
 

     En plena tardor sembla que tothom ens sentim més lliures al gaudir de les noves pautes de 

la pandèmia, anem recuperant el nostre fer de cada dia, les nostres trobades amb familiars i 

amics, en una paraula el que coneixem per NORMALITAT. 

     Avui us adjuntem tota la documentació que ens trasllada Mans Unides per poder participar 

en el concurs que cada any es celebra anomenat “clipmetrajes”. 

     Us demanem que ho llegiu i veieu l’oportunitat que teniu per poder treballar amb els 

vostres fills o joves, educant en valors i a la vegada, divertint-se i estimulant la creació, per 

aconseguir un minut de reflexió colpidora. 

     Teniu com podreu comprovar, moltes informacions i orientacions. Esperem i confiem que 

aquestes vacances ho intenteu. 

     Com podreu llegir en les bases ho podreu fer en castellà o en català i en aquest cas 

subtitulat. 

     A les escoles i Institut se’ls informarà també directament. 

     En la porta de l’església trobareu el cartell anunciador 

     Trobareu tota informació i bases en:    https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/  

     Avui us podem transcriure una molt bona noticia i es que : 

“'Organització Mundial de la Salut (OMS) va anunciar el dia 10 d’Octubre, en un comunicat 

que, dos anys després de la posada en marxa d'un programa experimental amb què, des del 

2019, s'ha vacunat més de 800.000 nens a Ghana, Kenya i Malawi , es troba en disposició 

d'administrar, de manera generalitzada, la vacuna antipalúdica RTS,S/AS01 a la població 

infantil de l'Àfrica Subsahariana i d'altres regions on la transmissió del paràsit Plasmodium 

falciparum.” 

     La malària és la primera causa de malaltia de nens menors de cinc anys a l'Àfrica 

subsahariana i cada any es cobra la vida de més de 260.000 nens en aquesta regió del món. En 

aquest sentit, el doctor Matshidiso Moeti, director de l'Oficina Regional de l'OMS per a l'Àfrica, 

va assenyalar: «Durant dècades, el paludisme ha assotat l'Àfrica subsahariana i ha causat un 

patiment enorme a les persones. Fa molt de temps que esperàvem tenir una vacuna 

antipalúdica eficaç i, per primera vegada, es recomana l'ús generalitzat d'una vacuna. La 

recomanació que es fa avui infon un raig d’esperança al continent més afectat per la malaltia, i 

esperem protegir del paludisme molts més nens, que podran créixer amb salut fins a l’edat 

adulta». 

     Quan veiem la xifra esfereïdora de 260.000 nens que cada any morien, rebre aquesta 

noticia ens encoratja més a lluitar per aconseguir un món més just per tothom, sense tenir en 

compte més que la condició de ser persona, i per nosaltres germans 

https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/


 

 

NOTA: Tota l’informació donada correspon a la que Mans Unides des de Madrid ens facilita i 

que es pot trobar entrant a Google i anotant “MANOS UNIDAS – NOTICIAS” 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

   

 

 

 


