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10.000 pastilles potabilitzadores d’aigua 

 

En alguns llocs del món no hi ha ni una gota d’aigua apta pel consum. Amb cada 

pastilla d’aquest regal es poden convertir 4-5 litres d’aigua bruta en aigua 

potable.  

Codi SKU:  S0003240 

 

Donatiu de 41,18€ 

Història de vida 

Rozina, de 15 anys, ha agafat 

aigua del riu en una galleda i hi 

està afegint una pastilla 

potabilitzadora. El cicló Sidr a 

Bangladesh va destruir tots els 

accesos a l’aigua potable del seu 

poble. 

Aquestes pastilles són l’única 

oportunitat per a beure aigua 

potable. 
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10 kits familiars d’aigua   

 

Aquests kits són imprescindibles per a evitar que els infants morin de diarrea o 

altres malalties. En un desastre natural o una emergència, l’accés a l’aigua 

potable sempre és una amenaça i els nens més petits són els que més ho 

pateixen. Amb aquest regal, 10 famílies en situació d’emergència podran recollir, 

emmagatzemar i tractar l’aigua que necessiten per a sobreviure. 

Codi SKU: S9901151 

Donatiu de 157,90 € 

 
Història de vida: 

El cicló Sidr a Bangladesh vaser 

devastador. La Parul, la mare 

d’aquesta foto, va perdre al seu 

marit i casa seva va quedar en 

ruïnes.  

Gràcies al kit familiar d’aigua 

d’UNICEF les seves dues filles 

poder beure aigua potable. 
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1 manta 

 

Les mantes protegeixen als nens del fred de l’hivern, poden ser utilitzades a 

hospitals i ser distribuïdes en situacions d’emergència.  

Codi SKU:  S5003517 

Donatiu de 5,72 € 

Historia de vida 

Aquests dos nens sirians van 

haver d’abandonar casa seva 

degut a la guerra. Van arribar al 

camp de refugiats sense quasi 

bé roba. 

Gràcies a la roba i a les mantes 

proporcionades per l’UNICEF, 

van sobreviure al pitjor hivern 

dels darrers 10 anys.   
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1 escola en una maleta 

 

En una emergència és imprescindible que els nens puguin seguir estudiant. 

L’Escola en una Maleta conté tots els materials necessaris per a que un professor 

pugui donar classe a 40 nens, des de llibres, llapis, gomes, tisores, pissarra fins a 

una ràdio solar. 

Codi SKU: S9935097 

Donatiu de 178,22 € 

Història de vida 

Aquesta nena d’Haití somriu dins 

de l’escola tenda de l’UNICEF 

perquè era el seu primer dia de 

col·legi després del terratrèmol 

que va destruir gran part del país.  

Les pintures, els quaderns 

d’exercicis, els llapis i els altres 

materials que té sobre la seva 

taula han arribat a l’escola en una 

maleta. Un kit enviat per l’UNICEF 

que conté els materials essencials 

per a que 40 nens puguin 

continuar els seus estudis en una 

emergència.  
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1.000 sobres de sals de rehidratació oral 

 

La deshidratació és un perill mortal per als nens. Amb aquest regal, repartirem 

1.000 sobres de rehidratació oral i, a poc a poc, els nens recuperaran l’energia 

suficient per a ser capaços de començar a menjar de nou. 

Codi SKU: S1561121 

Donatiu de 74,61 € 

 

Història de vida 

La Blackie té dos anys i pateix 

deshidratació greu. Gràcies a 

que la infermera Isatu Djallohs 

la va portar a l’hospital més 

proper, va poder començar 

d’immediat el tractament amb 

sals de rehidratació oral 

proporcionat per l’UNICEF i ara 

creix amb la seva família. 
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1 pilota de futbol 

 

Porta el joc als nens que viuen als camps de refugiats i altres racons oblidats del 

món. A tots els nens els agrada jugar i poder fer-ho, els ajudarà a superar la 

difícil situació que els ho tocat viure.  

