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Concert per Gambo
Els diners aniran destinats a un projecte que beneﬁciarà 24.127 persones l'any
16 Octubre, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El Cor Carlit Gospel commemora el seu 30è aniversari. Ho farà el 19 d’octubre, a les 21.00 h.
Per celebrar-ho, unirà forces amb l’ONG de l’Església Mans Unides. Aquesta unió busca donar
suport a un projecte de Mans Unides a Etiòpia que vol millorar les condicions de les mares i
els nadons de la regió de Gambo. Abans de començar el concert, el pediatre Iñaki Alegría
parlarà uns minuts per explicar la seva experiència a Etiòpia, així com de “Supermissioner”,
el joc interactiu que Mans Unides ha presentat fa poc.

On es destinen els donatius del projecte
Etiòpia és el segon país més poblat del món, amb 105 milions d’habitants i on l’esperança de
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vida és de 63 anys. Ara bé, la cobertura sanitària arriba al 46% de la població. Hi ha un
metge per cada 56.000 habitants. Val afegir que els serveis hospitalaris sanitaris estan molt
centralitzats, allunyats de les zones rurals.
En el sud-est d’Etiòpia es troba l’Hospital General Rural de Gambo. Aquest és gestionat pels
Missioners de la Consolata i el seu Director mèdic és Iñaki Alegría, que atén una mitjana de
250 pacients per dia. Tot i que l’hospital atén a moltes persones per any, la realitat és que la
major part dels nens i dones embarassades que necessiten atenció sanitària, no hi arriben a
causa de la diﬁcultat d’accés i la pobresa.
Per tal de millorar la qualitat de l’atenció primària facilitada a les comunitats, es vol dur a
terme un programa de formació de les treballadores sanitàries rurals. Es tractaria de centrarse en temes de salut maternal-infantil i desnutrició per fer-ne el seguiment necessari.
És per això que es demana la col·laboració de Mans Unides per realitzar un programa de
formació i sensibilització sanitària. La ﬁnalitat seria adquirir els equips mèdics necessaris i
renovar el mobiliari en mal estat. També, s’adquiriria complements nutricionals i una petita
part de les medicines. El projecte beneﬁciaria 24.127 persones l’any.

Entrades pel concert
Les entrades-donatiu, que poden adquirir-se a Ticketea, tenen un preu de 10 €. En cas de
voler adquirir-les en taquilla el dia del concert, el preu es manté en 10 €. Tot i això, es
recomana comprar-les amb antelació per una millor organització de la logística.
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