AGRAÏMENTS
Volem agrair als socis, padrins i col·laboradors de l'ONG MANS Mercedàries que han fet possible que el Projecte de
la construcció de la 2a Fase de l'Escola LUTGARDA d'Ongata Rongai (Kenya) hagi avançat considerablement, i
també a totes aquelles persones i entitats que han col·laborat en els nostres projectes per a ANGOLA, MOÇAMBIC,
FILIPINES i HAITÍ.




























Volem agrair l'ajut rebut de:
L'Ajuntament de Martorell (Barcelona), que com cada any, ha col·laborat amb l'ONG Mans Mercedàries i la seva
subvenció ha estat íntegrament per al Projecte de KENYA. Agraïm també el seu suport i presència constant en tots
els actes organitzats per la nostra ONG a Martorell.
La Regidoria de Cooperació i al seu equip de tècniques per ajudar-nos i facilitar-nos sempre el nostre treball de
Solidaritat com a ONG i cedir-nos l'espai del Círcol per a l'exposició fotogràfica.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que com cada any, ha col·laborat amb l'ONG Mans
Mercedàries i la seva subvenció ha estat íntegrament per al Projecte de KENYA.
L'Ajuntament d'Abrera (Barcelona) per la seva subvenció per al Projecte d'Alimentació de la gent gran de Vila
Matilde (Angola).
L'Ajuntament de Vandellós i la Regidoria d'Esports per la donació de samarretes per a Moçambic i KENYA.
Les nostres escoles (Martorell, Sant Feliu de Llobregat, Santander i Saragossa) i Comunitats Mercedàries que han
aportat a l'ONG ajuda econòmica.
Els alumnes del col·legi LA MERCÈ de Martorell:
Els alumnes de 2n de primària per totes les cartes que van escriure a les nenes del Lar Tiberíades de Katembe.
Els alumnes de 4t i 5è de primària per la seves botigues solidàries.
Els alumnes de Pastoral de 6è de Primària per l'ajuda a la botiga solidària de l'ONG Mans Mercedàries.
Les famílies de l'Álvaro, Clàudia, Valèria, Elisabet, Clara, Marta, Oriol, Clàudia, Miquel, Mireia i Tanit de l'escola que
ens han donat peluixos per a KENYA.
Els professors del col·legi LA MERCÈ de Martorell: L' Ivette, l'Óscar, la Idoia, la Núria, l'Eva, el Ton i la Montse pels
ordinadors que han donat per a l'escola Lutgarda de KENYA.
El C B La Mercè de Martorell per l'organització de les jornades de "Bàsquet Solidari" per a KENYA, i ajornades per
causa del Covid'19.
Els alumnes del col·legi MARE DE DÉU DE LA MERCÈ de Sant Feliu:
Els alumnes d'APS de 4t d'ESO per l'Esmorzar Solidari per a KENYA.
Els alumnes de P5 per totes les cartes que van escriure a les nenes del Lar Tiberíades de Katembe.
La família Martínez per la seva donació de material escolar per a Moçambic i KENYA.
Els alumnes del col·legi NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED de Saragossa pel seu Nadal Solidari per a KENYA.
Al Daniel, professor de l'escola NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED de Saragossa per la donació d'exemplars del seu
llibre, EL HILO DE ARIANNA, amb els que es va aconseguir ajut per a KENYA.
Els alumnes del col·legi MERCEDES de Santander per la seva Campanya de la guardiola i el concert solidari
acompanyant La Coral d'Exalumnes per a KENYA.
La Coral d'Exalumnes del Col·legi MERCEDES de Santander pel Concert Solidari per KENYA.
El Halldór Már per l'acceptació solidària de fer un concert per a KENYA i ajornat per causa del Covid'19, i que es
farà aquest proper setembre a la Pista de "El Progrés" de Martorell.
La Big Band de l'Escola de Música de Martorell per l'acceptació solidària de fer un concert per a KENYA i ajornat per
causa del Covid'19, i que es farà l'abril de 2021, per la Fira de Primavera a Martorell.
La Biblioteca Municipal de Martorell per cedir el seu espai per a l'Exposició Fotogràfica de l'ONG Mans Mercedàries
MOÇAMBIC'19 i fer-nos difusió del Projecte de KENYA.
La Laura Soriano dissenyadora gràfica pels cartells de les activitats solidàries de l'ONG.
Les farmàcies Hernández i Miralles de Martorell per l'ajut econòmic per a Angola, Haití i KENYA.
L'empresa Palou Advocats de Martorell per la seva ajuda econòmica per a Angola i KENYA.
La botiga KIMOCHI de Martorell per la Campanya Solidaria pels seus braçalets solidaris per a KENYA.
L'empresa Sayas esport de Martorell per la seva constant col·laboració amb l'ONG.
La Teteria Mura de Martorell per organitzar una campanya de recollida solidària per a KENYA.
L'empresa Copies Martorell per l'ajut econòmic per a Angola i KENYA.

























