Memòria de les activitats de la

Fundació PROIDE

2008

Memòria d’activitats PROIDE | 2008

Índex
Salutació del director de la Fundació.. ........................................... 3
1

La Fundació.. .................................................................................. 4
Dades generals.. ....................................................................... 5
Objectius................................................................................. 5
Organigrama.. .......................................................................... 6
Membres de l’entitat.. .............................................................. 6
Delegacions............................................................................. 7
On treballem........................................................................... 8
Togo.. ................................................................................. 8
Madagascar...................................................................... 10
Guatemala........................................................................ 12
Perú.................................................................................. 14

2

Projectes 2008.............................................................................. 16
Llistat de projectes ................................................................ 17
Fons propis....................................................................... 17
Campañya escoles . .......................................................... 18
Contenidors ..................................................................... 19
Administracions . ............................................................. 19
Estiu Solidari..................................................................... 22
Togo (Tami) ............................................................... 22
Togo (Dapaong) . ....................................................... 22
Perú............................................................................. 23
Guatemala................................................................... 23
Beques escolars ............................................................... 25
Togo . ......................................................................... 26
Guatemala .................................................................. 32
Madagascar................................................................. 37

3

Informe econòmic 2008.............................................................. 48
Resultat econòmic . .............................................................. 49
Projectes finançats................................................................ 50
Auditoria 2007 ..................................................................... 51		

4

Agenda d’activitats 2008............................................................. 52
Resum d’accions ................................................................... 53

Agraïments . ............................................................................... 59

1

1 | La Fundació

2

Memòria d’activitats PROIDE | 2008

Salutació del director
Les salutacions inicials de les memòries d’activitats són un
apartat tan habitual com les editorials dels diaris. “Salutació
inicial” que vol donar la benvinguda al lector abans d’entrar en
contingut. Un lector, que de manera més o menys directa, veurà
probablement reflectit el seu segell personal a les pàgines que
continuen.
Una “salutació inicial” d’una memòria també serveix per
valorar el ritme d’una l’entitat i informar de canvis o situacions
transcendents que han influït o afectat al llarg d’un any. Aquest
és l’espai per fer esment del més destacable, que en el nostre
cas, segueixen sent les generoses aportacions de totes les
persones i empreses que dipositen la seva confiança en PROIDE, i de totes les escoles de La Salle que cada any aboquen
tot el seu potencial per finançar projectes. Particulars i escoles,
recolzats per una generosa administració pública i ens privats,
ens han permès mantenir al 2008, el nostre ritme d’intervenció
a Togo, Madagascar, Guatemala i Perú, i fins i tot incrementarlo a Guatemala, considerat país preferent per la cooperació
catalana i espanyola.
Però no tot és finançament en cooperació al desenvolupament.
Entenem que per a que els nostres propòsits siguin viables
s’han de veure acompanyats de tres elements més: la sensibilització, el treball en xarxa i la incidència política. Confiem
que des de PROIDE algun dia puguem entrar en aquest darrer
aspecte, i confiem poder-ho fer amb REDES Catalunya (entitats cristianes de desenvolupament), de recent creació, i de la
qual hem començat a formar part. Mentrestant, seguirem fent
la feina que creiem que tan bé estem fent com és la de donar
a conèixer a les nostres escoles la realitat dels països del Sud
i de quina forma la nostra submissió a l’economia i estil de
vida provoca relacions injustes. Les campanyes de sensibilització, al ser dissenyades i maquetades des de la xarxa de les
cinc ONGD’s lasal·lianes de l’Estat espanyol, tenen una força
extraordinària. Pensar que en totes les escoles de La Salle
Catalunya -i totes les de l’Estat espanyol -, alumnes, professors i pares han dedicat hores a parlar i mobilitzar-se sobre un
tema, ens fa conscients que estem ocupant un espai social
molt important dins la nostra societat. Aquest 2008 incidint en
que “Ella també té dret a l’educació”, s’ha posat de manifest
que en ple segle XXI no hauria d’haver cap nena sense rebre
formació acadèmica. Perquè encara que se’ns faci llunyana
la complexa relació entre causes i efectes, d’això en depèn la
pobresa de les famílies i de les nacions; en depèn la taxa de
natalitat d’una família i de la població mundial; en depèn la
salubritat de les futures generacions; en depèn la sostenibilitat

o sobreexplotació dels recursos disponibles; en depèn la relació justa i equitativa entre homes i dones... En depèn un món
com el que ens entestem a somiar. Incidir sobre la dona en els
països econòmicament perifèrics, és fer de la cooperació un
instrument doblement eficaç. I donar-ho a conèixer a la nostra
ciutadania, és fer de la nostra societat un col·lectiu de persones conscients i responsables i amb sentiment de pertinença
al món sencer. Aquest espai de reflexió, com es pot comprovar, també és propi de les “salutacions inicials”.
Finalment, una “salutació inicial” serveix per agrair i seguir
encoratjant als que formen part de l’entitat. A seguir lluitant per
mantenir els ulls oberts i ajudar a obrir-los a les persones del
nostre voltant. És a aquestes persones, des la primera fins a la
darrera, des de la més jove a la més veterana, siguin de la seu
central, les delegacions o les escoles, que vull que aquesta
“salutació inicial” vagi especialment per a elles. Perquè cada
cop percebo amb major lucidesa que el que caracteritza i
diferencia una entitat del Tercer Sector és la vibració emocional
de les persones que en formen part. Hi ha alguna cosa que les
fa diferents; que les situa davant de la vida amb una predisposició distinta. Que amb facilitat despleguen les seves millors
virtuts i habilitats, moltes d’elles desconegudes per la mateixa
persona. Que els resulta més fàcil somriure i sentir-se expansives. Que els és més senzill somiar i creure en la força dels
seus somnis. Que troben i comprenen la forma d’estar connectades a una lògica i un sentit de la vida, difícil d’explicar perquè
es tracta d’una troballa que cadascú ha de fer pel seu compte.
En definitiva: les persones ens sentim integrades i felices quan
trobem una orientació i un propòsit. I aquest propòsit el sentim
cada dia tots aquells que sigui amb les mans, sigui amb el cor,
sigui professionalment o sigui voluntàriament, treballem per
lliurar a les generacions que arribaran, el món preciós i just que
sempre hem imaginat.

