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Mercè Martí,

Presidenta de la ONG CODES-CAM

La Mercè Martí es llicencià en Medicina i Cirurgia (1981) a Barcelona amb especialitat en Salut Pública i
Medicina Preventiva a Brussel·les (1987). Va treballar a l’Hospital del Mar (1974-1983) i va iniciar la seva etapa
com a cooperant i metge a la República Democràtica del Congo. Del 1990 al 2008 va treballar com a cap del
Departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Cornellà. Des de fa 12 anys col·labora com a voluntària a la
ONG Codes-Cam amb la que col·labora Cornellà Solidari en diferents projectes. Ara n’és presidenta.
Quan et vas llicenciar en
Medicina
sospitaves
que
acabaries treballant a l’Àfrica?
Als 18 anys vaig assistir a una
conferència sobre l’Àfrica que
va organitzar Médicos Mundi.
Aquell acte em va descobrir
el que volia fer durant la meva
vida per sobre d’altres coses.
Vaig fer infermeria amb la
intenció d’entrar a formar part
dels projectes d’aquesta ONG
però no va ser així, i vaig
començar a estudiar medicina
mentre
els
projectes
de
cooperació passaven a segon
pla. Una cop llicenciada va sortir
l’oportunitat de marxar dos anys
al Zaire, -actualment República
Democràtica del Congo (RDC)en un projecte de cooperació
sanitària.
En
tots
aquests
anys
d’experiència,
creus
que
la situació ha millorat, ha
empitjorat o continua igual?
Han passat 30 anys des del meu
primer contacte amb l’Àfrica, i
no és el mateix el Camerun, on
la CODES-CAM coopera, que la
RDC, on vaig tenir la meva primera
experiència. Les diferències entre
els països d’Àfrica són molt grans.
Cal recordar la gran tragèdia que
va viure la zona dels grans llacs
durant els anys 90 i les nefastes
conseqüències que va provocar.
Deixant aquestes circumstàncies,
L’Àfrica està canviant i, en
general, per a bé. Encara hi ha
moltes mancances, però hi ha
veus que demanen i encoratgen,
sobretot els joves, a sortir
d’aquesta demanda constant
UN 2014 CARREGAT
D’ACTIVITATS
Programa de Sensibilització
Com cada any despleguem
aquest important programa
que és l’eix vertebrador de
l’activitat de Cornellà Solidari.
Ens donem a conèixer a les
entitats de tota la ciutat buscant suport i complicitats.
Exposició Territoris Oblidats
Entre el 9 d’abril i el 25 del

d’ajut. Nosaltres com a ONG
pensem que les nostres ajudes al
Camerun i a la seva gent han de
potenciar la seva autonomia i la
capacitat de sortint-se’n per ells
mateixos.
Què és el que més t’ha captivat
de l’experiència africana?
Els meus primers anys de treball
a l’Àfrica són, sens dubte, els
millors de la meva vida com
a metge, i en tinc un record
inoblidable. Vaig poder viure
molt a prop de la gent del poblat
on vivíem, Biwbe, on la gent no
només venia al dispensari quan
estava malalta, sinó que molts
d’ells hi venien com a amics. Vaig
experimentar que es pot viure
amb molt menys del que pensem
i vaig aprendre a valorar el temps,
-una de les seves riqueses-, i a
ser feliç amb l’amistat i amb uns
paisatges meravellosos. És difícil
dir què em va captivar més; tot
era tan diferent del que havíem
viscut fins aleshores...Però crec
que puc dir que, sense aquella
experiència, jo seria diferent.
Quants pacients han passat per
les teves mans?
El primer any estava sola
com a metge en un dispensari
petit i molt senzill on acudien
malalts des de molt lluny, a
peu o transportats pels seus
familiars en brancards. El centre
mèdic més proper estava a
50 km i no hi havia cap més
cotxe que el nostre, és a dir,
que tothom es movia a peu. El
nostre treball, -hi vaig anar amb
una amiga infermera-, no tenia

mateix mes el Casal de la
Gent Gran de Bellaterra acull
aquesta exposició sobre com
viuen els refugiats palestins al
Líban. S’adreça a la gent gran
però és oberta a tota la ciutat.
Festival de Dansa
Al juny torna una de les activitats
que ens fa més il·lusió: el Festival
de Dansa. Un esdeveniment que
involucra les escoles de la ciutat,
a pares i mares en un espectacle
artístic de primer nivell.

