7. Jornada APADRINA. Aprofitant el dia de Sant Joan de Déu (8 de març), es
realitzarà un especial APADRINA per augmentar la difusió entre els treballadors
de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues.
8. Publicació d’un article escrit per Roser Porta a la Revista Aqua.
9. S’ha apuntat la idea d’organitzar un taller d’artesania a Lunsar, després es podrien
vendre els objectes a benefici del programa.
10. Amb la idea de dinamitzar el grup de coordinació s’ha proposat:
a. Convidar a participar a algun dels voluntaris de Manresa.
b. Convocar a les nostres reunions els dos últims voluntaris que hagin estat a
Sierra Leone.
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11. Amb l’objectiu d’augmentar el número de socis entre els treballadors
de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues, s’ha proposat realitzar sessions
informatives (amb el curt, fulletons i butlleta de subscripció) en els diferents
serveis i torns d’infermeria. Es començarà desprès de l’estiu.
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Continuarem en contacte a través de l’elaboració de la memòria i l’organització
d’altres accions, i ens tornarem a reunir passat l’estiu.

Objectius Segon Trimestre:
La nostra il·lusió continua essent que aquest programa sigui proper, transparent i
obert. Que els socis siguin els nostres amics i que visquin les dificultats i els èxits del
nostre projecte comú.
Aquells que tingueu propostes de noves accions o que vulgueu participar en la
organització d’events poseu-vos en contacte amb nosaltres, però sobretot,
ajudeu-nos a aconseguir més socis entre els vostres familiars i amics.
ESPEREM LA VOSTRA AJUDA!

COORDINADORS DEL PROGRAMA:

Aquest és l’Hospital de Lunsar Sierra Leone vist per un artista local. La
façana dóna al carrer principal de Mabesseneh on es poden veure les
cases d’adob tal i com són. La part posterior limita amb l’única carretera
del país que uneix Freetown amb Mamen i Kabala. Al pis inferior del
pavelló central està pediatria, on ingressen els nens del nostre programa.
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Al mes d’abril de l’any 2007 es va iniciar el programa i al gener del 2008
es va celebrar la primera Assemblea Anual de Socis (amb pocs assistents)
on es va aprovar la gestió i la memòria de l’any. Ara, acomplint el
compromís adquirit, us enviem l’actualització a 30 de juny de 2008.
L’únic destí del fons APADRINA és que cap nen malalt deixi d’anar a
l’hospital per manca de mitjans econòmics. Nosaltres paguem la seva
hospitalització. A les dades que us enviem estan les xifres i les activitats,
però el que no es veu, és el somriure dels nens que es curen i el
reconeixement de les famílies i del personal de l’hospital al nostre
programa.

Informe assistencial de l’Hospital:
En aquests moments encara no hem pogut analitzar la mortalitat, els
diagnòstics, les edats, etc. Calculem uns 1200 ingressos totals a
l’Hospital, dels quals Apadrina ha finançat 892.
Sí que tenim els resultats dels nens visitats en les consultes (OPD)
i que us resumim a aquest gràfic:

Socis i activitats realitzades per a sufragar les despeses:
INGRESSOS

65.977,78

DESPESES

23.292,93

Quotes socis (421 socis)

28.484,50

Despeses Administració

1.207,93

Events

37.493,28

Pag. tractaments Gener/Juny

22.085,00

Accions realitzades:
1. Celebració de Concerts al Palau Robert a benefici d’APADRINA des del mes
de Gener al mes de Maig 2008.

VISITES I ADMISSIONS EN OPD
admissions
total visites

2. Celebració de l’acte 2000 Tambors per Àfrica a l’Auditori, el diumenge 24
de febrer.
3. Desfilada solidària per part del dissenyador Peter Aedo, el passat 18 de
juny a Can Bonastre.

Accions previstes:
L’objectiu és que el programa funcioni a través de les aportacions dels socis,
però de moment són insuficients per la qual cosa hem de continuar realitzant
events i accions per obtenir fons addicionals.
MES

Teresa Kamara (la infermera de l’OPD que ens ajuda i tradueix la informació a les famílies
al idioma local –temne- ) Anota cada visita en un llibre en el que figuren, edat, diagnòstic,
ingrés (sí o no) i proves complementàries.
Al maig de 2008 es van realitzar 1.242 visites de les quals 182 es van ingressar a l’hospital,
sobretot nens menors de 5 anys (75%) malalts de malària, anèmia, infeccions respiratòries,
malnutrició i diarrea.

Informe econòmic:
APADRINA 2008 Cost tractaments
Mes

Nens

Euros

Gener

92

3.258,00

Febrer

92

2.951,00

Març

116

2.623,00

Abril

168

4.066,00

Maig

182

3.998,00

Juny

242

5.189,00

Total nens

892

22.085,00

Noves accions i propostes:
1. Concert hip-hop. Es celebrarà al Casal de Joves de Sant Just el 20 de
Setembre.
2. Samarretes. S’elaboraran samarretes del concert de hip-hop. Més endavant
es poden fer samarretes d’altres events o genèriques del programa.
3. Curt. S’està realitzant un curtmetratge (3-4 min) per a la difusió del programa
als foros pertinents, el qual també es podrà penjar a la web de l’hospital
(dintre de l’apartat “Solidaris”) i a Youtube. Es podria projectar periòdicament
en els monitors de consultes externes i estratègicament, a altres moments
i punts de l’hospital.
4. Exposició de Gil Moreno al Palau Robert al mes de Setembre. Es treballarà
per a tenir un espai per a projectar el curt, una taula amb informació sobre
el programa i butlletes de subscripció. Aquesta alternativa s’ha valorat
supeditada a la presència de voluntaris.
5. Llibre de voluntaris de Sant Joan de Déu Mabesseneh. S’ha realitzat una
primera crida als socis per a que enviïn un document amb les seves
experiències i fotografies. ES FARÀ UNA MAQUETA QUE ES PRESENTARÀ
PER A BUSCAR ESPÒNSORS.
6. Venda de quadres de l’exposició “Animals” de Xavier Krauel. S’exposaran
a l’hospital i es vendran a benefici del programa.