David Ortiz i Silvestre
Director de PROIDE
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Dades generals
Forma jurídica:
Nom: Fundació Privada Promoció i Desenvolupament PROIDE
Creació:
1991 (com a Associació); 2000 (com a
Fundació)
Números de registre:
Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya: nº 1434
Registre d’Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament de la
Generalitat de Catalunya: nº 25
Lloc d’atenció al públic:
Seu central
Casal La Salle Sant Gervasi
Sant Joan de La Salle, 42, 1a planta
08022 Barcelona
Telèfon: 93 237 71 80 - 646 11 64 64
Fax: 93 237 36 30
Adreça electrònica:
proide@fundacioproide.org
Web: www.fundacioproide.org
Origen i vinculacions de l’entitat:
Promoció i Desenvolupament són les

dues paraules que formen el nom PROIDE.
L’ONGD neix l’any 1991 de les escoles La Salle de Catalunya al voler crear una estructura paral·lela però independent de PROYDE,
creada l’any 1988 a Madrid.
Persones de contacte i horari d’atenció
al públic:
David Ortiz i Silvestre, Director. De dilluns a
divendres de 9h a 14h.
Helena Bové i Carbonell, Secretària. De
dilluns a divendres de 16h a 20h.
Nº de col·laboradors per quota:
96 (quantitat mensual, trimestral o anual,
escollida pel donant)

Delegacions locals:
Barcelona (6), Berga, Cassà de La Selva,
Figueres, Girona, Manlleu, Manresa, Montcada i Reixac, Palamós, Premià de Mar, Reus,
Sant Celoni, Sta. Coloma de Farners, La Seu
d’Urgell, Tarragona (2)
Pertinença a xarxes:
membre de la Federació Catalana d’ONG’s
pel Desenvolupament, membre de la Coordinadora d’ONGD’s lasal·lianes, membre de
REDES Catalunya, membre de les Coordinadores d’ONGD’s de: Lleida, Tarragona, Sant
Celoni, Palamós, Cambrils i Manresa.

Nº de col·laboradors per beca:
507 persones o entitats per a un total de
794 beques (23 de les quals universitàries)
(Beca senzilla: 55€, Beca universitària només
a Madagascar 220€)
Nº de voluntaris:
110
Delegacions comarcals:
Bages, Cambrils i Mollerussa / Lleida

Objectius
1. Projectes de cooperació en l’àmbit educatiu vinculats a les obres populars de La
Salle a Togo, Madagascar, Guatemala i Perú
2. Projectes de cooperació en l’àmbit productiu i l’organització política a Guatemala
i Perú.
3. Campanyes de beques escolars i universitàries a Madagascar, Togo i Guatemala
4. Enviament de contenidors amb material
divers, a l’Àfrica occidental
5. Sensibilització anual a totes les escoles
de La Salle Catalunya a partir dels Objectius del Mil·lenni de les NN.UU.
6. Formació de grups de voluntaris per
a la descoberta de la realitat del Sud i la
intervenció en la mateixa.

Tots aquests objectius mitjançant la
següent dinàmica:
· les escoles de La Salle de Catalunya treballen, en un període concret de l’any, els
materials d’educació al desenvolupament
que PROIDE i la Coordinadora d’ONGD’s
lasal·lianes preparen anualment
· la seu central i les delegacions comarcals,
treballen al llarg de l’any per a la conscienciació de la població catalana sobre la
desigualtat Nord-Sud
· les escoles realitzen campanyes de solidaritat sobre uns projectes concrets
· la seu central i les delegacions comarcals,
treballen al llarg de l’any per a l’obtenció
de recursos materials i/o econòmics sobre
projectes concrets

· les escoles aprofiten les campanyes per
potenciar les beques d’estudi que permeten l’accés a l’escola a centenars de nens i
nenes.
· la seu central i les delegacions comarcals
treballen les beques al llarg de tot l’any
· la seu central, les delegacions comarcals
i les delegacions locals treballen per a
l’obtenció de subvencions públiques per
als projectes de desenvolupament en els
països on es coopera
· persones a títol individual o procedents
de les diferents delegacions comarcals i
locals, esdevenen el voluntariat d’estiu,
que permet la descoberta dels nostres
projectes als països del Sud, i una reflexió
essencial per a la formació en valors de la
nostra ciutadania
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Organigrama
Patronat
Direcció
Comptabilitat

Secretaria
Equip d’Àrees

Àrea de Comerç Solidari

Àrea de Sensibilització

Àrea de Projectes

Àrea de Voluntariat

Àrea de Comunicació

· Espais Solidaris

· Campanya anual

· Cursos de formació

· Fulls divulgatius

· Lots nadalencs de
Comerç Just

· Materials educació pel
desenvolupament

· Administració
pública i ens privats

· Voluntariat local

· Memòria d’activitats

· Estiu Solidari

· Fotografia

· Cooperants llarga
estada

· Audiovisuals

· Estiu Solidari
· Contenidors
· Fons propis
· Beques

· Exposicions
· Web

· Bretxa tecnològica

Delegacions comarcals i locals

Membres de l’entitat
Patronat:

Àrea de Projectes:

Direcció:

Àrea de Voluntariat:

· Josep Martí (President) octubre 2002 - març 2010
· Joan Marginet (Vice-president) novembre 2007 - indefinit
· Miquel Àngel Barrabeig (Tresorer) novembre 2000 - indefinit
· Josep Canal (Secretari) novembre 2007 - indefinit
· Jesús To (Vocal) juny 2005 - indefinit
· Antoni Baqueró (Vocal) novembre 2007 - octubre 2010
· David Ortiz (contracte 25h./setm.) desembre 2006 - indefinit

· Cap d’àrea: David Ortiz
· Altre voluntariat: Salvador Vives, Montserrat Rico, Núria Font,
Carme Mollet, Carles Martí, Xavier Fortuny, Albert Gironès, Miquel Àngel Mur, Rouse Navarro, Sònia Lozano i Nin Navarro.
· Serveis externs: Stefano Sanfilippo (GAIA), Antonio Yubero
(Fundación JUVINTER) i Josep Pelegero i Sònia Vidal (HAMBURG SÜD)

Àrea de Comerç Solidari:
· Caps d’àrea: Maite Echagüe i Francesc Balanzó
· Altre voluntariat: M. Lluïsa Caïs, Carme Saura, Mª Carme Trillas,
Juli Altés, Julio Cañas, Manel Vilà.