cap més límit que els nostres
coneixements i els mitjans dels
que disposàvem. Els malalts
van ser molts, de totes les edats
i amb diferents dolències. El
nostre treball era molt divers:
ajudar en un part, fer una
extracció dentària, organitzar
xerrades d’educació sanitària...
Pots fer un resum dels projectes
més importants que ha portat a
terme la CODES-CAM?
Els projectes de la CODESCAM s’emmarquen en àmbits
educacionals, socials i sanitaris.
Destacaré que, en l’àmbit
educatiu, el projecte de més
llarga trajectòria i del que ens
sentim molt orgullosos, és el de
l’escola de sords d’Eseka, on
actualment hi ha 30 nens sords
que sense aquest ajut tindrien
una vida molt més difícil. En
l’àmbit social tenen rellevància
els programes dirigits a les
dones: ajuda a l’agricultura,
microcrèdits
i
ajuda
en
l’habitatge. I en l’àmbit sanitari,
l’hospital de Yemessoa és
també un motiu de satisfacció.
Funciona des del 2006 i disposa
de tot el necessari per atendre
malalts mèdics i quirúrgics i,
des del juliol passat ja funciona
amb tot el personal autòcton.
També cal destacar que des
de fa tres anys la UPC i l’ONG
Universitats Sense Fronteres
coopera amb nosaltres en el
projecte de construccions i
millores dels habitatges. També
és molt important la col·laboració
estreta que hi ha des de fa anys
amb Cornellà Solidari.

Sopar solidari
A finals de juny o principis de
juliol organitzarem un sopar
solidari. Serà una ocasió perquè la gent de la ciutat faci la
seva petita aportació als nostres projectes i fer establir contacte entre nosaltres i veuren’s
cara a cara. Recaptem fons
entre els nostres conciutadans,
que saben molt bé què és la
crisi però també que hi ha molta gent en el món encara més
necessitada.

Cooperació en xarxa. Aquest és un dels principals desafiaments
que tenim per al 2014. Fa temps que sabem que les entitats petites
hem de treballar conjuntament amb d’altres per poder desplegar
programes ambiciosos i Cornellà Solidari, el 2014, vol deixar la seva
empremta solidària. També volem implicar els joves. Aconseguir
seduir-los amb la idea de la solidaritat. Pensem que si treballen en el
desenvolupament de projectes poden continuar lligats a la nostra
entitat perquè ajudar els més desfavorits crea addicció. Finalment,
estem orgullosos d’haver complert tot el programa del 2013 i
tornarem a repetir el 2014.

Més de 20 anys fent solidaritat
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Quins projectes de futur
afrontarà CODES-CAM?
Hem sofert, com altres entitats,
dificultats econòmiques i això
ens ha fet actuar amb prudència.
Mantenim els projectes que des
de fa anys es porten a terme,
però som molt reticents a iniciarne de nous perquè la continuïtat
és bàsica si volem que el nostre
treball sigui útil. De moment no
hem hagut de tancar cap projecte,
i això és una satisfacció.
Creus que els catalans som
més solidaris que fa uns anys,
malgrat la crisi?
Catalunya és molt solidària, des
de sempre, i ho demostra la
quantitat d’ONG que existeixen a
casa nostra i el gran nombre de
persones que s’hi vinculen. No
obstant, hi ha algunes famílies
que s’han vist obligades a donarse de baixa, però crec que són
poques si
tenim en compte
el gran nombre de persones
afectades per la crisi.
Com veus la situació de la
sanitat pública catalana?
Preocupant, perquè el nivell
que tenia la sanitat pública a
casa nostra era molt bo. Jo,
com a treballadora de la sanitat
pública, l’he defensada sempre.
Actualment, hi ha aspectes que
preocupen, i no tan sols per la
crisi: la disminució de personal
i serveis i el fet que la gestió de
la sanitat pugui estar en mans
privades. Dit això cal que tots
siguem més curosos amb l’ús que
fem dels serveis sanitaris públics i
del consum de medicaments.

