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Ali, Serra Leone 

Reparació de llavi partit 
 

 
Kadiatu, Serra Leone 

Extirpació tumoral 
 

 
Assan & Alusan, Liberia 

Extirpació de cataractes 

 
Vides  transformades 
gràcies a la  salut i 
un  futur… 

 
 
 
 

 
Hospitals flotants 

 

 
Programes a terra 

 

 
Cirurgies i cures mèdiques 

 

 
Desenvolupament Comunitari 

 

 

 

 
Rehabilitació 

Sobre Naus  d’Esperança 
Naus d’Esperança es una organització internacional d’ajuda humanitària i desenvolupament que proveeix serveis 
mèdics, incloent cirurgies especialitzades gratuïtes a persones necessitades en països en vies de 
desenvolupament. A la mateixa vegada treballa amb els Ministeris de Salut i altres entitats locals per millorar els 
serveis mèdics disponibles a cada país. La ONG utilitza vaixells hospitals com a plataforma principal per 
proporcionar els seus serveis. 

Els programes de desenvolupament inclouen l’entrenament del personal mèdic local i la millora de la 
infraestructura hospitalària, com la construcció i reforma d’edificis i les instal·lacions d’aigua, llum i higièniques. 
També realitza tot tipus de projectes per a millorar la sanitat general de la gent, com la educació per la salut i 
l’agricultura sostenible. 

Des de 1978, Naus d’Esperança ha ajudat a més de 2,3 milions de beneficiaris directes. Al 2007 es va inaugurar 
l’Esperança d’Àfrica, el vaixell hospital civil més gran del món, amb 5 quiròfans i 82 llits d’hospitalització i amb 
major capacitat de treball que la suma dels tres vaixells anteriors, actualment jubilades. A dia d’avui, la ONG 
treballa per seguir augmentant la seva flota. 
 

Naus  d’Esperança a  Espanya 
Naus d’Esperança Espanya es una fundació nacional registrada amb el Ministeri de Sanitat i forma part de la 
xarxa global d’entitats nacionals a 16 països desenvolupats que treballen per a conscienciar a la població i 
aconseguir els recursos que tant es necessiten a través de recollides de fons, reclutament de voluntaris i 
obtenció de materials i serveis. 

Oficina Nacional 
L’oficina nacional de Naus d’Esperança es troba ubicada a Barcelona, la ciutat portuària més gran d’Espanya i el 
port amb més activitat de tot el Mediterrani. Les nostres dades de contacte son: 

Naus d’Esperança  Tel: 93 346 3673 
Apartat de Correus 15001 Fax: 93 396 4562 
08080 Barcelona  Correu electrònic: info@nde.cat 
www.nde.cat Contacte per la premsa: medios@nde.cat 
 
Naus i Programes duts a terme en terra ferma 
Naus i Ubicacions 
L’Esperança d’Àfrica va substituir a la Anàstasis com a vaixell hospital civil més gran del món i està dedicat 
al continent africà, especialment a l’Àfrica Occidental, on hi ha la concentració més alta de països més 
necessitats del planeta. 

Programes i Serveis 
Els programes de Naus d’Esperança promouen la salut i el benestar servint les necessitats quirúrgiques 
urgents de les persones desafavorides que es troben oblidades per la resta del món i capacitant als serveis 
mèdics locals i a les comunitats en general amb diversos projectes. Des de 1978, Naus d’Esperança ha 
proporcionat serveis a països en desenvolupament valorats en 700 milions d’euros, entre ells: 

• Realitzant més de 67.000 cirurgies que han transformat vides, com són les de reparació de llavi i paladar 
partit, extirpació de cataractes, procediments ortopèdics, reconstrucció facial i reparació de la fístula 
obstètrica, entre altres. 

• Tractar a més de 572.000 pacients en clíniques rurals. 
• Tractar a més de 119.000 pacients en clíniques dentals i realitzant més de 305.000 procediments dentals. 
• Entrenant a més de 32.100 professionals de la salut local que, a la vegada, han entrenat a molts altres. 
• Entrenant a més de 5.800 tècnics per impartir classes d’educació per la salut. 
• Realitzant més de 1.100 projectes de desenvolupament comunitari centrats en aigua i sanejament, 

educació, desenvolupament d’infraestructura i agricultura. 
• Establint un centre de salut per a dones i nens a l’Àfrica Occidental on s’han realitzat més de 1.320 

cirurgies obstètriques.  
 