· Caps d’àrea: Lídia López i Nin Navarro
· Altre voluntariat:
- Curs de formació: Francesc Balanzó, Toni Baqueró, Amadeu
Clausó, Maite Echagüe, Cristina Garrido, Albí Gómez, Lluís
Kontos, Joan Marginet, Miquel Àngel Mur, Rouse Navarro, Javi
Núñez, Montserrat Rico, Pili Salvadó, Albert Torres, Josep Urgell
i Ignasi Vázquez.
- Voluntariat d’estiu: Maria Elisa Abellí, Anna Anglès, Elisabet
Badia, Maria Teresa Baleri, Àngela Bohigas, Eva Bosch, Anna
Irene Camacho, Joan Carbó, Irene Carbó, Jaume Codolar, Olga
Feliu, Laura Flórez, Albert Fortuny, Francesc García, Albí Gómez,
Meritxell Guitart, Marta Miarons, Esteve Miguélez, Noelia Padilla, Elena Parera, Carlota Rebull, Ferran Riera, Joan Carles Riera,
Guillem Rigol, Mª José Sánchez, Ariadna Simon, Josep Ignasi
Solsona, Belén Soriano, Jesús To i José Luis Vadillo.
· Serveis externs: Eddy Berga (VIATGES BERGA)

Àrea de Sensibilització:

Àrea de Comunicació:

Secretaria:

· Helena Bové (contracte 20h./setm.) març 1999 - indefinit

Comptabilitat:

· Francesc Balanzó (voluntari aprox. 15h./setm.)
gener 2004 - indefinit
· Serveis externs: Nati Sampere (ORTEMESA) i Jaume Carreras
(GASSÓ Auditors)

Equip d’Àrees:

· Cap d’àrea: Josep Canal
· Altre voluntariat: Xavier Amores, Anna Carabén, Víctor Martínez, Rouse Navarro, Ramon Pujol, Jaume Vilaseca
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· Cap d’àrea: Rouse Navarro
· Altre voluntariat: Antoni Baqueró, Lluís Kontos i Nin Navarro
· Serveis externs: Albert Farnós, Manel i Cristina Plasencia (TEMAS), Mariano Pascual (PQR), Guillem Villa i Dídac Gálvez (EALS
Multimèdia)
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Delegacions
Delegacions comarcals:

Delegacions locals:

PROIDE Bages:
· Cap de delegació: Mª Dolors Sala
· Altre voluntariat: Joan Capella, Joan Lluís Casanovas, Montserrat Corrons, Montserrat Falip, Josep Fargas, Anna M. Fíguls, Núria
Font, Jordi Iglesias, Carme Mollet, Dolors Parés, Montserrat Rico,
M. Dolors Sala, Teresa Trullàs.

Barcelona:
· Barceloneta:
· Antoni Palom
· Bonanova:
· Joan Marginet
· Nin Navarro
· Glòria Vázquez
· Comtal:
· Marta Martínez
· Congrés:
· Josep M. Gràcia
· EALS:
· Carles Giol
· Gràcia:
· Antoni Parera
· Horta:
· Lluís Diumenge

PROIDE Mollerussa / Lleida:
· Cap de delegació: Salvador Vives
· Altre voluntariat: Jordi Abad, Anna Agustí, Diana Alzate, Sebastian Alzate, Rosa Mª Andrés, Joan Baldrich, Teresa Baró, Josep
M. Beà, Erika Bellet, Joan Bonjorn, Susi Caba, Josep Caba, Carme
Camps, Carlos Carrascal, Jesus Chumillas, Montse Clotet, Josep
Colell, Josep M. De las Heras, Gmà. Emilio Fernández, Pere Garrofe,
Ramon Graus, Elsa Martinez, Fermi Melgosa, Gmà. Esteban Miguelez, Adela Molero, Ramon Panadés, Jaume Pedrós, Jordi Perez,
Rosa Pique, Francesc Pla, Montse Prats, Josep Ribalta, Imma Romeo, Maribel Rosell, Carles Roura, Angelina Roure, Joan Carles Salgueiro, Anna Salvia, Amadeu Santacreu, Isabel Santacreu, Teresa
Segura, Ramon Sole, Teresa Solé, Alonso Soria, Francesc Timoneda, Llorens Toldra, Àngels Tolosa, Judit Torrento, Silvia Torrento,
Albert Torres, Joan Torres, Nuria Torres, Jordi Tudela, Gmà. Toni
Vallejo, Aleix Vilalta, Josep Maria Vives, Salvador Vives.
PROIDE Cambrils:
· Cap de delegació: Carles Martí
· Altre voluntariat: Montserrat Avila, Josep M. Crusells, Jaume
Ferré, M. Teresa Font, Jordina Font, Montserrat Galceran, , Ricard
Gallego, Josep García, Dionisio González, Núria Martínez, Francesc
Matas, Ignasi Matas, Montserrat Matas, Josefina Mestres, Ester Milán, Antonio Muñoz, Salvador Olivé, Josep M. Pallisé, Nati Pallisé,
Francesc Pujals, Josep Salceda, Vicent Sanromà, Josep Senserrich,
Montse Tella, Josep M. Vallès, Josep M. Vidal, Josep M. Vidiella.

Berga:
· Paquita García
Cassà:
· Miquel Casagran
· Joan Casas
Figueres:
· Mª José Sánchez
Girona:
· Mariona Juandó
La Seu d’Urgell:
· David Pérez

Manresa:
· Josep Mª García
· Joan Capella
Montcada:
· Miquel Àngel Mur
Palamós:
· Albert Gironès
· Carles Martí
Premià:
· Jordi Agudo
Reus:
· Pili Salvadó
· Àlex Martínez
· Josep M. Morelló
Sant Celoni:
· Sònia Lozano
· Raül García
Santa Coloma:
· Albí Gómez
· Mª Helena Tolosa
Tarragona:
· Javi Hernández
Torreforta:
· Xavi Fortuny

Manlleu:
· Javi Núñez
· Pablo Enrique
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On treballem
TOGO
Radiografia general: (Font: Wiquipedia)
· Superfície: 56.785 Km2 (Catalunya: 32.106 Km2)
· Població: 6,1 milions (2005) (Catalunya: 7,3 milions, 2008)
· Moneda: Franc CFA
· Idiomes: Francès (oficial). També es parlen: Ewe, Kotokoli, Moba,
Kabiye...

