
B O L E T I N   N º 1 7   M A Y O / M A I G  2 0 1 7➤

CELEBRAMOS 10 AÑOS CON VOSOTROS

PORQUE CADA GRANITO DE ARENA CUENTA.

¡GRACIAS!

Este proyecto, finalizado en este primer trimestre 
2017 se inició en 2013 en colaboración de Vita Mundi 

( logistica) con Montsarri-Thaismon (económica) , 
IES abroad Barcelona (recogida alimentos) y 

la asociación local La Indomable ( coordinación) 
para cubrir la falta de becas comedor en Ciudad 

Meridiana 
Posteriormente la asociación Paype (recogida 

alimentos) se une a nosotros. En 2014 se hace cargo 
de la coordinación, la asociacion local Petit Sol . 

Todo ha sido posible gracias a la buena coordinación 
de Vita Mundi, Paype y Petit Sol, con la inestimable 

colaboración de voluntarios, colaboradores y amigos 
de Vita Mundi así como de entidades privadas

Estimats amics, amigues, col·laboradors i col·laboradores 
Després de 10 anys, seguim amb els projectes a 

la India, Ghana, Guatemala i a Barcelona. 
 Gràcies per acompanyar-nos!

Cada dissabte es reparteixen aliments per a 300 persones 
en el menjador de la Obra Social Emilia Riquelme. 

VITAMUNDI col·labora recollint aliments en col·laboració 
amb Paype i el Pà de Sant Antoni, obra 

 dels Franciscans del c/. Santaló. 
S'han repartit 984 kilos d'aliments i productes d'higiene 

personal al llarg d'aquest primer trimestre del 2017.

CELEBREM 10 ANYS AMB VOSALTRES

PERQUÈ CADA GRANET DE SORRA COMPTA.

GRÀCIES!

Cada sábado se reparten alimentos para 300 personas
 en el comedor de la Obra Social Emilia Riquelme. 

VITAMUNDI colabora recogiendo alimentos en colaboración
con Paype y el Pà de Sant Antoni, obra 

de los Franciscanos de la c/. Santaló 
Se han repartido 984 kilos de alimentos y productos de 

higiene personal en este primer trimestre del 2017

Proyecto Ciudad Meridiana

nuevo RETO 2017nuevo RETO 2017

Projecte Ciutat Meridiana

nou REPTE 2017

Apreciados amigos, amigas, colaboradores y colaboradoras 
Después de 10 años, seguimos con los proyectos en la India, 

Ghana, Guatemala y Barcelona. 
 Gracias por acompañarnos

Aquest projecte, finalitzat aquest primer trimestre 
2017 es va iniciar al 2013 en col·laboració entre Vita 
Mundi (logística) i Montsarri-Thaismon (econòmica) , 

IES abroad Barcelona (recollida d'aliments) i 
l'associació local La Indomable (coordinació) per 

cobrir la manca de beques menjador a Ciutat 
Meridiana. 

Posteriorment l'associació Paype (recollida 
d'aliments) es va unir a nosaltres. Al 2014 es fa 

càrrec de la coordinació l'associació local Petit Sol . 
Tot ha sigut possible gràcies a la bona coordinació 
de Vita Mundi, Paype i Petit Sol, amb la inestimable 

col·laboració de voluntaris, col·laboradors i amics de 
Vita Mundi així com d'entitats privades



En agosto, dos voluntarios (Manu y 
Elvira) colaboraron en el Centro de 
Promoción Femenina Ratzum Kiche de 
Boloncó reforzando clases de música, 
inglés, matemáticas y actividades 
deportivas para las niñas allí acogidas