Finances 
Els fons econòmics de Naus d’Esperança venen principalment a través de donatius. Els voluntaris que están 
servint a bord dels vaixells i a les bases en terra ferma contribueixen a cobrir les seves despeses personals 
d’allotjament i menjar, permetent que Naus d’Esperança proveeixi els serveis mèdics i projectes de 
desenvolupament per una fracció del que seria el seu cost normal. Les empreses també donen productes i 
serveis proporcionant així un estalvi enorme i augmentant l’abast dels donatius monetaris.

http://www.nde.es/
http://www.nde.es/
http://www.nde.es/
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  Esperança d’Àfrica   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emmanuel, Ghana 

Reparació de llavi leporí 

Dades sobre Naus d’Esperança 
 
Esperança d’Àfrica 
Actiu des de 2007 
 
Especificacions 
Eslora  152m 
Màniga  23,7m 
Tonatge brut  16.572 
Construït  1980 Elsinore, Dinamarca 
Bandera  Malta 
Capacitat  474 
Carga  1,724 m3 
Motors principals 4 B&W de 3120kW   
Calat  6.0m 
Classificat per  Lloyd’s Register 

Última revisió abr. 2015 

 
Joseph, Libèria 
Extirpació tumoral 

 

 
Jatu, Serra Leone 

Reparació de Fístula 
Obstètrica 

 
Vides  transformades 

gràcies a la  esperança 
i salut... 

 

 
Esperança d’Àfrica 

Quiròfan                            

Sala de recuperació        

Cabines de la tripulació 

 

Pont 

Història 
Al 1999 va ser adquirit, a través d’un donatiu realitzat per una fundació britànica, el que era un ferri danès 
anomenat “Droning Ingrid” i va ser tornat a nomenar Esperança d’Àfrica l’abril de 2000. Els 38 milions 
d’euros que van costar les reformes es van obtenir a través de donatius de diferents fundacions, consorcis, 
patrocinadors col·lectius y gràcies als donatius que van donar moltíssims individus lleials per veure aquest 
nou hospital flotant fet realitat. La transformació del vaixell es va finalitzar les drassanes A&P a Newcastle-
upon-Tyne al març de 2007 i va significar el projecte de conversió més gran d’aquest tipus mai fet al Regne 
Unit. Amb cinc quiròfans i 82 llits d’hospitalització, l’Esperança d’Àfrica té una capacitat major que la dels 
seus tres predecessors junts, per ajudar a la gent necessitada. 
 
 

Instal·lacions i Característiques 
 
Hospital 
L’hospital s’estén per la major part del que era la coberta pels trens i ocupa aproximadament 1.200 m2. Està 
dividit en dues seccions i disposa de cinc quiròfans, sales de recuperació, cures intensives i baixa 
dependència, sumant un total de 82 llits. L’hospital està dissenyat per proporcionar entrenament a personal 
mèdic i auxiliar dels hospitals locals. La capacitat quirúrgica anual és de, aproximadament, 2.500 operacions 
a bord, entre ells l’extirpació de cataractes i implants de lents, extirpació tumoral, reconstrucció del llavi leporí 
i paladar bífid, reparació ortopèdica i de fístules obstètriques. L’hospital està equipat amb un Escàner TAC 
així com raigs X, laboratori, banc de sang i equips de telemedicina, com un Coolscope de Nikon, que permet 
rebre en 30 minuts el diagnòstic d’un tumor per un especialista situat a milers de quilòmetres. Les imatges 

de les biòpsies es transmeten a través de sistemes de comunicació per satèl·lit de bord.  

Programes en terra ferma 
A més a més dels programes que es realitzen a bord, hi ha equips que surten del vaixell per proporcionar 
una amplia gama de serveis per millorar la salut i el benestar. Aquests programes inclouen clíniques dentals, 
educació per a la salut, intervencions sobre VIH/SIDA, projectes d’agricultura i projectes per millorar la 
infraestructura hospitalària local com la construcció i les instal·lacions d’aigua, llum i higiene. 