Radiografia històrica: (Font: Wiquipedia)
Les diverses tribus que procedents d’altres territoris que en el
passat s’hi assentaren al que avui es coneix per Togo, majoritàriament ho van fer a les zones costaneres. Quan el comerç d’esclaus
s’enfortí al segle XVI, algunes tribus resultaren perjudicades i altres
beneficiades. Durant els següents 200 anys, la regió costanera va
ser un gran centre de saqueig per als europeus en cerca d’esclaus.
Togo i les regions del voltant, van rebre el nom de “la Costa dels
Esclaus”.
En un tractat de 1884 signat a Togoville, Alemanya va declarar
protectorat seu una franja de territori al llarg de la costa i gradualment va estendre el seu domini cap a l’interior. Aquest lloc
esdevingué el 1905 la colònia alemanya de Togolàndia. Després
de la I Guerra Mundial, es va dividir en dos mandats de la Societat
de Nacions administrats pel Regne Unit i França. Després de la
II Guerra Mundial, aquests mandats van passar a ser territoris fideïcomissaris de les Nacions Unides. Els residents de la Togolàndia
britànica votaren per unir-se a la Costa d’Or i formar la nova nació
independent de Ghana, i la Togolàndia francesa va passar a ser una
república autònoma dins de la Unió Francesa. La independència
vingué el 1960 gràcies a Sylvanus Olimpio, mort després per Gnassingbé Eyadema, qui va ocupar el seu lloc i va prendre el poder el
13 de gener de 1967. Gnassingbé Eyadema va morir a principis de
2005 després de 38 anys al poder, havent estat el dictador africà
que ha governat durant més temps. La immediata però curta
instal·lació militar del seu fill Faure Gnassingbé com a president, va
causar una extensa condemna internacional. Gnassingbé deixà el
poder i va convocar eleccions per legitimar la transferència de poder, les quals va guanyar dos mesos després. L’oposició va declarar
que les eleccions havien estat fraudulentes. El que va donar de si
l’any 2005 va fer tornar a qüestionar el compromís de democràcia
que Togo havia contret en un intent de normalitzar les relacions
amb la UE, que tallà les ajudes el 1993 per la precarietat de la situació dels drets humans. A més a més, fins a 400 persones van ser
assassinades per la violència política que envoltava les eleccions
presidencials, segons l’ONU, en la perenne disputa interètnica de
Togo i de molts altres països africans.
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Radiografia socioeconòmica: (Font: PNUD 2007-2008)

Què hi fem:

· IDH (Índex de Desenvolupament Humà): 0,512 (Espanya:
0,949)
· Esperança de vida al néixer: 57,8 anys (Espanya: 80,5 anys)
· Taxa d’alfabetització d’adults majors de 15 anys: 53,2 % (Espanya: 99 %)
· PIB p/c: 1.506 PPA en US$ (Espanya: 27.169 PPA en US$)
· Població sota el llindar de pobresa d’ingressos: 32,3 %
· Taxa de fecunditat: 5,4 fills/dona (Espanya: 1,3 fills/dona)
· Metges per cada 100.000 persones: 4 (Espanya: 330)
· Població desnodrida: 24 % (Espanya: <2,5 %)
· Prevalença del VIH: 3,2 % (Espanya: 0,6 %)
· Taxa de mortalitat infantil, menors de 5 anys: 139/100.000
(Espanya: 5/100.000)
· Taxa de mortalitat materna: 510/100.000 (Espanya:
4/100.000)
· Taxa neta de matriculació a primària: 78 % (Espanya: 99 %)
· Taxa neta de matriculació a secundària: 22 % (Espanya: 98 %)
· Coeficient de Gini (medició de la desigualtat): sense dades
(Espanya: 34,7)
· Assistència oficial per al desenvolupament (AOD) p/c: 14,1
US$ (Espanya: 70 US$ com a donant)
· Despesa pública en salut: 1,1 % PIB (Espanya: 5,7% PIB)
· Despesa pública en educació: 2,6 % PIB (Espanya: 4,3% PIB)
· Despesa militar: 1,5 % PIB (Espanya: 1,1% PIB)
· Deute extern: 0,8 % PIB

· Construcció i sosteniment d’escoles rurals
· Promoció de famílies camperoles a la regió nord de les Sabanes
· Suport a la formació de mestres
· Beques d’estudi escolars
· Enviament de contenidors amb material divers

Principal contrapart:
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA DIOCÈSE DE DAPAONG
Des de fa 20 anys és dirigida pels Gmans. de La Salle. Es dedica
exclusivament a la promoció de l’educació primària i secundària a
la regió nord del Togo (Sabanes). L’estratègia en aquest terreny es
basa en 5 eixos fonamentals:
· Augmentar la cobertura de l’educació primària a tota la regió
· Disminuir el nombre d’alumnes per classe, augmentant el nombre
de classes i de mestres
· Valoritzar al docent rural, mitjançant la millor formació possible i
facilitant la seva vida a la zona rural
· Fomentar l’entrada de les nenes al sistema educatiu
· Basar el creixement en la participació de les famílies i del Ministeri
d’Educació
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On treballem
MADAGASCAR
Radiografia general: (Font: Wiquipedia)
· Superfície: 587.041 Km2 (Catalunya: 32.106 Km2)
· Població: 18,6 milions (2005) (Catalunya: 7,3 milions, 2008)
· Moneda: Ariary (MGA)
· Idiomes: Malgaix, Francès i Anglès (oficials)