Del 26 de Septiembre al 6 de Octubre, un 
grupo de voluntarios formado por dos 

doctoras (Gema y Laura),una enfermera 
(Esther) ,una fisioterapeuta (Nuria) y un 

sanitario (Joan,) realizó unas  
Jornadas Médicas de Atención Básica 

 a la poblacion indígena en colaboración 
con el Hospital Corpus Christi 

Guatemala 2016

Del 26 de Setembre al 6 d' Octubre, un 
grup de voluntaris format per dues 

doctores (Gema i Laura),una infermera 
(Esther) ,una fisioterapeuta (Núria) i un 

sanitari (Joan), va realizar unes 
Jornades Mediques d'Atenció Bàsica  
a la població indígena en col·laboració 

amb l'Hospital Corpus Christi 

A l'agost, dos voluntaris (Manu i Elvira) 
van col·laborar al  Centre de 

Promoció Femenina Ratzum Kiche de 
Boloncó reforçant classes de música, 

anglès, matemàtiques i activitats 
esportives per a les nenes acollides allà.

Xavi Gómez, supervisor enfermero y miembro 
de vitamundi viajó varias veces a Guatemala 

para coordinar los proyectos en marcha

Xavi Gómez, supervisor infermer i membre de 
vitamundi va viatjar vàries vegades a Guatemala 

per coordinar els projectes en marxa

Toda la medicación utilizada en las 
expediciones médicas ha sido pagada 

por VITA MUNDI

Tota la medicació utilitzada a les 
expedicions mèdiques ha sigut pagada 

per VITA MUNDI



NoticiasBreves

Manu,  voluntario  de VITAMUNDI 
en Guatemala en 2016,  presentó una 

exposic ion fotografica en Cieza (Murcia)  

INDIA: 416 familias siguen 
beneficiándose del proyecto 
de alimentos de las chabolas 

iniciado en 2007 en coordinación 
con la Hna Primi de Ankur. 

Otras 100 familias de las chabolas de 
Ganeshnagar se benefician también 

del reparto de alimentos 

Video realizado por Manuel , 

voluntario de Vitamundi en Bolonco 

este año.

Una mirada a Guatemala
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NotíciesBreus

Una mirada a Guatemala

Video realitzat per Manuel , 

voluntari de Vitamundi a Bolonco 

aquest any.

Manu,  voluntari  de VITAMUNDI 
a Guatemala al  2016,  va presentar una 

exposic ió  fo togràfica a Cieza (Murcia)  

2016: inicio del proyecto de diálisis del 
Hospital ST. Luke de Shrirampur durante 

el último trimestre del 2016. 
VITA MUNDI aporta ayuda económica 

para la práctica de 1000 diálisis a 
enfermos afectos de severa 

insuficiencia renal crónica y 
muy pobres. Este proyecto sigue  

para este año 2017, por lo que se está 
recaudando ayuda económica para cubrir 

el presupuesto del 2017.

Iniciado un nuevo proyecto de 
alimentación en el barrio de 

 Roquetas, Nou Barris, uno de los 
barrios más desfavorecidos de 

Barcelona. 

Vita Mundi destina el 100% de lo que recibe a los proyectos Vita Mundi destina el 100% del que rep als projectes 

Iniciat un nou projecte 
d'alimentació al barri de Roquetas, 

Nou Barris, un dels barris 
més desfavorits de 

Barcelona. 

INDIA: 416 famílies segueixen 
beneficiant-se del projecte 

d'aliments de les xaboles iniciat 
al 2007 en coordinació amb la 

Germana Primi de Ankur. 
Altres 100 famílies de les xaboles 

de Ganeshnagar es beneficien 
també del repartiment d'aliments 

2016: inici del projecte de diàlisis de  
l' Hospital ST. Luke de Shrirampur al llarg 

de l'últim trimestre del 2016. 
VITA MUNDI aporta ajuda econòmica 

per a la pràctica de 1000 diàlisis a malalts 
afectats d'una severa 

insuficiència renal crònica i 
molt pobres. aquest projecte segueix  

per aquest any 2017, motiu pel qual s'està 
recaptant ajuda econòmica per cobrir el 

pressupost del 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=9jKvvYbEoBw&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=9jKvvYbEoBw&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=9jKvvYbEoBw&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=9jKvvYbEoBw&feature=share