Xerrades instituts i ciutat
Durant tot l’any continuarem
amb el treball de solidaritat als
instituts de la ciutat fent partícips als més joves dels nostres
projectes i intentant despertar
en ells el sentiment de la solidaritat. Durant tot l’any també
organitzarem visites per tota
la ciutat. Com hem apuntat en
l’editorial d’aquest número, les
sinergies són importantíssimes
ara mateix perquè el projecte
de Cornellà Solidari sigui via-

Butlleta de soci

ble, sostenible i, sobretot, eficaç amb els més necessitats.
Fira d’entitats
El millor aparador perquè la
gent conegui i s’informi de les
nostres activitats i de com pot
col·laborar amb nosaltres.
Bingo solidari
El Bingo Solidari és un clàssic
que ja forma part de la nostra
graella d’activitats. Al Nadal
teniu una cita!

A Cornellà Solidari necessitem la col·laboració de tothom per millorar la
situació dels més desfavorits. Per això, pots col·laborar a través de les
activitats que realitzem al llarg de l’any o fent una aportació anual. Per
només 18 euros l’any pots ajudar-nos a canviar el món.
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Cuba

18 toneladas de material
para la construcción

Camerun

Al Camerun continuem desplegant els
nostres projectes de la mà de CODESCAM (Cooperació per al desenvolupament
del Camerun). Enguany, per quart any
consecutiu, s’ha fet el programa de salut
a l’escola de sords d’Eseka que inclou
les revisions, consells d’alimentació i el
manteniment de la farmaciola.

Algunas empresas de Cornellà, pese al
azote de la crisis, han mostrado su lado
más solidario en las últimas semanas.
Cornellà Solidari les pidió material de
construcción para enviar a Cuba y, en
total, hemos conseguido 18 toneladas del
mismo gracias a donaciones de empresas
de nuestra ciudad, especialmente gracias
a la Cooperativa de Construccions del Baix
Llobregat. El cargamento con el material de
construcción partió el pasado 31 de enero
hacia la isla caribeña.

Els nens i nenes d’aquest hospital pateixen
una discapacitat auditiva i la majoria tenen
altres problemes de salut derivats de la seva
precària situació socioeconòmica i familiar.

La idea del envío surgió a raíz del huracán
que asoló parte de la isla hace ya más de
un año. Muchas viviendas no resistieron
la fuerza de la naturaleza y han aguantado
precariamente. El envío de material de
construcción europeo en buen estado puede
revertir la situación de muchas viviendas
y prevenir las estructuras para futuros
desastres. En la zona de Mayabeque hubo
mucha escasez de materiales que ahora se
intentará paliar.

El projecte ha tingut el supor i ajut de
Cornellà Solidari. Un altre projecte ha
estat la millora de l’Hàbitat de Njores II.
Es tracta d’un poblat que ha crescut fins a
les 2.000 persones i necessitava millores
d’equipaments socials. S’han millorat els
habitatges i el perímetre de l’escola. Aquesta
tasca s’ha desenvolupat en col·laboració
amb la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) i la ONG Universitat Sense Fronteres.
Entre els objectius per aquest any hi ha la
voluntat de continuar contractant el doctor.
Barnadi fins al seu regrés a Catalunya,
donar suport a l’equip que quedi a l’hospital
un cop marxi el doctor i el seguiment de
les activitats del nou equip de l’hospital
des de Barcelona. Actualment a l’hospital
hi treballen 9 persones (5 sanitaris),
administratius i personal de manteniment.
També s’ha contractat un metge cirurgià com
a últim responsable de les intervencions
quirúrgiques i de la supervisió de les
activitats mèdiques del personal sanitari
i un responsable administratiu. Aquestes
dues persones, conjuntament amb el cap
d’infermeria i el responsable de la farmàcia,
gestionaran l’hospital.