Radiografia històrica: (Font: Wiquipedia)
Els avantpassats dels actuals malgaixos van arribar des d’Indonèsia,
i per això la seva població conserva trets asiàtics, costums típics del
sud-est d’Àsia i una llengua del tronc malai-polinesi. Posteriorment
hi va haver migracions bantus des del continent africà que es van
fondre amb la població local, sobre tot en la part est de l’illa. A inicis
de l’Edat Mitjana van arribar els primers comerciants perses i cap a
l’any 1000, els àrabs. Fruit de la seva estança, avui a la part nord de
l’illa es practica l´Islam.
Durant els dos segles següents, Portugal, la Gran Bretanya i França
van intentar instal·lar-se a la costa, però van ser expulsades per la resistència dels nadius. Finalment, els francesos van aconseguir el seu
propòsit de construir bases comercials a les costes malgaixes, unes
vegades per la força i d’altres diplomàticament, a finals del segle
XVIII. Durant les Guerres Napoleòniques, el rei Radama I d´Imerina
es va posar del costat dels britànics, que van augmentar la seva influència a l´illa a costa dels francesos i van entrenar els nadius en
l’ús d’armes modernes. França es va annexionar l’illa per complet el
1895 i Madagascar va ser proclamada colònia francesa.
França només va perdre el control de l’illa durant 1942, quan els
britànics la van ocupar per por que el Japó aconseguís Madagascar,
en plena Segona Guerra Mundial. Al 1943 va ser lliurada a la França
lliure, i al 1946 va deixar de ser colònia i es va convertir en territori
d’ultramar francès. Això no va impedir que a l´any següent esclatés
una revolta que va forçar França a convocar eleccions a l´illa, que
van guanyar els independentistes moderats. Al 1960 Madagascar es
va independitzar totalment de França i es va instituir una república.
Des de 1975, Madagascar ha viscut situacions polítiques molt tenses. Cops d’Estat militar, dictadures, eleccions fraudulentes... La tensió de la primera meitat de l´any 2002 va arribar a amenaçar amb la
possibilitat d’una guerra civil. La societat i el propi exèrcit malgaix es
van dividir en dos, i només la diplomàcia i el reconeixement internacional d’un dels candidats, va posar fi al candent conflicte. Des de
la consolidació del poder per part de Marc Ravalomanana, el país
ha aconseguit assolir unes cotes importants de creixement econòmic, recolzat per ajuts molt abundants d’institucions internacionals
com el Banc Mundial. Malgrat tot, Ravalomanana ha posat el país al
servei de l’economia internacional i ha estat acusat reiterats cops de
fer de l’illa la seva pròpia empresa. Tot això va provocar a principis
de 2009 seriosos alderulls entre grups confrontats partidaris del president i partidaris del grup opositor, dirigits per Andry Rajoelina. La
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pressió va fer caure el govern el mes de març. El cop d’Estat ha estat
sancionat per la comunitat internacional i està afectant actualment
el finançament dels serveis més bàsics de l’Estat. L’aixecament de les
sancions dependran de la propera convocatòria d’eleccions.
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Radiografia socioeconòmica: (Font: PNUD 2007-2008)

Què hi fem:

· IDH (Índex de Desenvolupament Humà): 0,533 (Espanya:
0,949)
· Esperança de vida al néixer: 58,4 anys (Espanya: 80,5 anys)
· Taxa d’alfabetització d’adults majors de 15 anys: 70,7 % (Espanya: 99 %)
· PIB p/c: 923 PPA en US$ (Espanya: 27.169 PPA en US$)
· Població sota el llindar de pobresa d’ingressos: 71,3 %
· Taxa de fecunditat: 5,3 fills/dona (Espanya: 1,3 fills/dona)
· Metges per cada 100.000 persones: 29 (Espanya: 330)
· Població desnodrida: 38 % (Espanya: 2,5 %)
· Prevalença del VIH: 0,5 % (Espanya: 0,6 %)
· Taxa de mortalitat infantil, menors de 5 anys: 119/100.000 (Espanya: 5/100.000)
· Taxa de mortalitat materna: 510/100.000 (Espanya: 4/100.000)
· Taxa neta de matriculació a primària: 92 % (Espanya: 99 %)
· Taxa neta de matriculació a secundària: sense dades (Espanya:
98 %)
· Coeficient de Gini (medició de la desigualtat): 47,5 (Espanya:
34,7)
· Assistència oficial per al desenvolupament (AOD) p/c: 49,9
US$ (Espanya: 70 US$ com a donant)
· Despesa pública en salut: 1,1 % PIB (Espanya: 1,8% PIB)
· Despesa pública en educació: 3,2 % PIB (Espanya: 4,3% PIB)
· Despesa militar: 1,1 % PIB (Espanya: 1,1% PIB)
· Deute extern: 1,5 % PIB

· Sosteniment de l’escola Saint Louis de Gonzague a Ambositra.
· Suport a la formació de mestres
· Beques d’estudi escolars i universitàries
· Promoció de la dona als suburbis de la capital.

Principal contrapart:
COL·LÈGE SAINT LOUIS DE GONZAGUE
Els Gmans. de La Salle varen prendre la direcció del col·legi Saint
Louis a l’any 1900 a la demanda del Jesuïtes que dirigien la nova
missió que s’havia fundat feia poc a Ambositra (270 km. al sud de
la capital Antananarivo). Al començament era només una escola
primària i poc a poc va engrandir les seves prestacions fins arribar
avui a cobrir des de preescolar a batxillerat. L’escola ha servit de
focus propagador de serveis essencials per a aquesta població de
18.000 habitants. Al marge, ha marcat un punt de referència sobre
l’educació de qualitat a partir de:
· Renovació constant de tècniques pedagògiques
· Promoció de la cultura local
· Metodologia democràtica i participativa
· Prestació d’oportunitats a les persones socialment més desafavorides, de Saint Louis i d’altres escoles veïnes
· Seguiment, suport econòmic i pedagògic a adolescents amb projecció
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GUATEMALA
Radiografia general: (Font: Wiquipedia)
· Superfície: 108.890 Km2 (Catalunya: 32.106 Km2)
· Població: 13,6 milions (est. 2007) + 1,8 milions emigrada (Catalunya: 7,3 milions, 2008)
· Moneda: Quetzal (GTQ)
· Idiomes: Espanyol (oficial) + 20 idiomes maies, Xinca i Garífuna

