
                                                            

 
La Fundació Vicente Ferrer treballa per prevenir la 

COVID-19 entre la població vulnerable del sud de l’Índia 

 
● Fabrica mascaretes i gels desinfectants per distribuir entre hospitals i agents públics 

 
● S’està habilitant un centre d’aïllament a l’Hospital de Bathalapalli, per acollir a tots 

els pacients que ho necessitin  
 

● Actualment distribueix, en col·laboració amb el Govern, més de 4.000 menjars 
cuinats entre migrants, treballadors assalariats que no tenen feina i  persones en 
situació vulnerable  
 

7 d’abril de 2020.- La Fundació Vicente Ferrer (FVF) ha posat a disposició de la crisi 
sanitària tots els seus recursos humans i materials per prevenir i contenir l’expansió 

del coronavirus a Andhra Pradesh i Telangana, estats del sud de l’Índia on desenvolupa 
el seu projecte. Sempre en coordinació amb les autoritats locals i estatals, la Fundació 
treballa des de fa més d’un mes per pal·liar l’impacte potencial de la Covid-19 en un 
país altament vulnerable per dos motius fonamentals: la superpoblació, que fa molt 
complicat mantenir la distància social recomanada per evitar contagis i l’alt índex de 
pobresa, directament relacionat amb una salut fràgil. 
 
Després de 50 anys treballant el desenvolupament integral en les zones rurals de 
l'Índia, la Fundació compta amb un equip de més 2.500 persones i equips experts en 
sanitat, en distribució d'aliments i en atenció a la població vulnerable com la infància, 
les persones amb discapacitat o les dones que pateixen violència de gènere.  
"Estem vivint moments difícils, que sens dubte afectaran, com totes les crisis, als més 

vulnerables" ha manifestat Anna Ferrer, presidenta de la Fundació. Per la seva 
banda, Moncho Ferrer, director de Programes, ha anunciat que "l'organització està 
posant tots els recursos humans i materials al servei de la prevenció i l'assistència a la 
població, en coordinació amb els governs dels estats on desenvolupem els projectes". 

 

Instal·lacions al servei de la pandèmia 
Els tres hospitals de la Fundació han cancel·lat les consultes, serveis externs i cirurgies 
des de que el Govern de l'Índia va decretar el confinament el passat 24 de març. 

"Aquesta decisió obeeix a la necessitat de descongestionar els serveis sanitaris i 
afrontar les urgències. L'atenció a embarassades i els parts és l'única cosa que es 
manté", aclareix el doctor Yadamala Balasubbaiah, director de la xarxa hospitalària 
de la FVF. S'estan fent capacitacions per al personal mèdic i personal d'infermeria 
sobre l'ús dels equips de protecció. A més l'organització ha establert un sistema de 
transport propi per garantir els desplaçaments de personal sanitari als centres 
sanitaris des de casa. 
 
El decret de confinament es va realitzar quan l'Índia registrava encara pocs casos. El 
país ha blindat l'entrada d'estrangers per evitar contagis "importats" i vigila amb 
intensitat que no es produeixin concentracions i es respecti la distància social tan 

imprescindible per a la prevenció. 
 
L'Hospital de Bathalapalli està fabricant gels desinfectants i als tallers d'artesania, 
dones amb discapacitat fabriquen mascaretes amb l'ajuda de personal local, les seves 
famílies i voluntariat. La prioritat és distribuir-les entre el personal de la Fundació que 
treballa en terreny en accions de sensibilització entre la població rural, als hospitals 



                                                            
per al personal sanitari i entre els membres de la policia i altres empleats del Govern 
que vetllen pel compliment de les restriccions d'aquest confinament. En les dues 
primeres setmanes s’han fabricat més de 21.000 mascaretes i continua la producció.  
 
El doctor Balasubbaiah va anunciar que la Fundació, de manera coordinada amb les 
autoritats locals està habilitant un pavelló d'aïllament a les instal·lacions de 
l'Hospital de Bathalapalli per a assistir a possibles persones contagiades, avançant-
se així a la possibilitat que els hospitals públics es saturin. La Fundació també ha posat 

a disposició de la crisi sanitària infraestructures que en aquests moments han quedat 
buides a conseqüència del confinament, com escoles i oficines. 
 

Distribució d’aliments 
Actualment la Fundació està distribuint al voltant de 4.000 menjars cuinats tots els 
dies i també racions seques i provisions essencials per als migrants, els treballadors 
assalariats que no tenen treball i les persones en situació vulnerable que enfronten les 
conseqüències més severes d'un bloqueig enmig de la pandèmia. Aquesta acció es fa 
coordinada  amb el govern en diferents regions i pobles on la FVF hi treballa. 
 
És el cas de la ciutat d’Anantapur on la Fundació distribueix des de la setmana passada 
menjars a 4.000 persones necessitades dues vegades al dia a través de quatre punts 
de distribució en els barris més vulnerables de la ciutat .El menú es basa en 460 
grams d'arròs per persona. No obstant això, només en el districte d’Anantapur 
s’estima que ja existeixen al voltant de 10.000 persones que requereixen aliments. 

L'organització ha entregat paquets nutricionals al 50% de les famílies amb pacients amb 
VIH o tuberculosi. Així es garanteix una alimentació equilibrada en els pròxims tres 
mesos. També s'està garantint la distribució d'aliments i aigua per a grups de 
treballadors migrants i les seves famílies que es troben en aquests moments en 
centres d'acolliment habilitats pel Govern i que no poden tornar a la seva llar a causa 
del confinament i el tancament de fronteres. 
 

El repte de conscienciar a la població rural 
L’equip de la Fundació organitza de manera intensa activitats de conscienciació en 
terreny perquè la població local assumeixi els hàbits de prevenció elementals per a no 
resultar contagiada. En molts dels pobles, no existeixen hàbits higiènics amb el que 
aquesta tasca és en aquests moments, més urgent que mai. En aquest sentit, la 
Fundació ha convertit un bibliobús, que normalment serveix per apropar la cultura als 
pobles amb més alt grau d'analfabetisme, en un vehicle ambulant per a la transmissió 
de la informació. També s'estan portant a terme accions de sensibilització en zones on 

viuen tribus chenchu que habiten els boscos de Nallamala de la zona de Srisailam. 
 
 

Sobre la Fundació Vicente Ferrer 

La Fundació Vicente Ferrer (FVF) és una Organització No Governamental de Desenvolupament compromesa 

des de fa 50 anys amb el procés de transformació de zones rurals del sud de l’Índia. Dona suport a 

comunitats empobrides i grups especialment vulnerables: dones i persones amb discapacitat. Aplica els 

seus programes a més de 3.660 pobles i dona suport a prop de tres milions de persones. El model de 

desenvolupament de la FVF a l’Índia coincideix amb el conjunt de propostes globals de l’ONU per assolir 

els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) al 2030. 

 

Contactes  Premsa-  Encar Mulero: prensa@fundacionvicenteferrer.org  Tel. 608 219 004 

                   María de la Torre: mdelatorre@fundacionvicenteferrer.org Tel. 669 0168 59 
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