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QUI SOM
BASE SOCIAL
•  581 socis i sòcies (278 dones i 303 

homes) (5.176 a tota la Federació).

•  34 persones que han col·laborat 
com a voluntàries.

JUNTA DIRECTIVA
President: Carles Miralles 

Vicepresidenta: Montserrat Cofán

Secretari: Ramon López 

Tresorer: Jordi Morató-Aragonès

Vocals: Mònica Vera, Mariola Espejo, 
Laia Claramunt, José Antonio Ruiz

Assessors de Junta: Àlex Llobera, 
Isabel Vargas, Pepa Sardañés

OFICINA TÈCNICA DE BARCELONA
Director: Francesc Álvarez

Direcció de Projectes: Ivan Zahinos

Administració de Projectes: 
Consuelo Hernández

Tècnica de Projectes: Lara Puebla

Administració General: Maria José Montejo

Responsable de Comunicació, EpD i 
Voluntariat: Margarida Garcia

Responsable de Logística/
Informàtica: Isabel Mayoral

Campanya “Dret a la salut a l’Àfrica / Salut, 
drets, acció”: Raquel Bonell (coordinadora), 
Laura Sancho (tècnica suport), Lucia 
Sances (producció mostra cinema), 
Carla Pérez (dinamització teatre). 

Tallers “Medicaments que no curen” 
Aimada Solé, Laia Pibernat

EQUIPS A L'ÀFRICA I 
L'AMÈRICA LLATINA   

MOÇAMBIC    
OFICINA TÈCNICA DE MAPUTO   
Representant al país:  
Neus Peracaula Pueyo

Gestors de projectes: João José Cumuca, 
Celestino  Cossetine Mavui

Equip: Rachida Mohamed Ismael Melo, 
Aissa Mahomed Hassan, Atanasio 
Fiosse Gune, Manuel Chicamisse, 
Graciete Eugénio Tembe 

SALUT!
#LaPitjorEpidèmia ha estat el lema que ha marcat la nostra feina el 2015, entenent 
que no parlem d’una malaltia concreta, sinó de la desigualtat i la pobresa, que 
generen desigualtats en salut injustes i evitables. Aquesta idea ve marcant la nostra 
tasca des de fa temps, però el 2015 s’ha consolidat aquest enfocament, amb la 
finalitat última de defensar i promoure el dret a la salut per a totes les persones. 

Així, un any més, hem seguit amb l’enfortiment, promoció i defensa dels 
sistemes públics de salut basats en l’Atenció Primària de Salut, als països on 
fem projectes de cooperació internacional i també a casa nostra, donant 
suport a plataformes de defensa de la sanitat pública universal, amb 
accions de comunicació i campanyes d’educació i incidència política.  

Tot això només és possible amb el suport i compromís de persones i 
institucions que ens depositeu 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



ELS COMPTES, CLARS
L’aportació solidària de persones i institucions que com tu, creuen en la justícia i 
la solidaritat, ens ha permès gestionar el 2015 més d'1,5 milions d’euros per dur 
a terme projectes de cooperació sanitària i desenvolupament a l’Àfrica i l’Amèrica 
Llatina i campanyes de sensibilització, educació transformadora i incidència política 
pel dret a la salut a Catalunya, treballant per millorar l’accés als serveis de salut de 
més de 7 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 a l’apartat “Com ens financem” del nostre web: www.medicusmundi.es 

MOÇAMBIC  
CABO DELGADO

Coordinador:  
Armando Draiva Abel 

Equip: Choaria Bicú Ussene 
Bicú, Domingos Zeferino 
Sinoia, Mário Ernesto 
Macuta, Amisse Aiuba

MOÇAMBIC  
ERATI

Coordinadora:  
Gina Francisco Manhaussele  

Equip: Gervasio Ezequiel 
Dava, Jose Sande Pereira, 
Dinis Jose Simbe, Jaime 
Cafarage Sozinho, Atija João 
Baptista, Marques Tome, 
Serafim Trindade, Abudo 
Matipaquelo, João Mutale

ANGOLA  
BIÉ

Coordinador:  
Saúl Pajarón

Tècnica de salut: 
Maria Sachetti

Equip: Alberto Vambi, 
Amadeu Duluvia Tenente, 
António Paca Nzinga, 
Vundu Paulo António

