
 
 

Sr., 

Com a President de l’Associació “Amb les teves mans”, amb NIF G55258909, vull manifestar-li 

el nostre més sincer agraïment per la donació del material mèdic i assistencial de l’Hospital de 

Palamós. 

“Amb les teves mans” som una associació que ajudem els qui ajuden, amb NIF G5525899, i 

inscrita a la Generalitat de Catalunya amb el núm. 58277. 

Les coses que hem recollit aniran, en contenidor aquest desembre, cap a Gàmbia. 

Com a Associació vam començar el mes d’abril de 2016, abocats al tema dels refugiat a Grècia. 

La problemàtica dels refugiats a Grècia no ha minvat pas; però actualment és molt més difícil a 

les ONG i Associacions de voluntaris poder-hi treballar. El govern grec no vol ulls estrangers. 

Fruit de l’amistat i de la relació del president de ATM amb persones de Gàmbia que viuen a 

Catalunya, i les visites que hi he fet els darrers vint anys, l’Associació va fer un viatge a Gàmbia 

el passat novembre, amb quatre cadires de dentistes i tres aparells de diàlisi, i altres 

medicaments per als hospitals de Banjul (Hospital Central) i el comarcal de Farafenni, hospital 

de referència de la comunitat de Kekuta Kunda (Badibou) North Bank. 

A Kekuta Kunda tenim previst construir uns horts comunals i il·luminar el poble amb leds i 

plaques solars. Com a Associació hem iniciat una campanya per recollir material mèdic i 

ortopèdic per els hospitals de Banjul i Farafenni. Estem noliejant un container per enviar-lo a 

Banjul aquest mes de desembre. Un grup de la nostra Associació serà allà el gener i el febrer 

2020 per recollir el contenidor i fer personalment el repartiment del material. 

Gàmbia és el país més petit de l’Àfrica Occidental i un dels més pobres de la regió 

subsahariana. Ex colònia anglesa, està enclavat al mig del Senegal. 

Reitero les meves més sinceres gràcies en nom de l’Associació “Amb les teves mans”. 

Ben cordialment, 

 

Mn. Josep Taberner, president de Amb les teves mans.  

amblestevesmans@gmail.com 
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