Codi SKU:  LP2 

Donatiu de 7,71 € 

 

Història de vida 

Els nens de la foto van haver 

d’abandonar casa seva degut a 

la guerra i viuen en un camp de 

refugiats al Sudan. Aquí han  

rebut els subministraments 

bàsics per a sobreviure però 

també han tingut l’oportunitat 

de jugar amb altres nens.  

Una mesura essencial per a 

que, a pesar de la seva situació, 

segueixin creixent com a nens. 
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100 pastilles desparasitants 

 

Protegeix a 100 infants de la infecció de paràsits intestinals que disminueixen la 

capacitat per a absorbir nutrients com el ferro, proteïnes i vitamines. Aquestes 

pastilles prevenen la malaltia i, a més, també són utilitzades per a tractar-la. 

Codi SKU: S1555360 

 

Donatiu de 3,45 € 

 

Història de vida 

La nena de la foto està rebent 

una pastilla desparasitant a una 

clínica de Kinshasa, a la 

República del Congo. 

Aquí, UNICEF proporciona 

medicaments, vacunes i 

mosquiteres per a les dones 

embarassades i infants, així 

com bicicletes per a que el 

personal sanitari visiti als que 

no poden arribar a la clínica.  
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1 tenda de campanya 

 

Les guerres i als desastres naturals sovint obliguen als nens i a les seves famílies 

a abandonar casa seva. Amb una tenda de campanya, les famílies tindran un lloc 

segur per viure i els infants podran continuar els seus estudis. 

Codi SKU: S5088015 

 

Donatiu de 1.294,53 € 

 

Història de vida 

L’escola dels infants de la foto 

va quedar destruïda durant la 

guerra. L’escolarització dels 

més petits és fonamental per a 

que tinguin un 

desenvolupament cognitiu i 

intel·lectual adequat. 

Gràcies a la tenda de campanya 

d’UNICEF, aquests nens i nenes 

assisteixen a classe al nord de 

la Franja de Gaza.  
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1 tractament antimalària per a 30 infants 

 

Aquestes pastilles són l’únic tractament amb el que un infant pot vèncer la 

malària. Amb aquest regal que conté 360 pastilles, estàs donant l’oportunitat a 30 

nens de sobreviure a una malaltia que és la responsable de la mort d’un infant 

cada 60 segons.   

Codi SKU:  S1300075 

 

Donatiu de 19,96 € 

 

Història de vida 

Katuwala Saruwai, de 10 anys, 

abraça a Kalu, el seu germà 

petit, que està malalt a causa 

de la malària.  

Gràcies a UNICEF, el Kalu està 

rebent un tractament amb 

pastilles per a la malària i 

podrà superar aquesta 

malaltia.  
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10 dosis de vacunes contra el xarampió 

 

Amb aquest regal pots salvar la vida de 5 infants i ajudar a evitar la propagació 

del xarampió. 

Codi SKU: S359163 

 

Donatiu de 3,64 € 

 

Història de vida 

A Burundi, en només 3 dies, es 

van vacunar 1,4 milions 

d’infants contra el xarampió. 

Gràcies a aquestes campanyes 

de vacunació, en els darrers 10 

anys, el número d’infants que 

moren per aquesta malaltia s’ha 

reduït en un 71%. 
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1 bicicleta 

 

Una bicicleta es pot utilitzar per a transportar vacunes fins al pobles menys 

accessibles i per a que els nens i nenes es desplacin fins a l’escola. Amb aquest 

regal, ajudaràs a que molts nens que van deixar l’escola perquè havien de 

caminar molts quilòmetres per arribar-hi, puguin continuar els seus estudis. 

Codi SKU: S0004208 

 

Donatiu de 162,85 €  

 

Història de vida 

La Sarita Bedia viu a l’Índia i 

tots els dies havia de caminar 

alguns quilòmetres des del seu 

poble fins a la seva escola. Va 

arribar un punt que va deixar 

d’anar-hi perquè no podia 

caminar aquella distància cada 

dia.  

Gràcies al suport d’UNICEF, la 

Sarita pot anar a escola amb 

una bicicleta com a mitjà de 

transport.  