Allotjament 
L’Esperança d’Àfrica té sales de reunions i treball així com allotjament per a una tripulació mitjana de 450 
membres. Les 474 places estan repartides entre els 26 cabines familiars, 25 cabines dobles per matrimonis i 
cabines compartides i individuals per solters. 

 
Seguretat 
El vaixell està equipat amb un sistema automàtic d’aspersors en totes les àrees d’allotjament i hospital. Un 
sistema de detecció de fums localitza exactament l’origen de qualsevol foc potencial. Les sales de màquines 
estan cobertes amb un sistema antiincendis de gas CO2 així com un sistema de boira densa que junts poden 
ser molt efectius a l’hora de controlar focs localitzats a la maquinària. Els guàrdies de seguretat Ghurka velen 
per la protecció del vaixell 24/7 recolzats per un sistema de videovigilància, detectors de metall i altres 
instruments de seguretat.



 
 

Pots veure més imatges, casos i informació addicional sobre Naus d’Esperança a: www.nde.cat 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Recolzaments   
Dades sobre Naus d’Esperança Última revisió abr. 2014 

 
 
 

“Aplaudeixo els esforços de Naus d’Esperança per portar a terme el desenvolupament que transforma marcant 
així una diferencia que perdura en un món ple de necessitat. Naus d’Esperança s’ha compromès a veure un 
renaixement africà dintre de la seva visió de portar salut i futur al continent d’Àfrica. Brindo per la visió i missió 
de Naus d’Esperança i us demano que junts recolzem la seva noble tasca i contribució a fer d’aquest món un 
lloc millor.” 
Nelson Mandela, Expresident, Sud-àfrica 

 
 

“Ja per molts anys, Naus d’Esperança ha proporcionat serveis mèdics a la gent necessitada al voltant de tot el 
món. Esteu arribant a aquells que es troben amb grans necessitats: alimentant al que passa gana, cuidant als 
desolats i donant ajuda mèdica urgent a aquells que la necessiten. Tinc tota l’esperança que en els anys 
següents continuareu arribant a més i més pacients. Se que continuareu la vostra missió de portar salut i futur a 
aquells que més ho necessiten. Que Déu us segueixi beneint en la vostra tasca tant important.” 
George W. Bush, Expresident, EE.UU. 

 
 

“Naus d’Esperança han mostrat una gran compassió pel poble Liberià. En el nom de qui desitjo donar les 
gràcies a tots els voluntaris del vaixell que venen de totes les parts del món, pel seu sacrifici i alleujament que 
proporcionen a tants pobres i necessitats.” 
Ellen Johnson-Sirleaf, Presidenta, Libèria 

 
 
 

“Desitjo expressar la nostra més profunda gratitud per l’amor que heu demostrat a la població de Benín. A tots 
els homes i dones del vaixell, expresso les meves més sinceres felicitacions per una entrega tan resolta al 
costat dels més vulnerables i necessitats en els països en vies de desenvolupament.” 
Matthieu Kérékou, Expresident, Benín 

 
 
 

“Se que parlo en nom de molts, molts milions de persones, quan us dono les gràcies a tots per la vostra 
dedicació, per la vostra cura, pel vostre sacrifici i per poder ajudar als altres. Sou meravellosos, gràcies.” 
Desmond Tutu, Arquebisbe Emèrit, Sudàfrica 

 
 
 
 

“El missatge que la situació d’aquestes persones us importen i de la compassió convertida en acció que du a 
terme Naus d’Esperança queda reflectit tant a nivell físic com emocional i espiritual. Es per això que m’alegra 
poder expressar el meu ferm suport a aquesta tasca i iniciativa visionaria.” 
Sir John Major, Antic Primer Ministre, Regne Unit 

 
 
 

“No podem deixar d’agrair-vos el fet que no només hagueu tractat i cuidat a la meva gent, sinó que també els 
hi heu proporcionat valuoses lliçons entre elles, la més important, l’amor, el respecte i la cura dels uns vers 
els altres, sense prejudicis de raça o religió. EL poble de Gambia us estarà molt agraït.” 
A J Yahya Jammeh, President, Gambia 

 
 
 