Radiografia històrica: (Font: Guatemala contra Guatemala, 2004)
La història del petit país centreamericà, es divideix en quatre processos històrics fonamentals. El primer faria referència a l’etapa en
la que els primers pobladors de l’àrea de Mesoamèrica (que s’estén
des del centre de Mèxic fins a Costa Rica), van arribar a desenvolupar diferents i riques civilitzacions, la més important la maia, on van
assolir uns desenvolupaments científics sorprenents per la lògica
científica que impera avui.
La segona etapa vindria marcada per un canvi molt brusc que transformarà les tradicionals formes de vida de la seva població fruit de la
colonització castellana. Amb l’arribada dels castellans, la distribució
de la terra a Guatemala va ser d’una clara dicotomia entre espanyols i indígenes. Entre els primers, va predominar des del principi
la propietat privada, on l’explotació va dependre de la mà d’obra
semi-forçada indígena. Per part indígena, a banda d’aquesta terra
aliena treballada, disposaven de terres comunals per a la sembra,
la pastura d’animals i la recol·lecta de llenya. Aquesta distribució
marcaria definitivament la posició subsidiària social i econòmica de
l’indígena a Guatemala.
La tercera etapa faria referència al moment de la independència a
partir de 1821. Amb l’entrada al poder dels liberals al 1871, les polítiques econòmiques liberals que es consolidaven a Europa, també
van ser adoptades a Guatemala. L’exportació va convertir-se en la
raó de ser dels governs posteriors. Els constants canvis agrícoles de
la nació per a adaptar-los a les necessitats exportadores, va tenir
en la població indígena la gran perjudicada, doncs en el període de
1821 al 1944, l’expropiació de terres comunals indígenes va afectar
a un 70% d’aquestes terres i moltes famílies van haver de subsistir
amb espais de terra ínfims o bé treballar a les plantacions com a
única alternativa possible.
Una quarta etapa se centraria exclusivament en la segona meitat del
segle XX. Amb la Revolució de 1944 es posava fi a més de set dècades
de règims anomenats liberals, però regits principalment per la dictadura i l’autoritarisme. Guatemala es trobava en una situació de fort
retard en tots els seus aspectes, que dificultaven tot gest encarat al
desenvolupament. Els anys posteriors es procediria a la modernització i democratització del país, en un clima de forta influència del dogmes comunistes que arribaven d’Europa. La consideració constant
d’amenaça comunista va esfondrar el govern de torn al 1954 en un
cop d’Estat i uns anys més tard (1960), i amb la inspiració del triomf
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de la Revolució Cubana, de Guatemala comencen a néixer els primers
grups guerrillers que s’alçaran en armes amb l’exèrcit fins al 1996. Durant el període, 200.000 persones van ser assassinades, 50.000 van ser
desaparegudes i 1 milió va haver d’exiliar-se.
Des d’aquell moment fins a l’actualitat, la presidència de la República de Guatemala ha estat governada per sectors de la dreta i centredreta del país, més favorables als interessos del teixit empresarial del
país que de les nombroses i desateses capes populars.

Caribbean
Sea
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Radiografia socioeconòmica: (Font: PNUD 2007)

Principal contrapart:

· IDH (Índex de Desenvolupament Humà): 0,689 (Espanya: 0,949)
· Esperança de vida al néixer: 69,7 anys (Espanya: 80,5 anys)
· Taxa d’alfabetització d’adults majors de 15 anys: 69,1 % (Espanya:
99 %)
· PIB p/c: 4.568 PPA en US$ (Espanya: 27.169 PPA en US$)
· Població sota el llindar de pobresa d’ingressos: 56,2 %
· Taxa de fecunditat: 4,6 fills/dona (Espanya: 1,3 fills/dona)
· Metges per cada 100.000 persones: 90 (Espanya: 330)
· Població desnodrida: 22 % (Espanya: <2,5 %)
· Prevalença del VIH: 0,9 % (Espanya: 0,6 %)
· Taxa de mortalitat infantil, menors de 5 anys: 43/100.000 (Espanya:
5/100.000)
· Taxa de mortalitat materna: 290/100.000 (Espanya: 4/100.000)
· Taxa neta de matriculació a primària: 94 % (Espanya: 99 %)
· Taxa neta de matriculació a secundària: 34 % (Espanya: 98 %)
· Coeficient de Gini (medició de la desigualtat): 55,1 (Espanya: 34,7)
· Assistència oficial per al desenvolupament (AOD) p/c: 20,1 US$
(Espanya: 70 US$ com a donant)
· Despesa pública en salut: 2,3 % PIB (Espanya: 5,7% PIB)
· Despesa pública en educació: 2,4 % PIB (Espanya: 4,3% PIB)
· Despesa militar: 0,3 % PIB (Espanya: 1,1% PIB)
· Deute extern: 1,5 % PIB

PROYECTO DESARROLLO SANTIAGO (PRODESSA)
Al 1989 els Gmans. de La Salle Sebastià Farró i Oscar Azmitia, inspirats
en la fe alliberadora i la seva ferma opció preferencial pels més desposseïts i empobrits de Guatemala, funden el Proyecto de Desarrollo Santiago com a una obra de promoció de les escoles cristianes dels Gmans.
de La Salle, per contribuir en la transformació de la realitat d’aquests
sectors de la població guatemalenca. PRODESSA:
· Treballa per un desenvolupament integral i coherent amb la cultura
maia (formació, producció agroecològica, comercialització i organització)
· Realitza un treball polític no partidista (incidència política)
· Treballa sobre la base dels principis democràtics (igualtat, participació,
equitat...)
· Creu en la complementarietat de l’ésser humà i la natura
· Es recolza en la concepció filosòfica i metodològica de l’educació popular i l’educació maia

Què hi fem:
· Sosteniment de l’Instituto Maya Guillermo Woods i de l’Instituto
Maya Mam K’ulb’il Nab’il
· Suport a la formació de mestres en Educació Bilingüe Intercultural
· Beques d’estudi de formació professional
· Promoció de la dona indígena de l’àrea rural
· Organització política local
· Tecnificació agropecuària i artesanal
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PERÚ
Radiografia general: (Font: Wiquipedia)
· Superfície: 1.285.215 Km2 (Catalunya: 32.106 Km2)
· Població: 28,2 milions (2008) + 2,8 milions emigrada (Catalunya:
7,3 milions, 2008)
· Moneda: Nuevo Sol (PEN)
· Idiomes: Espanyol (oficial) + Quítxua i Aimara (co-oficials, allà on
predominen)