 

14 

 

20 dosis de vacunes contra la poliomielitis 

 

Amb la compra d’aquestes vacunes, donaràs l’oportunitat a 7 infants de viure 

lliures de la poliomielitis, una malaltia que pot provocar paràlisi infantil i fins i tot 

la mort.  

Codi SKU: S359190 

 

Donatiu de 3,09 € 

 

Història de vida 

Amb només un mes, la 

Monayaguek Mayen està sent 

vacunada contra la 

poliomielitis. Aquesta malaltia 

provoca paràlisi infantil.  

Però tenim una gran noticia: 

estem més a prop que mai 

d’eradicar-la. Queden només 3 

països endèmics i UNICEF hi 

està treballant per poder 

vacunar-hi tots els infants.  
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20 dosis de vacunes contra el tètanus 

 

El tètanus és una bacterià que mata al bebè poc després de néixer. Es transmet 

de mare a fill i pot acabar amb la vida del bebè en el moment del part. Amb 

aquest regal, pots enviar 20 dosis de vacunes contra el tètanus i oferir a les 

mares l’oportunitat e que els seus fills neixin sans. 

Codi SKU: S359154 

 

Donatiu de 1,90 € 

 

Història de vida 

La Patricia està embarassada de 

sis mesos. A la zona on viu de 

Guatemala, el risc de contagi pel 

tètanus és molt alt i els metges li 

han recomanat vacunar-se per 

protegit també al seu bebè. 
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24 llaunes de llet terapèutica 

 

La llet terapèutica és un tractament molt eficaç per als nens més petits que 

pateixen desnutrició. En només 3 dies de tractament, el nen pot recuperar uns 2 

quilos i sobreviure. 

Codi SKU: S0000237 

 

Donatiu de 81,00 € 

 

Història de vida 

El Kamara Saryou té només 3 

mesos i pateix desnutrició 

aguda greu. A la foto, la seva 

mare, de 17 anys, li està donant 

el tractament amb llet 

terapèutica proporcionat per 

UNICEF i que necessita per a 

sobreviure. 

Gràcies al tractament, 

recuperarà uns 2 quilos en 3 o 4 

dies. 
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Bressol  

 
Acollir un nadó nounat en el món és un dels moments especials de la vida. Però 

quan hi han complicacions preocupants i estrès, la situació pot prendre el relleu. 

En temps de complicacions, el seu regal d'un bressol pot proporcionar 

comoditat, suport i atenció d'emergència quan un nou i vulnerable nadó ho 

necessita. En comprar aquest regal es pot assegurar que tindrà l'etern i amorós 

gràcies d'uns nous mare i pare. 

Codi SKU:  S0002150 

 

Donatiu de 165.96€ 

           

 

                           

 

Història de vida 

Marisela i el seu bebè (per sobre de la dreta). Marisela va tenir un lliurament 

normal, però va tenir problemes per a la lactància després, així que es va referir a 

la unitat de cures intensives neonatals per al suport. Una vegada que van arribar, 

les infermeres van veure que el nadó estava convulsant i que els seus nivells 

d'oxigen eren baixos. El nou nascut va ser posat en suport d'oxigen-la 

intervenció oportuna va salvar li la vida. 
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1 pack d’aprenentatge per 10 alumnes 

 

L’educació és un dret humà que encara avui 57 milions d’infants no tenen. A més 

és una de les mesures més importants per al futur d’un país. UNICEF treballa per 

a que tots els infants tinguin accés a una educació de qualitat. Amb aquest regal 

estaràs contribuint a que 10 nens rebin material escolar per anar a escola. 

Codi SKU: P1800001 (S4410021-S4460701) 

 

Donatiu de 3,86 € 

 

Història de vida 

L’Usher va néixer amb una 

discapacitat i no va començar a 

caminar fins als 5  anys. La seva 

família pensava que mai podria 

anar a escola. 