BOLÍVIA 
RIBERALTA
Coordinadora:  
María Angélica Toro Rojas

Equip:  
Doris Conzuelo Mendia 
Limpias, Tomás Reynaldo 
Román Ramírez, 
Gonzalo Rivero

EQUADOR 
BOLÍVAR
Coordinador:  
Justo A. Calvo 

Equip: Verónica 
Vanessa Espinoza

EQUADOR 
QUITO
Assessora:  
Lídia Serra 

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

NOTA: Els equips als 
països es completen amb 
conductors, guardes i 
assistents. Més informació 
a la memòria completa en 
pdf disponible al web.   

ORIGEN DELS  
RECURSOS
TOTAL 1.460.920,89 €

DESTINACIÓ DELS   
RECURSOS*
TOTAL 1.526.489,85 €

● GOVERN ESPANYOL 
49,73 % 726.480,42 €

● GOVERNS AUTONÒMICS 
24,59 % 359.249,86 €

● ADMINISTRACIONS 
LOCALS I PROVINCIALS 
13,93 % 203.467,75 €

● FONS PRIVATS 
11,21 % 163.701,06 €

● INTERESSOS I ALTRES 
0,55 % 8.021,80 €

● PROJECTES DE 
DESENVOLUPAMENT   
72,25 % 1.102.904,37 €

● PROJECTES D’EDUCACIÓ 
I SENSIBILITZACIÓ 
3,39 % 51.778,09 €

● COMUNICACIÓ I 
CAPTACIÓ DE FONS 
4,41 % 67.363,04 €

● DESPESES 
D’ADMINISTRACIÓ 
19,94 %  304.444,35 €

*  L’exercici 2015 té un resultat negatiu de 65.568,96€. 



ANGOLA
ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT A BIÉ
medicusmundi Catalunya treballa a Angola des de 1990 en l’enfortiment i la millora dels 
serveis públics de salut basats en els principis de l’atenció primària. Inicialment, a la província 
de Luanda i des de 2011 a la província de Bié, més allunyada de la capital i amb menys serveis.

Els projectes a Angola s’emmarquen dins de programes multipaís, que es realitzen 
també simultàniament a Moçambic, treballant conjuntament amb els seus 
ministeris de salut i professionals sanitaris per millorar la salut de la població.  

Població beneficiària: 1.324.408 persones

Socis locals: Ministeri de Salut d’Angola

Pressupost 2015: 76.009,81 €

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

Projectes: 1

 ◗ Enfortiment dels serveis públics de salut a les zones d'intervenció de la 
cooperació espanyola. Acció 2: Bié, Angola (multipaís, també a Moçambic) 

MOÇAMBIC
ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT 
medicusmundi Catalunya 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.  
Dos dels projectes a Moçambic, formen part de programes 
multipaís, que es realitzen també a Angola.

Població beneficiària: 5.170.756 persones 

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) i el Centre de Formació en 
Salut de Pemba. 

Pressupost 2015: 663.657,79 €

Financiadors: AECID, Generalitat Valenciana, 
Diputació de Lleida, Ajuntaments de 
Barcelona, Granollers, Lleida i Sant Cugat del 
Vallès i medicusmundi Catalunya. 

Projectes: 11

 ◗ Augment de la capacitat institucional 
del Consell Municipal de Maputo 
i de la seva Direcció del Servei 
Municipal de Salut i Acció Social.

 ◗ Enfortiment de les competències en gestió de 
medicaments del Consell Municipal de Maputo.

 ◗ Promoció de la Salut a la ciutat de Maputo.

 ◗ Enfortiment dels recursos humans de salut 
de Cabo Delgado: formació de 30 infermeres 
especialistes en Salut Materna Infantil.

 ◗ Promoció de la salut i prevenció dels riscos de 
la indústria extractiva a la ciutat de Pemba

 ◗ Elaboració del Mapa Sanitari 
del municipi de Matola

 ◗ Enfortiment dels serveis públics de 
salut a les zones d'intervenció de la 

cooperació espanyola. Acció 1: Cabo 
Delgado (multipaís, també a Angola)

 ◗ Enfortiment dels serveis públics de salut 
a les zones d'intervenció de la cooperació 
espanyola a Angola i Moçambic. 
Acció 3: Coordinació (multipaís).