Radiografia històrica: (Font: Wiquipedia i Andean Adventure)
L’actual territori del Perú el poblament del qual es remunta probablement a uns 20.000 anys, va ser el bressol de les primeres i més avançades civilitzacions del continent americà. Els primers habitants van ser
caçadors i recol·lectors (fins al 6.000 o 5.000 a.c.). Posteriorment, van
aparèixer els agricultors seminòmades, i els primers grups sedentaris
(5.000 - 2.500 a. c.). Tanmateix, va ser cap al segle XIII a.c. quan van
començar a desenvolupar-se les grans civilitzacions preinques, que
tindrien en la cultura Chavín la seva primera gran culminació.
Diferents civilitzacions regionals que es van desenvolupar van deixar
com a herència als Inques un vast coneixement. L’imperi inca, la capital del qual va correspondre a Cusco, va ser entre els segles XII i
XVII el major Estat de l’Amèrica meridional precolombina. Organitzat com una monarquia teocràtica, amb una societat estratificada
i un sistema productiu orientat a la satisfacció de les necessitats
comunitàries, es va mantenir fins a 1532, any en què un petit grup
de castellans, encapçalat per Francisco Pizarro, va capturar a Cajamarca l’inca Atahualpa. La mort del sobirà va provocar un gran
cataclisme en les estructures de l’imperi. Els indígenes no van tardar
a rebel·lar-se davant dels abusos dels conqueridors, però les terribles matances desencadenades per aquests els van obligar a buscar
refugi en els alts cims andins.
El virregnat del Perú passà a ser una fortalesa irreductible del domini hispà, fins al 1821 quan es proclamà la independència. Tanmateix, aquesta proclamació no va significar el final de la guerra
d’emancipació, a la qual més tard es va afegir Simón Bolívar. L’acció
conjunta dels exèrcits llibertadors va donar els seus fruits el 1824
posant fi al domini espanyol al continent americà. La consecució
de la independència peruana va donar pas a un complex procés
d’organització nacional, que es va veure constantment pertorbat
per la inestabilitat política.
Durant la dècada de 1980, el Perú es va enfrontar en una forta
crisi econòmica i social, a causa del descontrol de la despesa fiscal, un considerable deute extern i la creixent inflació junt amb
el conflicte armat intern, accentuada per l’aparició dels grups terroristes d’inspiració comunista que pretenien instaurar un nou
Estat mitjançant la lluita armada, com Sendero Luminoso primer,
i el MRTA després. El terrorisme va obtenir una resposta repressiva molt forta de les forces armades. Els combats entre ambdós
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bàndols va significar la mort de prop de 70 mil persones entre
combatents i camperols.
En els anys posteriors fins a l’actualitat, el Perú ha hagut d’enfrontarse a problemes econòmics i polítics molt seriosos. Darrera dels
governs d’Alan García, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos i
Alejandro Toledo, hi ha una gran quantitat de casos de corrupció,
terrorisme d’Estat i mesures neoliberals d’alt risc. Alan García torna
a ser el president, aplicant la mateixa política econòmica per la que
criticava a Toledo.
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Radiografia socioeconòmica: (Font: PNUD 2007-2008)

Què hi fem:

· IDH (Índex de Desenvolupament Humà): 0,773 (Espanya:
0,949)
· Esperança de vida al néixer: 70,7 anys (Espanya: 80,5 anys)
· Taxa d’alfabetització d’adults majors de 15 anys: 87,9 % (Espanya: 99 %)
· PIB p/c: 6.039 PPA en US$ (Espanya: 27.169 PPA en US$)
· Població sota el llindar de pobresa d’ingressos: 53,1 %
· Taxa de fecunditat: 2,7 fills/dona (Espanya: 1,3 fills/dona)
· Metges per cada 100.000 persones: 117 (Espanya: 330)
· Població desnodrida: 12 % (Espanya: <2,5 %)
· Prevalença del VIH: 0,6 % (Espanya: 0,6 %)
· Taxa de mortalitat infantil, menors de 5 anys: 27/100.000 (Espanya: 5/100.000)
· Taxa de mortalitat materna: 240/100.000 (Espanya: 4/100.000)
· Taxa neta de matriculació a primària: 96 % (Espanya: 99 %)
· Taxa neta de matriculació a secundària: 70 % (Espanya: 98 %)
· Coeficient de Gini (medició de la desigualtat): 52 (Espanya:
34,7)
· Assistència oficial per al desenvolupament (AOD) p/c: 14,2 US$
(Espanya: 70 US$ com a donant)
· Despesa pública en salut: 1,9 % PIB (Espanya: 5,7% PIB)
· Despesa pública en educació: 2,4 % PIB (Espanya: 4,3% PIB)
· Despesa militar: 1,4 % PIB (Espanya: 1,1% PIB)
· Deute extern: 7 % PIB

· Suport a la formació de mestres
· Arranjament d’escoles rurals
· Suport a la Ràdio quítxua La Salle Rimarinakusunchis

Principal contrapart:
TARPUSUNCHIS (“Anem sembrant”)
Va constituir-se l’any 2001 de l’ Institut dels Gmans. de les Escoles
Cristianes. La seva finalitat és la millora de la qualitat de vida de
membres de comunitats (rurals i urbanes) en situació de risc prenent a partir de l’eina fonamental de l’educació en l’afirmació de
la cultura quítxua. TARPUSUNCHIS promou el desenvolupament
integral i sostenible en els àmbits de l’educació reglada, la salut, la
promoció de l’ocupació, la difusió i accés a la cultura, la promoció
del turisme, etc, mitjançant:
· Serveis de capacitació i formació docent
· Tallers productius
· Escoles de lideratge
· Intervencions de caràcter humanitari
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Llistat de projectes 2008
Fons propis
DESTINACIÓ

TÍTOL

COST

MADAGASCAR

Ajut mèdic a persones amb escassos recursos d’Ambositra
El Gmà. Joan Sala es troba sovint amb moltes situacions d’urgència mèdica que
requereixen actuar sense vacil·lacions. La sol·licitud d’aquest projecte pretén fer
front a algunes emergències que van donar-se en alumnes i familiars.

494,00 €

MADAGASCAR

Consolidació de mur exterior
Els costats nord-oest de l’escola hi havia un mur molt precari en mal estat. El
projecte va permetre poder construir un nou mur que assegurés la delimitació de
l’escola i protegís als alumnes.