Gràcies a la creació d’una Escola 

Amiga de la Infància amb el 

suport d’UNICEF, l’Usher va a 

escola com els altres nens i 

complirà el seu somni.  
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30 sobres de suplement de micronutrients 

 

Els micronutrients complementen l’alimentació d’un nen en una situació 

d’emergència o quan no hi ha suficients aliments. Aquest suplement alimentari 

inclou vitamines, ferro, zinc i iode. 

Codi SKU: S1580201 

 

Donatiu de 0,76 € 

 

Història de vida 

La Jignesh té 11 mesos i viu a 

una barriada de Bombay. 

Gràcies al pla del govern de la 

Índia per a evitar la desnutrició 

infantil, està rebent suplements 

de micronutrients proporcionats 

per UNICEF. 
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150 sobres d’aliment terapèutic 

 

L’aliment terapèutic és la solució més eficaç per a tractar la desnutrició infantil 

aguda greu. Amb 3 sobres al dia, un nen pot guanyar pes ràpidament i, en 4 o 6 

setmanes, salvar la seva vida. 

Codi SKU: S0000240 

 

Donatiu de 48,05 € 

 

Història de vida 

Al 2012, la regió del Sahel va 

patir una greu sequera i la vida 

de més d’1 milió d’infants va 

estar en risc degut a la 

desnutrició. El Saamatou, de 7 

mesos, era un d’ells. 

Gràcies al tractament amb 

aliment terapèutic proporcionat 

per UNICEF, va poder 

recuperar-se i sobreviure. 
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1 bomba d’aigua manual 

 

Un pou amb una bomba d’aigua és la millor manera de garantir aigua potable 

per a tots un poble o un campament de refugiats. 

Amb aquest regal, a més de proporcionar aigua neta i segura per a tota una 

comunitat, estaràs ajudant a evitar que les dones i els nens hagin de caminar 

alguns quilòmetres tots els dies per anar a buscar aquest dret humà bàsic. 

Codi SKU: S0009189 

 

Donatiu de 388,96 € 

 

Història de vida 

Gràcies a la bomba d’aigua que 

UNICEF ha proporcionat a l’escola 

de Kobelema, a Libèria, el Sa 

Vamuyha pot anar a escola. Abans 

havia de recórrer uns quants 

quilòmetres per portar aigua 

potable a la seva família. Ara té 

l’oportunitat de recollir l’aigua a 

l’escola i tenir un futur millor. 
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100 test per al VIH 

 

Aquests test donen la possibilitat a 100 mares de prevenir la transmissió del 

VIH/Sida als seus fills. Les mares que són portadores del virus poden ser 

tractades amb medicaments que eviten la transmissió al fetus i així, els seus fills 

neixen lliures d’aquesta malaltia. 

Codi SKU: S0003403 

 

Donatiu de 137,28 € 

 

Història de vida 

El Gregorio té quasi dos anys. 

La seva mare, la Betty, és 

seropositiva i ell es va infectar 

quan encara estava a dins de 

l’úter. La nena que té als braços 

és l’Aurelia, la seva germana de 

tan sols 6 dies. 

Ella ha nascut sana perquè la 

seva mare va rebre els 

medicaments antiretrovirals 

durant l’embaràs per evitar la 

transmissió del VIH/Sida. 
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1 kit de primers auxilis 

 

Regalant aquest Kit, proporcionaràs l’equip necessari que s’utilitza en l’atenció 

primària dels centres de salut. Conté una barra de sabó, una tovallola, guants de 

reconeixement mèdic, compreses esterilitzades, cintes adhesives, venes, bandes 

elàstica, agulles, una manta i una bossa de primers auxilis. 

Codi SKU: S9975020 

 

Donatiu de 27,54 € 

 

Història de vida 

El 2011, la zona de la Banya 

d’Àfrica va patir una greu sequera 

i milers d’infants van necessitar 

ajuda urgent. La Firdoze, amb 

només 10 mesos, tenia 

desnutrició aguda. 

Gràcies a la Kalidan, una 

infermera que recorria les zones 

més remotes, i al Kit de Primers 

Auxilis, se li va diagnosticar 

desnutrició i va ser tractada amb 

aliment terapèutic.  
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1 kit de desenvolupament de primera infància 

 

Aquest kit de primera infància és fonamental pel desenvolupament dels infants. 