También hemos conseguido reunir material
nuevo como sábanas, colchas y toallas para
enviar al Hospital Psiquiátrico de San José
de las Lanzas, el Hogar de niños sin familia
y el Hogar de ancianos de Mariel. Estas
dos son algunas de las poblaciones en la
provincia de Mayabeque donde ha actuado
en los últimos años Cornellà Solidari.
Además, queremos mencionar a la
Asociación de vecinos de Gavarra que
donó un equipo de sonido y tres impresoras
y diferente material de oficina que irá
destinado a diferentes municipios.
Nuestro compromiso con Cuba sigue firme
independientemente de la situación política
que se viva. Es un pueblo que necesita
nuestra ayuda y allí estaremos.

EDITORIAL
Pura Velarde
Presidenta
Cornellà Solidari

Suport a infraestructures i
manteniment hospitalaris

Nicaragua

Mujeres en las zonas
rurales
En Nicaragua, parte de nuestros esfuerzos
se han centrado, como en los últimos años,
en la localidad de Jinotega. Allí hemos
rehabilitado un centro infantil aportando
nuevo mobiliario y material pedagógico.
Al margen de la infraestructura, era muy
importante dotar al centro de un grupo fuerte
de enseñantes. Por ese motivo, hemos
contribuido al fortalecimiento de la estructura
del profesorado con la contratación de un
grupo de monitoras de dinamización.

También nos hemos embarcado en un
proyecto más ambicioso y de más largo
recorrido que tiene que ver con un gran
cambio y evolución que queremos que se
de en la mujer de las zonas rurales. Hemos
puesto en marcha la primera fase de un
proyecto de dinamización de políticas de
género para preparar a las mujeres de
las zonas rurales y empoderarlas para el
liderazgo, para que se pongan al frente de
la vida comunitaria. El proyecto consiste en
una formación específica pero integral que ya
está siguiendo medio centenar de mujeres.
Todo este proceso está siendo documentado
visualmente por profesionales de Jinotega
y la idea es convertirlo en un documental
que podrá ser visionado en unos meses.
De ese modo se verá no sólo el proceso de
empoderamiento sino también la evolución
de todo el proyecto.
El Ayuntamiento de Cornellà inició su
relación en aspectos de cooperación en
1985 con Jinotega (Nicaragua) y un año
después, en 1986, las dos ciudades se
hermaron, manteniendo desde entonces
una relación de amistad y cooperación.

Más de 30 años de compromiso solidario
La historia de Cornellà Solidari es un proyecto que
nació con el compromiso de aportar colectivamente
nuestro granito de arena cuando se producían conflictos bélicos, huracanes y catástrofes que asolaban a los
países en las zonas más castigadas de América Latina.
Desde un inicio nuestra organización nunca ha parado. De una forma sencilla, sin grandes mensajes, intentando crear complicidades, reflexionando, porque
entendemos que la solidaridad y la cooperación es
una actitud y forma de ver la vida y, por qué no, una
cierta rebeldía contra cosas que están pasando.

Cornellà Solidari no ha parado nunca en todos estos
años. Por desgracia creemos que todavía se necesita
más solidaridad dentro y fuera, luchar activamente
en la consecución de la dignidad de las personas y
los pueblos y luchar contra las desigualdades y las
injusticias. Nuestro trabajo está fundamentado con
criterios claros sobre cómo hemos de actuar.
Construir canales de participación y compromiso en
los países donde están los proyectos que desarrollamos. Hemos creado vínculos muy importantes con
responsables y organizaciones de Cuba, Nicaragua y
Camerún.

Después de todos estos años hemos conseguido muchas
cosas. Mantener el compromiso y la solidaridad, incorporar a nuevas personas a la organización gracias a lo cual
vamos a dar un salto importante en nuestra actividad.
Trabajaremos más y mejor todos los objetivos que nos
hemos marcado porque estamos convencidos que en
tiempos difíciles como los actuales más que nunca hemos de poner en valor la importancia de la solidaridad
y el compromiso personal y colectivo con las personas
en el día a día aquí y en aquellos lugares con otras realidades muy duras, en los países en vías de desarrollo.