“La seva tasca no només sana i consola als malalts sinó que a més a més proporciona un sentit 
d’esperança molt necessari en els llocs no treballen. Es per a mi un plaer donar suport a Naus 
d’Esperança.” 
Tony Blair, Antic Primer Ministre, Regne  Unit 
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Jatu, 14 anys, Sierra Leone 

Reparació de l a  
Fístula Obstètrica 

 
 
 
 
 
 

 
George, 5 dies, Libèria 
Reparació de llavi leporí 

Jatu 
Una jove núvia es curada 
Sent una jove esposa, Jatu ens va explicar com un part prolongat i tràgic la va 
deixar amb un recent nascut mort, amb incontinència i desesperada. 
D’aquesta manera Jatu a arribar a formar part de l’estimació de dos milions 
de dones que sofreixen una lesió coneguda com fístula vesico-vaginal 
(FVV). La majoria de les dones que sofreixen de FVV pateixen durant 
dècades en silenci i soledat. 
 El sogre de Jatu va sentir sobre Naus d’Esperança i la possibilitat de rebre 
cirurgia gratuïta a bord. Jatu ens va dir: “Estava nerviosa per anar al vaixell, 
però a la vegada estava segura que allà em curarien”. I així va ser; la seva 
salut va ser restaurada i va deixar el vaixell per tornar joiosa amb el seu marit i 
família.  
 

George 
Un preciós nadó restaurat 
El primogènit de Naomi, “Petit George”, va néixer amb llavi leporí i paladar 
bífid, un defecte comú però terrible. “Estava espantada”, ens explica Naomi. 
Quan el seu fill tenia cinc dies de vida el va portar a Naus d’Esperança. Els 
metges li van donar cita al petit George per la cirurgia i van ensenyar a Naomi 
com fer per a què el petit guanyés pes. Mesos més tard van tornar a Naus 
d’Esperança per rebre l’exitosa operació de forma gratuïta. “Estic molt feliç”, 
exclamà Naomi radiant i plena d’esperança mentre tenia en braços el seu fill 
dormint plàcidament. 

 
 
 
 
 

 
Assan & Alusan, 

Bessons, 2 anys, Libèria 
Extirpació de cataractes 

Assan i Alusan 
Mai oblidaran com es veu l’esperança 
Cegats per cataractes, Assan i Allusan mai havien vist a la seva mare, ni 
s’havien vist l’un a l’altre. Impressionava mirar-los als ulls, ja que anaven d’un 
lloc a l’altre sense control. Els bessons van néixer en un Campament per a 
Persones Desplaçades per la guerra, a les afores de la capital de Libèria on 
una Nau d’Esperança estava atracada. Uns dies mes tard de la seva 
arribada, el cirurgià de Naus d’Esperança, el doctor Strauss va 
portar a terme una cirurgia bilateral de cataractes als dos bessons. 
Al dia següent, els nens ja podien veure! I no van deixar passar 
massa temps abans de posar-se a jugar a fet i amagar. 

 
 
 
 
 

 
Patrick, 20 anys, 

Serra Leone 
Extirpació Tumoral 

 
 
 

 
Isabel, 10 anys, Hondures 

Correcció de peus garrells 

Patrick 
Salvat de les urpes de la mort 
Quan una Nau d’Esperança va arribar a Serra Leone, a Patrick li havien dit que viuria 
com a molt cinc anys més. Un tumor que creixia lentament l’estava matant. Patrick va 
rebre dues operacions gratuïtes a bord a mà dels destres cirurgians de Naus 
d’Esperança. Avui en dia, Patrick està casat i té tres fills, una bona feina i ajuda a 
altres a través de la seva tasca voluntària en una església local a Freetown, Serra 
Leone. 
 
 
Isabel 
El somni d’una nena fet realitat. 
Isabel, de deu anys d’edat, va néixer amb una lesió coneguda com “peus garrells”. 
Va aprendre a “caminar” amb les empenyes, arrossegant-se d’un lloc a l’altre. Al 
1997, el cirurgià ortopèdic Tim Browne va deixar la seva consulta per dedicar-se 
per complet com voluntari a Naus d’Esperança. “Quan vaig conèixer a Isabel, el 
meu cor es va quedar pres”, ens diu el doctor Browne. 