Amb aquest regal ajudaràs a que 50 nens que viuen en situacions d’emergència 

tinguin l’oportunitat de riure i de jugar per superar aquesta experiència. Aquest 

kit inclou blocs, llapis, puzles i titelles amb els que aprendre jugant. 

Codi SKU: S9935064 

 

Donatiu de 188,98 € 

 

Història de vida 

Els nens d’aquesta foto viuen en 

un camp de refugiats a Uganda.  

Gràcies al kit de primera infància 

enviar per UNICEF poden seguir 

aprenent i jugant per oblidar les 

condicions extremes que els hi 

ha tocat viure. 
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1 Kit de reanimació per a nadons 

 

Tràgicament, gran part dels nounats moren d'asfíxia perinatal, infeccions 

neonatals o per prematurs. Aquestes morts són en gran part evitable. Aquest 

regal d'un kit de reanimació per a nadons pot 

proporcionar assistència immediata i d'emergència quan el nadó no respira 

al moment de néixer. Pots ajudar a reanimar a un nadó. 

Codi SKU: S0000105 

 

Donatiu de 25,74 € 

 

 

 

 

 

Història de vida 

La Nema Adera, una refugiada del 

Sud de Sudan, sosté el seu nadó 

en un Centre de Salut. Aquest 

centre salut ajuda tant als refugiats 

com a les comunitats que els 

alberguen. Unicef recolza la 

capacitació i la formació dels 

treballadors de salut sobre com 

utilitzar els kits de reanimació 

neonatal i els cilindres d'oxigen 

que s'utilitzen per salvar als 

nounats amb dificultat per respirar 

en néixer. També estan capacitats 

en detecció nutricional de dones 

embarassades i infants i per a 

proporcionar suplements 

nutricionals. 
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Roba d’hivern per a nadons i nens 

 

Aquest regal ajudarà a proporcionar roba d'abric i d'hivern per a un infants en 

situació de risc. Inclou jaquetes, pantalons, peces de llana, botes o sabates, 

bufanda i gorro. En llocs com Síria i els països veïns de la regió, milers de nens i 

nenes són els més afectats a mesura que les temperatures cauen en picat durant 

els mesos d'hivern. 

 

Codi SKU: S0000750-759 

 

Donatiu de 22,88  € 

 

 

 

 

Història de vida 

 

El Mousa de 5 anys (Esquerra), 

vesteix la nova roba d’hivern 

distribuïda per Unicef en una 

escola que es va convertir en un 

alberg on acullen a famílies 

desplaçades. El Mousa i la seva 

família havien fugit de les zones 

rurals Deir-ez-Zor fa més de tres 

anys, quan la violència es va 

intensificar prop de casa seva. Just 

abans que fugissin, el Mousa va 

ser ferit a l’ull esquerre per una 

metralla. Ha tingut una cirurgia 

però encara en necessita una altra. 

El Mousa estava emocionat de 

veure com el nou conjunt feia joc 

amb les seves ulleres blaves! 
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1 Kit de prova de còlera 

 

El còlera mata a aproximadament a 95.000 persones i afecta a 2,9 milions 

anualment.  

Sense accés a aigua potable, el còlera ronda les comunitats més pobres i pot ser 

mortal per als infants més petits. Cada mort per còlera es pot prevenir, la 

detecció de brots és vital per salvar vides. Amb el regal d’un kit de prova de 

còlera, estem contribuint a què el còlera s’identifiqui el més ràpid possible i es 

pugui controlar. 

 

Codi SKU: S0003795 

 

Donatiu de 15,70 € 
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20 dosis de vacuna contra la tuberculosi (BCG) 

  

La vacuna BCG s'utilitza contra la tuberculosi (TB), una malaltia bacteriana greu 

que afecta els pulmons. La tuberculosi segueix sent una de les 10 principals 

causes de mortalitat arreu del món. Més del 95% de les morts en països en vies 

de desenvolupament. La tuberculosi és particularment difícil de diagnosticar en 

infants. Amb aquest regal, pots ajudar a protegir als nens i nenes d'aquesta 

malaltia mortal.  

