de Mª Teresa Riu
A l´hospital de Kole ens arriben
malalts amb problemes motrius i
osteoarticulars crònics, com també
infants i adults minusvàlids degut a
paràlisis de naixemen, seqüeles de
malalties, etc. Degut a les seves
dificultats sovint són marginats i a
vegades ni tan sols són escolaritzats.
La Dra. Pilar Zabala havia previst la
construcció d´un petit Centre de
Rehiabilitació, que al mateix temps
pogués ser utilitzat com a plataforma
per a les activitats socials i de
promoció envers la población amb disminuïts físics.
Un infermer de l´hospital amb capacitat i motivació, va ser enviat a Goma amb l´objectiu que estudiés
a l´escola d´imfermeria especialitzada en Kinesiteràpia. Enguany ha acabat els estudis superiors i ha
tornat a l´hospital, per portar a terme les activitats de rehabilitació i suport.
Partint de la nostra realitat, el projecte comporta 3 vessants:
 Construcció d´un petit centre de 6 per 8 metres per recepció, sala d´espera, consulta i atenció
als malalts.
 Equipament del centre de l´hospital, amb material necessari per a la rehabilitació.
 Suport als minusvàlids amb l´objectiu que puguin tenir un treball digne dins la societat, per
tal cosa preveiem:

o Escolaritzar els infants minusvàlids que no tenen possibilitat d´anar a l´escola.
o Facilitar als malalts, que en tinguin capacitat, un treball que puguin realizar amb les
mans.
o Promocionar la fabricació i reparació de senzills vehicles pels minusvàlids que en
tenen necessitat.
Per a la construcció del centre, per l´equipament i per l´atenció social ens caldran uns 15.000 euros.
Per organitzar el servei dins una primera fase, necessitem 2.000 euros.
Amb la certesa que tindreu a bé proporcionar-nos aquesta quantitat. Amb tot el nostre agraïment.
Dra. Thérese Riu

ÍNDIA
Jagruti Mahila Mandal (Grup Del Despertar de la Dona)

Suport a la formació de les
dones
L’organització treballa des de
la parròquia de St. Judes, al
barri de Jerimeri, al costat
mateix
de
l’aeroport
Internacional de Mumbai. És
un
barri
amb
moltes
barraques que han anat
apareixent amb els anys per
la proximitat de petites
empreses i comerços.

Les responsables són religioses (Society of the
Helpers of Mary) que fa 22 anys que treballen
al barri i tenen 65 grups de dones. El seu treball
s’ha basat en dret a la vivenda, medi ambient,
violència domèstica, serveis bàsics a la
comunitat, educació, convivència i temes de
igualtat de gènere.
En aquests moments les líders dels grups ja es
responsabilitzen de les decisions i de les
accions que emprenen, i demanen ajuda a les
religioses únicament en casos complexes.
La feina ben feta ha fet que es guanyessin la
confiança de la policia, que compta amb les
dones dels grups per resoldre alguns conflictes
en casos de desavinences familiars, gràcies als
bons resultats obtinguts al llarg dels anys.
Cal preparar a les dones en els camps que
majorment actuen amb una bona formació i
capacitar-les per actuar en cada cas. L’objectiu

d’aquest projecte és l’enfortiment de les
capacitats per què siguin elles mateixes les que
produeixin canvis en el seu entorn:






Creixement de l’organització.
Mobilització de recursos.
Creixement del lideratge.
Desenvolupament d’habilitats.
Organització de programes i gestió de la
informació.
 Formació jurídica.
La formació no es farà solament amb
l’assistència a classe, sinó també amb el
seguiment de processos que encoratgen a
participar i a aprendre.
El projecte presentat preveu un pressupost de 3
anys, i es demana ajuda econòmica per als
professionals que faran la formació, per
despeses d’administració i despeses de
transport.

I el 2013 seguim caminant….
María Lwmengo, la mama acullidora dels infants del carrer de Kinshasa, ens ha fet arribar un SOS
desesperat: acaba d’enterrar un infant , en té cinc d’hospitalitzats, i no pot fer front a les factures
generades ni a la compra d’aliments . S’acorda un ajut de 6.000 €
Des de Bolivia hem rebut per part de la Quica Montagut una sol.licitud d’ajut d’emergència: la
fundació dels jesuites ha denegat, per motius econòmics , a les portes del nou curs, la seva ajuda per la
guarderia de Tiraque amb 32 infants inscrits. A les 48 h els hi feiem arribar els 2.000 € sol.licitats.
M Carmen Rodriguez, mcj encarregada de la pastoral i la catequesi d’ una parroquia pobre del nord
del Txat ens va fer arribar la petició de un portàtil que li facilites la seva tasca. El dia 3 de març,s’ha
reincorporat a la seva missió amb un ordenador sota el braç.
A hores d’ara 600 kg de medicaments i material mèdic destinats al Hospital de Kole ( Rep .Dem.
del Congo) están a Lodja esperant les bicicletes per fer l’ùltim tram de 200 Km . Volem agrair al
Ajuntament de Ripoll l’ajut de 1.800 € concedits per aquest concepte.
Gràcies a les vostres aportacions a la
campanya de Nadal, hem pogut enviar
10.500€ a l’Hospital de Kole per la
Lluita contra la malnutrició i ajuda als
orfes del SIDA
El Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
ens ha ratificat
l’acceptació de subvenció del projecte
presentat a Vic: Millorar les capacitats de
les persones d’organitzacions de dones
de l’India, per un import de 3.905 €
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La nostra existència!
La nostra existència ha de ser, sens dubte:
 Caminar i deixar petjades de pau al nostre
pas per la vida.
 Posar el nostre esforç personal per intentar
abocar a la humanitat aquells valors que la
fan sostenible.
 Que les nostres ànimes siguin un punt d’unió
per aportar al món justícia, convivència i
amor.
Ens cal diàleg, comprensió, respecte i voluntat
per compartir l’essència d’un mateix esperit, que
vol que prevaleixi el BÉ