 ◗ Enfortiment, promoció i defensa dels principis 
d’Atenció Primària en Salut a Cabo Delgado. 

 ◗ Enfortiment, promoció i defensa dels principis 
d’Atenció Primària en Salut a Maputo.

 ◗ Enfortiment de la xarxa primària de 
salut a la Vall del riu Lúrio, districte 
d’Erati (fase de tancament).



El 2015, hem estat presents, amb 17 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 7 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 2015 un total de 147 projectes a 23 països d’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia.  

Algèria   
(campaments de refugiats 

sahrauís – RASD)

Angola
Bolívia

Equador

Moçambic

RASD – CAMPAMENTS DE REFUGIATS 
SAHRAUÍS (ALGÈRIA)
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 per homologar-les 
i s’ha rodat el documental “Kafana”. 

Població beneficiària: 160.000 persones   

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

Pressupost 2015: 151.813,20 €

Financiadors: Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, Ajuntaments de Granollers, Molins de 
Rei, Palafrugell i Santa Coloma de Gramenet, Fundació 
Probitas i medicusmundi Catalunya.   

Projectes: 1

 ◗  Ampliació del laboratori de producció i millora 
dels processos d'elaboració de medicaments 
en els campaments sahrauís de Tindouf.



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 2015: 141.171,33 €

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

Projectes: 1

 ◗  Enfortiment d'estratègies per millorar el 
coneixement i els serveis de Salut Sexual i 
Reproductiva en el municipi de Riberalta.

EQUADOR
MILLORA DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A BOLÍVAR I PROMOCIÓ DELS 
DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS DE LES DONES A BOLÍVAR I A QUITO  
medicusmundi Catalunya actua a la província de Bolívar en dos àmbits: treballant 
amb víctimes de violència per reforçar els drets de la dona i el seu accés a la salut; 
i impulsant el desenvolupament de les famílies camperoles, incentivant la seva 
economia amb la millora de l’agricultura i la comercialització de productes. El 2015, 
s’ha iniciat la promoció dels drets sexuals i reproductius també a la ciutat de Quito, 
treballant amb la Casa Refugi Matilde, per a víctimes de violència de gènere.   

Població beneficiària: 219.141 persones  

Socis locals: Direcció Provincial de Salut de Bolívar - Ministeri de Salut d'Equador, Foro Provincial 
de la Mujer de Bolívar, Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, Fundación Maquita Cushunchic 
comercializando como hermanos, Fundación Casa Refugio Matilde, Institut d’Ecologia i 
Desenvolupament de les Comunitats Andines (IEDECA).

Pressupost 2015: 70.252,24 €

Financiadors: Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, Ajuntament de Barcelona, Fundació La 
Caixa i medicusmundi Catalunya.   

Projectes: 3

 ◗  “Integra mujer, mujer íntegra”. Augment de 
les capacitat d’acció de les dones en situació 
de violència i vulnerabilitat, i promoció dels 
seus drets sexuals i reproductius.

 ◗  Aliances per al Desenvolupament de Bolívar (Fase 
II). Estratègies integrals amb enfocament de circuit 
econòmic per al desenvolupament local.

 ◗  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.



LA NOSTRA TASCA  A CATALUNYA
La defensa dels drets humans i, en especial, del dret a la salut, no pot lliurar-se només a 
l’Àfrica i l’Amèrica Llatina, sinó que requereix d’una mobilització global. A Catalunya fem 
accions d’educació transformadora, comunicació i incidència política per generar una 
actitud crítica en la ciutadania, que contribueixi a la justícia global, la defensa dels drets 
humans i a acabar amb la pitjor epidèmia en salut dels nostres dies: la desigualtat. 

COMUNICACIÓ
 ◗ Presència als mitjans de comunicació: 170 aparicions. 

 ◗ Publicacions: revista número 136. Memòria anual 
d’activitats de l’any 2014. Re-edició de la declaració “Atenció 
Primària de Salut: fem-la realitat”. Informe 2015 “La salut en 
la cooperació al desenvolupament i l’ajuda humanitària”.