 

Codi SKU: S359114 

 

Donatiu de 4,28 € 

 

 

 

 

Història de vida 

Les nenes bessones Foune i Wassa 

(Esquerra) de Mali, van ser 

vacunades. Fatoumata, la seva mare, va 

dir: "Estava tan feliç d'haver tingut les 

nenes. Em va sorprendre que anava a 

tenir bessones; al principi em vaig 

espantar, però després em vaig sentir 

molt feliç. Tots els meus cinc fills tenen 

molt bona salut. A part d'algunes 

visites al dentista, no emmalalteixen. 

Això és gran part gràcies al programa 

de vacunació". Els bebès reben tres 

tipus de vacunes, BCG, polio i hepatitis. 
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100 pastilles de Paracetamol 

 

Un medicament que potser donem per descomptat, però està en la llista de 

medicaments essencials de l’Organització Mundial de la Salut. El paracetamol 

s’utilitza per tractar el dolor i la febre en totes les edats. Realment és una 

medicina miraculosa. Pot ajudar a alleujar el dolor lleu en nens i adults que no 

tenen accés regular a aquest medicament.  

 

Codi SKU: S1555964 

 

Donatiu de 0,85 € 
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20 dosis de vacuna contra la febre groga 

 

  

La vacuna contra la febre groga és l'arma més important disponible per combatre 

la malaltia de propagació de mosquits. La febre groga és difícil de diagnosticar i 

es pot confondre amb moltes altres malalties que amenacen la vida com la 

malària i el dengue. La vacuna triga fins a 12 mesos a produir-se, però és segura i 

assequible. Una sola vacuna pot portar a una vida d'immunitat contra la malaltia. 

 
Codi SKU: S359374 

 

Donatiu de 17,30 € 

 

 

 

Història de vida 

El 22 de maig de 2018, la 

nena Aurore (Esquerra) amb el seu 

certificat de naixement després d'haver 

estat vacunada en un Centre de Salut en 

la República Centreafricana.  

A mesura que la crisi en la República 

Centreafricana continua amenaçant als 

més vulnerables, Unicef està treballant 

per protegir als nens de malalties 

mortals i prevenibles mitjançant la 

millora dels programes d'immunització. 

Els nadons es vacunen contra el 

xarampió, la febre groga i 

la poliomielitis 
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Aliments d’emergència per a un nen 

 

Quan hi ha alguna catàstrofe, l'accés a l'aigua segura, el sanejament i el menjar 

és primordial. Quan les famílies estan en la major necessitat, una ració d'aliments 

d'emergència per a un infant pot ajudar-ho a sobreviure i tornar a construir la 

seva força i confiança. Fàcil de preparar i farcit de minerals i de vitamines 

essencials. El seu regal garantirà la supervivència a curt termini a mesura que es 

realitzi la resposta d'emergència a llarg termini. 

Codi SKU:  S0000230 

 

Donatiu de 49.92€ 

               

 

           Història de vida 

El març de 2019, un cicló va 

estripar Moçambic. Van haver-

hi inundacions a moltes 

comunitats, destruint-ho tot en 

el seu camí. Milers de famílies, 

moltes d'elles amb nens petits, 

van buscar la seguretat a la 

part superior dels edificis alts 

esperant a ser rescatats. 

Elizarda (esquerra) i els seus 

dos fills van ser salvats per un 

helicòpter després de passar 

tres dies al sostre d'una botiga. Durant aquest temps, no tenien res per menjar. 

Quan van ser rescatats van ser portats a un centre d'allotjament i un dels seus 

fills (a l'esquerra) es va ser inscrit immediatament en un programa d'alimentació 

terapèutic.  
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Temporitzador per respirador per nadons 

 

Un temporitzador d'infecció respiratòria aguda per ajudar els treballadors de 

salut formats a mesurar la taxa respiratòria i a mesurar les de les respiracions 

d'un nadó per determinar les infeccions respiratòries perilloses com la 

pneumònia.  

