
 

 

 Avui volem començar el nostre escrit traslladant una bona noticia que ha tingut lloc en una 

abandonada regió de Zàmbia 

“Una abandonada regió de Zàmbia s'omple de vida. 

Aquesta és la història d’un hospital en una zona de Zàmbia molt abandonada per les autoritats. 

I també és la història de com un modest centre de salut pot canviar la vida de tota una regió. 

El centre de salut rural St. Joseph de Chamilala, situat a la perillosa i congestionada carretera 

que uneix la capital, Lusaka, i la frontera amb Malawi, és un somni fet realitat; el somni de la 

germana Josepha, una missionera polonesa que va arribar a Zàmbia de la mà de les Germanes 

de Sant Carles Borromeu. 

Tot va començar quan el 2013 vam visitar un projecte recolzat per Mans Unides a l'hospital de 

Minga. La germana Josepha ens va contactar per trobar-nos i conèixer l'hospital. 

Josepha es va instal·lar sola a l'oficina de l'Església de Chamilala i va posar a caminar el pla. 

Primer construiria un petit dispensari molt bàsic que tingués la capacitat de créixer 

gradualment fins a convertir-se en un hospital per a la població de la zona. Mans Unides va 

recolzar el primer projecte un any després, el 2014, i va construir un petit centre de capellans. 

 Arran d'aquest primer suport, van aconseguir atreure altres donants i van començar a 

construir diversos pavellons per a homes, dones, nens, embarassades, instal·lacions 

d'urgències, laboratori, farmàcia, escola per a infermeres, quiròfans, maternitat, raigs X… 

Al llarg de tot aquest temps, Mans Unides ha col·laborat activament en totes les etapes. Any 

rere any hem visitat els projectes i sempre ens ha impressionat veure com s'ha desenvolupat la 

zona i com s'hi ha involucrat la població. Com el cas de les dones de les comunitats veïnes que 

picaven pedres per a l'obra, o aquelles altres que plantaven moringa per comercialitzar-la i 

generar ingressos o utilitzar-la en el tractament dels pacients. 

Al voltant de l'hospital s'ha desenvolupat una gran missió; s'han creat escoles i altres 

infraestructures que donen servei a una població creixent de 16.000 persones hi ha altres 

comunitats de la regió, que ja no s'han de desplaçar fins a l'hospital de Minga, a gairebé 80 km, 

per rebre atenció. En molt pocs anys, tot aquest procés ha tingut com a resultat una reducció 

important de la mortalitat en aquesta zona tan abandonada. 

El que va començar com un petit centre de cures, avui és un hospital de primer nivell –títol 

concedit pel Ministeri de Sanitat–, on es practiquen intervencions quirúrgiques, s'atenen 

pacients en consultes externes, i les dones embarassades compten amb un alberg, una 

maternitat i reben formació en nutrició i salut.” 

(Comunicat de Mans Unides de Madrid el dia 20/7) 



 

Tots els que ens ajudeu any rere any, podeu pensar que d’aquesta felicitat que hem portat als 

nostres germans en teniu una mica de part. Sí, no importa quan i perquè donem el nostre 

donatiu, lo essencial es que Mans Unides fa tot el possible per portar la justícia els mes 

necessitats i ho pot fer gràcies els diners que rep. 

El nostre grup, estem en ple treball per tenir a punt la Tómbola de la Solidaritat. Si algú vol 

acompanyar-nos per ajudar. o tant sols per veure com ho fem ,pot venir, segur els dijous i de 

dilluns a divendres estem també de 6 a 8, però aquests dies, només si tenim gènere per 

repassar. 

Desitgem que tots aquells que podeu començar vacances, les gaudiu amb joia , doncs son 

merescudes però tot i així, no oblideu que hi ha germans que no poden tenir aquest privilegi 

que es de justícia, 

US ESPEREM A LA TÓMBOLA! PER PODER CONTINUAR DONANT BONES NOTICIES COM 

AQUEST MES.  