 ◗ Documentals: estrena del documental “Kafana” (Ja prou), 
rodat als campaments sahrauís, a la 9a Mostra de Cinema 
“Salut, drets acció” i presentació a 30 festivals de cinema. 
25 passis de “A luta continua”, rodat a Moçambic el 2014. 

 ◗ Vídeo-manifest “Pel dret a la salut”: en defensa 
dels sistemes públics de salut universals.  

 ◗ Internet i xarxes socials: el dia a dia de l’associació 
als webs, blog, twitter, facebook, youtube 
(institucionals i de les campanyes) i a la newsletter 
mensual que reben més de 3.400 persones.  

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
 ◗ Campanya “Dret a la salut a l’Àfrica / Salut, drets, 

acció” de denúncia de les causes que dificulten el dret 
a la salut a tot el món. 978 persones participen a les 
activitats: 9a. mostra de cinema i teatre interactiu “Salut!”. 
Publicació d’11 articles sobre els determinants socials 
de la salut al blog “La Pitjor Epidèmia” al diari Crític. 

 ◗ Campanya “Medicaments que no curen” sobre les donacions 
adequades de medicaments i el seu ús racional. 27 tallers a centres 
de lleure, escoles de secundària i formació professional sanitària 
i processos d’aprenentatge i servei de 3 mesos a 2 centres. 

SENSIBILITZACIÓ
 ◗ Exposicions: “Les malalties de la pobresa” a Sant Joan Despí.   

 ◗ Xerrades i conferències i cinefòrums: 700 persones 
hi participen, principalment estudiants universitaris. 

 ◗ Participació a fires solidàries: Fires de 
Cooperació de Vic i Sant Cugat del Vallès. Fira 
d’ONG de Salut a Maputo, a Moçambic.    

TREBALL EN XARXA
Creiem en el treball en xarxa i la suma d’esforços:  

 ◗ Membres de la Marea Blanca, la PASU_cat i el People’s Health Movement, 
entre d’altres, per a la defensa de la sanitat pública. 

 ◗ Promotors de la banca ètica: socis de Fiare i membres de FETS i Oikocrèdit.
 ◗ Campanyes d’educació i incidència amb Farmacèutics Mundi i Quepo.
 ◗ Membres de la Federació d’Organitzacions per a la Justícia Global, la Coordinadora 
d’ONG i Moviments Socials de Lleida, la Federació d’associacions de Medicus 
Mundi a Espanya, Àgora Nord Sud i la Xarxa Sant Cugat Solidari.

 ◗ Participació a les coordinadores d’ONG dels països on fem projectes.
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CASTELLANO

LOS ERRORES, QUE SEAN NUEVOS. 
20 AÑOS EN MOZAMBIQUE

“A LUTA CONTINUA” EL USO DEL AUDIOVISUAL 
COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO SOCIAL

LA CARENCIA DE PERSONAL SANITARIO, EN EL 
ORIGEN DE LA RÁPIDA EXPANSIÓN DEL ÉBOLA

PREPARANDO LA 9a EDICIÓN DE LA MUESTRA 
DE CINE “SALUD, DERECHOS, ACCIÓN”

POR EL DERECHO A LA SALUD 
¡SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES!



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 descarregar la memòria 
completa de 2015 en pdf al nostre web: 

www.medicusmundi.es 

Textos i fotografies: medicusmundi Catalunya, Flaviano de Pablo i Bruno Abarca  
Dissey interior i portada: Joan Luzzatti Impressió: Gráficas San Sadurní · D.L. B 19584-2015

COL·LABORA!
Associa’t

Fes un donatiu, un llegat, voluntariat

Segueix-nos a les xarxes:

 twitter.com/medicusmundimed
 facebook.com/medicusmundimed
 www.medicusmundi.cat
 youtube.com/user/medicusmundicat

Secretari Coloma, núm. 112 - 1r. Edifici Pòdium 
08024 Barcelona
Tel. :  93 418 47 62 
Fax : 93 213 19 81

catalunya@medicusmundi.es 
www.medicusmundi.es 
www.medicusmundi.cat