UNICEF i l'organització mundial de la salut van desenvolupar aquest únic 

temporitzador d'infecció respiratòria aguda d'un minut i ha ajudat enormement a 

assegurar que quan sigui necessari, el seu ús pot salvar la vida dels bebès.   

Codi SKU:  S0845011 

 

Donatiu de 4.88€ 
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Antibiòtics per nounats i tractament per a la meningitis 

 

Malauradament molts nounats moren d'asfíxia perinatal, infeccions neonatals o 

prematuritat. Aquestes morts són en gran mesura evitables. Si pogués salvar un 

nadó amb només 5 euros segurament ho faria, oi? Amb aquest regal es pot fer. 

Es tracta d'un tractament antibiòtic per a un nadó nounat que prevé les 

infeccions. Aquest tractament també s'ha utilitzat en resposta a la meningitis que 

pot ser devastadora per les seves vides.  

Codi SKU:  S1531005 

 

Donatiu de 5.32€ 

     

Història de vida 

Mariam (a l'esquerra) sosté la seva criatura de 4 

dies, Kadia, mentre que la seva mare li somriu 

en el centre de salut de referència a Mali. Baby 

Kadia va néixer amb una infecció que sovint és 

mortal per als nadons. Sense els antibiòtics 

administrat a la seva dreta després del 

naixement, podria haver mort.  

Mariam diu: "Estava en bona salut durant tot l'embaràs. Jo estava tan feliç de 

tenir-la. Però ella no estava bé, ella no bevia la meva llet. Em vaig espantar. El 

seu cos era tan calent. Ella només dormia. Ella havia estat tombada al meu costat 

al llit tot el cap de setmana. No vaig dormir en tota la nit. Vaig pensar que el nadó 

moriria. Jo no volia que ella "marxes encara", com diem aquí. Li van donar una 

injecció d'antibiòtics [ceftriaxona i gentamycin], i alguna cosa per baixar la febre 

[Perfalgan]. La van hospitalitzar. Em sentia alleujada quan ella va ser tractada. Si 

no hagués vingut, hauria mort. Ara puc dormir; Em sento millor, i el meu nadó se 

sent més tranquil, també. Ella beu la meva llet ara. Em alleuja. Espero que creixi 

més i que no tindrà més problemes amb la seva salut ".  
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Kits de dignitat 

         

Durant el període de la menstruació les noies sovint es poden veure obligades a 

perdre l'escola a causa de l'estigma i per les escoles que no tenen els serveis per 

ajudar a una noia a administrar el seu període amb dignitat. La mala higiene 

menstrual també pot plantejar riscos per a la salut física i ha estat vinculada a 

infeccions de les vies reproductives i urinàries. Moltes noies i dones també tenen 

opcions limitades per a materials menstruals assequibles i regulars. "La vergonya 

del període" pot tenir efectes psicològics negatius també, desembarquen dones, 

fent que se sentin avergonyits sobre un procés biològic normal. Aquests 

coixinets reutilitzables poden oferir a les nenes la privacitat i la dignitat per 

continuar amb la seva vida com hauria de ser.  

Cada conjunt es compon de 3 coixinets alat, 2 coixinets rectes i 1 cartutxera per a 

emmagatzematge 

Codi SKU:  S5006271 

 

Donatiu de 4.90€ 

         Història de vida 

Badoul (esquerra) es troba fora de l'escola 

que espera al sud del Txad. "M'agrada 

anar a l'escola perquè quedar-te a casa no 

és bo per a tu...... abans d'arribar aquí vaig 

viure a Bangui [República Centreafricana], 

on vaig perdre els meus pares. Vaig venir 

aquí amb la meva àvia i els meus germans 

i germanes. Vull seguir anant a l'escola 

perquè pugui treballar per l'UNICEF un dia 

i ajudar als nens com m´han ajudat a mi. Graciés als kits de la dignitat (coixinets) 

puc continuar anant a l'escola com sempre. Abans, cada vegada que tenia el meu 

període no anava a l'escola perquè no em sentia còmoda, però ara no falto ni un 

dia. " 

 


