
 

 

 

 

 

 Nadal 2015 

Amics, socis i col·laboradors: 

Com cada any, per aquestes dates, us fem arribar la nostre salutació i agraïment a tots 

vosaltres.   

Us adjuntem dos cartes que fan testimoni de la nostra col·laboració amb els programes de 

control de la tuberculosi en dos hospitals a Haití: l’Hôpital St Damien, un centre pediàtric a la 

capital (Port-au-Prince) i l’Hôpital Albert Schweitzer, en una zona rural (Artibonite); amb 

aquest des de fa més de 20 anys  i amb el primer des d’en fa 10. 

Donem suport a l’escola Hillside Secondary School a Lugolole (Uganda) i patrocinem a varis 

dels seus alumnes (matricules, escola professional, manutenció). Gracies a la institució privada 

Creatia podem finançar un àpat al dia als més dels 700 alumnes de l’escola. A més, seguim 

finançant intervencions concretes a Bolívia (Hospital San Juan de Dios a Santa Cruz) i a la 

República Dominicana (Programa Trans-Frontera: Equipo Victor López). 

 

 

 

Us fem saber que acaba de publicar-se la segona 

edició ampliada del llibre Crónicas de un médico 

en el mundo. La persona interessada  el podrà 

comprar a través d’ACTMON per 12 euros (preu 

de cost); els diners recollits seran per ACTMON. 

                                                                                                       

  



Volem insistir que ACTMON: 

 . Es finança exclusivament amb les aportacions dels socis i dels amics. 

 . No rep cap ajuda institucional o de cap govern. 

. Les col·laboracions són a petició dels propis interessats i les activitats estan                      

executades pel personal local. 

 . Les despeses d’administració són mínimes: menys del 5%. 

 . No fa cap publicitat. 

 . La nostra comptabilitat esta auditada cada any. 

 

Us agraïm la vostra col·laboració i us desitgem un feliç Nadal i un bon any nou 2016. 

La junta d’ACTMON: 

Teresa Equisuany, Lala Gomà, Jaume E. Ollé 

Mª Glòria Ollé, Mª Luisa de la Puente, Oriol Ramis 

 

 

 

 

Donacions: Banc de Sabadell 

Cc: ES94 0081 0053 5400 0132 5738 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: actmon@suport.org 

www.actmon.org 

Tel fixe:  93 4873454 Tel mòbil: 616829089 

 

 