Finques Rosanes de Martorell per cedir el seu espai per a l'Exposició Fotogràfica de l'ONG Mans Mercedàries
MOÇAMBIC'19 i fer-nos difusió del Projecte de KENYA.
L'Associació de Dones Progressistes de Martorell per la seva aportació econòmica per a KENYA.
Els botiguers solidaris de Martorell amb la campanya de la guardiola i a les persones que han fet el seu donatiu en
elles, en especial a la botiga Menjars Serrano del Mercat de Martorell, Som Farmàcia de la Plaça del vi i Estanc Puig
per la gran aportació de guardioles solidàries.
La Ferreteria la Roda de Sant Andreu de la Barca per la seva ajuda econòmica per a Angola.
L'empresa Merkal Calzados de Zaragoza per la seva constant col·laboració amb l'ONG.
La Carme Santaliestra per les "Poesillas" Solidàries, per la seva aportació econòmica amb la venda dels llibres per a
Katembe (Moçambic).
Gym Tonif pel seu suport econòmic per a Katembe (Moçambic).
El Jorge Fernández, padrí de l'ONG, per la seva ajuda econòmica al Programa de Beques d'Estudi i per al seu ajut
econòmic per a KENYA.
La Jana Fernández, jugadora del FC Barcelona i la família Fernández Velasco, per l'ajut econòmic i per la seva
aportació de material esportiu per a KENYA.
La família Julià-Hidalgo per la seva constant ajuda econòmica per a Angola.
La família Fló i els seus amics pel seu suport econòmic per a Katembe (Moçambic).
La família Muñoz-Papaseit per la seva aportació de material per a KENYA.
La família Sancho-Morante de Santander per l'ajuda econòmica rebuda per la confecció i venda de braçalets
solidaris i les Jornades Gastronòmiques de "Cocido Montañés" per a KENYA.
La Asociación de Jubilados de Caja Cantabria per la "Cena de Navidad" per a KENYA.
El Comandant Jordi Verger, un any més, per la seva disposició i ajut a l'ONG.
El Vicente Fernández, padrí de l'ONG, el nostre àngel de la guarda informàtic.
Tots els particulars que ens han donat diners, medicaments, material escolar, peluixos…
Totes aquelles persones que des de l'anonimat han col·laborat amb l'ONG de manera desinteressada, i han facilitat
la realització del Projecte de la construcció de la 2a Fase de l'Escola LUTGARDA d'Ongata Rongai (Kenya)
Radio Martorell, que ha col·laborat de manera molt decisiva i important en la difusió dels nostres Projectes.
Martorell TV que s'han implicat en la difusió dels Projectes de l'ONG.
L’Informador, la Bústia, el Montserratí, el web Exterior.cat i el web Onginet.com que han fet una gran difusió dels
Projectes de l'ONG Mans Mercedàries.
Les nostres famílies i amics dels que sempre rebem el seu suport moral i econòmic.

A TOTES I A TOTS MOLTES GRÀCIES - MUCHAS GRACIAS
– THANK YOU VERY MUCH - ASSANTE SANA