“Em vaig adonar que podia ajudar a posar un somriure al seu rostre realitzant una 
operació als seus peus.” Isabel somriu ara i diu que els seus somnis s’han fet 
realitat. 
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Vides  transformades 
gràcies a l’esperança i 

s a l u t ... 

 
 
Cures sanitàries que transformen 
 
Naus d'Esperança proporciona cirurgies i cures mèdiques de manera gratuïta a persones molt necessitades, en 
gran risc o ja patint exclusió social, als països més necessitats del món, amb la fita de salvar vides i restaurar 
l'esperança. Es manté un punt de vista holístic en referència a la cura de la salut i es proporciona ajuda en totes 
les àrees de la vida de l'individu, incloent les condicions generals de subsistència. Naus d'Esperança treballa de 
manera activa en projectes comunitaris i sovint en col·laboració amb altres entitats locals i internacionals. 
 
Capacitació de serveis sanitaris 
En col·laboració amb els Ministeris de Sanitat i altres entitats nacionals i internacionals presents a cada país, 
Naus d'Esperança treballa per millorar la qualitat i disponibilitat de serveis mèdics i dentals a cada país, a través 
de l'entrenament de cirurgians i altre personal mèdic. Es preparen equips mèdics i s'ensenya als tècnics locals 
com mantenir-los. Es realitzen projectes per millorar la infraestructura hospitalària com la construcció i 
instal·lació d'aigua, llum i higiene. 
 
Cirurgia Reconstructora 
Cirurgians plàstics i de reconstrucció facial extirpen de forma voluntària tumors desfiguradors, corregeixen llavis 
leporins i paladars dividits, solucionen anormalitats congènites i incrementen la mobilitat per aquells que es 
troben impedits o desfigurats per contractures degudes a cremades, cicatrius, noma o la lepra. 
 
Fístula Obstètrica (lesions en el part) 
En la majoria dels casos l’assistència mèdica d’emergència en el part no està disponible, el que amb freqüència 
desemboca en la mort o en el desenvolupament de diverses incapacitats. Una de les lesions mes comunes, 
produïda per un part prolongat, es la fístula, que requereix procediments especialitzats per proporcionar 
alleujament a la humiliació crònica que suposa la constant incontinència urinària o d'excrements. Una vegada que 
els cirurgians de Naus d'Esperança han reparat les fístules, les pacients reben roba nova, una cosa pràctica que 
també simbolitza un nou començament. 
 
Ceguera 
Es calcula que hi ha com a mínim 30 milions de cecs en nacions en vies de desenvolupament, on les cures 
òptiques son del tot inaccessibles, que podrien recuperar la vista amb una simple cirurgia de cataractes. Els 
oftalmòlegs de Naus d'Esperança porten a terme cirurgies de cataractes gratuïtes que restauren la vista als cecs. 
A més a més, els metges corregeixen pterigi, estrabisme i instal·len pròtesi. Els educadors òptics entrenen al 
personal mèdic local en les cures oftalmològiques bàsiques. 
 
Dental 
Els serveis dentals son quasi inexistents en molts dels països que Naus d'Esperança visita. S'habiliten clíniques 
dentals en terra ferma per proporcionar de manera gratuïta cures dentals incloent la curació d'infeccions, 
extraccions, restauracions i empastaments. A més a més, els equips ofereixen educació d'higiene dental i 
entrenament pel personal local. 
 
Educació per la salut 
Naus d’Esperança ajuda a trencar el cicle de malaltia a través de la prevenció i el coneixement. Els equips 
d’educació per la salut comunitària ensenyen als estudiants els principis bàsics de salut i higiene, primers auxilis i 
prevenció de VIH/SIDA. 
 
Agricultura 
Els programes d’agricultura ensenyen tècniques d’agricultura sostenible que cuiden el medi ambient i produeixen fins 
a 5 vegades millors resultats que les tècniques tradicionals de talar i cremar. L’augment en la producció permet als 
grangers vendre el que no es per consum propi i així poder comprar altres aliments, medicines i pagar l’educació dels 
nens. Els estudiants que provenen de diferents pobles firmen un compromís per ensenyar les tècniques apreses a 
altres a la seva zona i així el programa en si es va estenent. 
 
 


