14 de FEBRER de 2016
DIUMENGE I DE QUARESMA
AQUEST DIUMENGE, CAMPANYA DE MANS UNIDES
Finançament d’un programa mòbil d’atenció primària de salut
El projecte es localitza a l'Estat de Karnataka, a 10 pobles del districte de Chikmagalur. Els beneficiaris són els treballadors de les plantacions de cafè (i les seves famílies), que només solen tenir treball durant dos o tres mesos a l'any, o els propietaris de
petites explotacions familiars.
L'Estat de Karnataka té un índex de mortalitat infantil del 5,5% dels nascuts vius. El
40% de la mortalitat perinatal està relacionada amb l’anèmia de les mares durant
l'embaràs. Les adolescents sovint tenen problemes psicosocials que es deuen a abusos i depressió, la qual cosa les porta a abandonar l'escola.
El 65% dels nens menors de 5 anys estan per sota del pes normal. La falta de conscienciació i coneixement de com alimentar-los adequadament, contribueix a la pobra
nutrició. Només estan vacunats el 78% dels infants que viuen als pobles. L'índex
d'analfabetisme és del 15% entre els homes, però gairebé el doble entre les dones.
Hi ha una forta immigració procedent dels estats del nord que busquen feina en les
èpoques puntes dels cafetars. L'alcoholisme representa una xacra crònica des de fa
més de 50 anys per la facilitat de produir localment les begudes a preus molt baixos.
Aquest problema no només afecta no l'individu sinó també el seu entorn, família,
amics i a la societat en general. Entre els joves, la meitat de les morts que es produeixen per accidents, homicidis i suïcidis són degudes a l'alcohol.
S'estima que el 40% de la població d'Índia està infectada amb el bacteri de la tuberculosi. Es donen també nombrosos casos de dengue i de malària. Cal un esforç encara més gran per reduir la mortalitat
Les religioses de la Santa Creu han constatat que la gent que acudeix a l'hospital de
Chikmagalur procedeix d'una àmplia àrea de la zona dels cafetars. Per això, a instàncies dels beneficiaris,
han pensat que seria
bo atendre’ls en els
seus pobles mitjançant una clínica mòbil
i conscienciar-los en
temes bàsics de nutrició infantil, salut i
prevenció de malalties.
Demanen la col·laboració econòmica de Mans Unides per a la compra i equipament
de la clínica mòbil, í per a altres despeses derivades de les activitats de conscienciació de la població i dels programes de formació dels treballadors sanitaris locals.
La contribució local representa una quarta part del cost total, La clínica mòbil serà
gestionada per un equip mèdic itinerant que comptarà amb el suport logístic de
l’Hospital de Chikmagalur.
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Els beneficiaris directes seran les 3.863 persones que formen la població dels 10 pobles on es durà a terme el projecte, i el pressupost que ens demanen de finançar és de
77.235 euros. La responsable del projecte és la Gna. Lucy John (Germanes de la
Santa Creu / Holy Cross Hospital)
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a les 19 Elena Díaz Corbelle
a les 9 Joan Sans
a les 11 Javier Clemente Gil i el seu fill Xavier Clemente López; Mariano Clemente; famílies Pedrosa-Marimón;
famílies Orradre-Ripa
a les 9 Mariano Cotela
a les 9 Josep Ràfols i Teresa Ribas
a les 9 Elia Prieto
a les 19 Aniceto Martín Trejo; Jorge Ezcurra
a les 9 Rafel Mas i Montserrat Pugés; Joan Sans i família

VIA CRUCIS

VINE I VEURÀS

Aquest dissabte, i els que resten fins a divendres
sant, rés del Via Crucis a les 18.15h a l’Església de
Sant Pere i Sant Pau.

Dimarts vinent a les 20h hi ha una nova sessió del
Vine i Veuràs a Sant Jordi. És un espai de lectura de
l’Evangeli obert a tothom, sense inscripció.

MISSA FAMILIAR

GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA

A Sant Pere i Sant Pau aquest dissabte 13 de febrer
a les 19h i a Sant Jordi diumenge 14 de febrer a les
12.15h.

Reunió el proper dijous 18 de febrer a les 19h a la
sala Sant Pere.

REUNIONS DE PARES
DE LA CATEQUESI

El proper divendres 19 de febrer a les 19.30h a la
capella de les Carmelites Missioneres.

Aquest dilluns a les 18h reunió de pares de la catequesi dels grups de Sant Pere i Sant Pau. Dimarts
16 reunió de pares de 1r curs de Sant Jordi.

TROBADA DIOCESANA
D’ADOLESCENTS I JOVES

PREGÀRIA DE TAIZÉ

El proper dissabte 20 de febrer a la tarda. Es farà a
l’escola Mare de Déu del Roser de les Dominiques
de Vallirana.

