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Benvolguts socis, donants i amics:

Fa poc la prestigiosa revista mèdica The Lancet (14 setembre) afirmava que “La tuberculosi (TB) és la 
malaltia infecciosa que causa més morts al món. Cada any moren 1.600.000 persones de TB, entre elles 
230.000 nens.”

Això equival a més de 4.300 morts cada dia. Cada dia! D’una malaltia perfectament curable! No cal fer 
recerca: sabem perfectament com prevenir-la o curar-la. Aleshores ens hauríem de demanar: què passa?. 
La resposta la té un article, a la mateixa revista, que afirma que la TB és una malaltia infecciosa provocada 
per un bacil però també constitueix una epidèmia d’injustícia.  Aquest món no és gaire just: la distribució de 
béns i de coneixements és molt desigual però hi ha activitats (de governs, d’associacions, d’individus) que 
s’esforcen perquè les desigualtats no siguin tan marcades i vagin disminuint. La cooperació internacional, 
però, en l’última dècada ha perdut més del 70% del finançament: ha passat de 2.817 milions d’euros l’any 
2009 a 510 milions el 2014 (El Ciervo, Sep-Oct, 2019). 

El 1993, un grup de familiars, d’amics i coneguts vam crear ACTMON (Associació Catalana per al Control de 
la Tuberculosi al Tercer Món) per millorar les taxes de curació i de prevenció d’aquesta malaltia, col·laborant 
amb determinats programes arreu del món. No fem cap publicitat pagada del nostre treball però, des de la 
seva creació, ACTMON ha donat suport a programes de control de la TB amb més d’1 milió d’euros, s’han 
tractat centenars de malalts i, allà on hem col·laborat, les taxes de curació han augmentat del 50 % a més 
del 85 %.

Tot això s’ha aconseguit gràcies a vosaltres! Persones individuals, Comitè de Delegats Mèdics de 
l’Hospital Clínic i fundacions Creatia, Vila Casas i Nuestros Pequeños Hermanos. Mitjançant les vostres 
ajudes ara col·laborem amb el Programa de TB de l’Hospital Pediàtric St. Damien a Port-au-Prince, el de 
l’Hospital Albert Schweitzer (HAS) a Deschapelles, tots dos a Haití, i el de l’Hospital San Juan de Dios a 
Santa Cruz, Bolívia.     

Des de fa una quinzena d’anys treballem també en educació, una matèria fonamental per millorar la salut. 
L’escola Hillside Secondary School (HSS) de Lugolole a Uganda està molt a prop de l’Hospital St. Francis 
(una antiga leproseria) a Buluba, per la qual cosa molts dels alumnes provenen de famílies amb malalts. 
Vam començar a becar alguns d’ells i més tard a finançar l’àpat del migdia de tots els estudiants (ara uns 
650), gràcies a la Fundació Creatia. Amb la col·laboració del govern hem millorat les instal·lacions de les 
latrines, del subministrament de l’aigua, i estem acabant la construcció d’una aula. En els exàmens que es 
fan cada any, promoguts i supervisats pel govern, els alumnes obtenen resultats excel·lents i l’escola ha 
destacat a nivell nacional.

HSS: Examen de química Aula en construcció



Us agrairem la vostra col·laboració, que us proporcionarà una alegria personal si penseu en tot el que es pot fer 
per als altres amb una mica de generositat. Gràcies. 

S’acosten les festes de Nadal i els nens juguen... Un regal de Reis?
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HSS: Ben menjats Però una mica atapeïts