600,00 €

MADAGASCAR

L’escola, un projecte de vida
Aquest projecte de sensibilització a la comarca del Bages pretén disposar del
material suficient per poder preparar exposicions per donar a conèixer la realitat
de Madagascar i els projectes que PROIDE hi desenvolupa.

155,55 €

TOGO

Coordinació i manteniment de les 82 escoles rurals del Nord
Aquest projecte pretenia fer front al salari de tot un any del Gmà. Director de les
escoles de l’Enseignement Catholique.

1.830,00 €

TOGO

Retard al port de Lomé de la retirada del contenidor del mes de maig
La Direcció de l’Enseignement Catholique de la regió de les Sabanes sempre fa
front al transport dels contenidors des del port de Lomé fins a Dapaong. Tot i així,
si el contenidor no té la documentació a punt, queda retingut a port suposant
grans despeses per dia de retenció. Aquest projecte respon a 10 dies d’espera per
problemes burocràtics.

BENIN

Suport a la compra de vehicle pel Col.legi Monseñor Steinmetz
El Col·legi Steinmetz de Bohicon necessitava substituir el vehicle. L’escola va
assumir la major part de la despesa. Les altres ONGD’s lasal·lianes de l’Estat vam
assumir les quantitats que vam poder. El pick-up de doble cabina permet el
transport de persones i mercaderies per tal de realitzar les tasques pròpies de
funcionament del centre.

1.000,00 €

GUINEA EQUATORIAL

Arranjaments i millores a la Casa La Salle Bomudi
Aquest projecte és també compartit per les ONGD’s lasal·lianes de l’Estat. Cada
entitat aportava la quantitat que podia fer front. La resta era assumit per la pròpia escola i el Districte Central d’Espanya. Es pretenia reconstruir la tanca caiguda
de la Casa de Cooperants i així evitar que se seguissin obrint forats per entrar a
l’interior del recinte, amb els riscos de furts que això suposava.

3.000,00 €

PERÚ

Intervenció tutorial per a la millora del rendiment acadèmic dels nens i
nenes del poblat urbà marginal de Patibamba Baja a Abancay
Aquest projecte pretenia contribuir a la disminució del fracàs escolar de nens
i nenes del barri marginal de Patibamba Baja. La manera de fer-ho va ser mitjançant la realització d’activitats d’acompanyament, tutoria i seguiment personalitzat dels aprenentatges d’aquests nens. El projecte contribuïa a la compra d’estris
escolars per a aquesta modesta escola de reforç amb 100 alumnes, i també a les
despeses de capacitació de pares de família, pagament de tutors i coordinador i
berenars, per a 10 mesos d’activitat.

3.000,00 €

200,00 €

TOTAL 10.279,55 €
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Campanya escoles
DESTINACIÓ

TÍTOL

TOGO

Millorar les condicions materials d’ensenyament i aprenentatge a les escoles
rurals
El projecte ha facilitat materials pedagògics i manuals escolars; ha potenciat el
seguiment dels mestres amb visites pedagògiques regulars dels Consellers Pedagògics; s’han rehabilitat les infraestructures educatives deteriorades i augmentat
el mobiliari escolar.

6.896,89 €

TOGO

Suport per a un ensenyament de qualitat i a l’abast de tothom al Col·legi St.
Athanase
Aquest projecte permet continuar amb els esforços que ja es venen donant per
facilitar l’educació secundària a tots els nois i noies sense diferència de sexe, religió
o nivell social, de la regió de les Sabanes. Al mateix temps és necessari mantenir la
intensitat per evitar l’abandonament escolar de molts d’aquests nois i noies, que
principalment ho fan per manca de recursos familiars.

9.900,00 €

TOGO

Construcció d’una sala polivalent de l’escola femenina de Môfant
Aquest projecte va servir per crear un espai amb la finalitat d’aconseguir les més
diverses formes de reunió, tan formatives, com de reunió de pares d’alumnes, de
celebració d’actes, etc. També ha donat la possibilitat de cobrir d’altres necessitats, ja que no hi ha aules específiques de laboratori, d’informàtica, etc.

4.228.53 €

MADAGASCAR

Construcció d’un taller de fusteria
Amb la implementació d’aquest projecte a l’escola Saint Louis de Gonzague a
Ambositra, s’ha permès impartir mòduls professionals de fusteria millorant la
futura capacitat d’inserció laboral a través d’un ofici dels alumnes de la primera
etapa de secundària. Aquest projecte va ser co-finançat amb Fons Propis de
l’entitat i l’Ajuntament de Santpedor.

1.784.35 €

GUATEMALA

Enfortiment de l’àrea productiva a l’ Instituto Maya Mam K’ulb’l Nab’il
El projecte ha facilitat l’inici d’una capacitació sistemàtica sobre agroecologia,
tractament forestal i producció de plantes medicinals. També s’ha creat un viver
forestal, s’ha reforestat el terreny de l’ Institut i s’han comprat les eines necessàries
per adaptar l’àrea productiva a les noves intencions orientades en aquest sentit.

8.281,58 €

GUATEMALA

COST

Recolzament al Procés de Formació Acadèmica dels i les estudiants de Magisteri de l’ Instituto Maya Guillermo Woods
Aquest projecte recolza la formació de 118 estudiants de l’Ixcán. Concretament
l’aportació de PROIDE va servir per finançar ¼ part de tota l’alimentació d’un any
escolar dels 35 estudiants de 6º Magisterio, interns a l’ Instituto durant 12 dies al mes.

7.546.50 €

TOTAL 38.637,85 €
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Contenidors
DESTINACIÓ

TÍTOL

COST

TOGO

Contenidor 20’ PROIDE Mollerussa/Lleida
S’ha proveït de material mèdic i tecnològic a l’Hospital de Nadjundi a les Sabanes.

TOGO

Contenidor 40’ PROIDE Mollerussa/Lleida
S’ha proveït de material divers a l’Enseignement Catholique a les Sabanes.

2.868,50 €

TOGO

Contenidor 40’ PROIDE Mollerussa/Lleida
S’ha proveït de material divers al Centre de Formació Rural de Tami a les Sabanes.

3.145,01 €

TOGO

Contenidor 40’ PROIDE Mollerussa/Lleida
S’ha proveït de material divers al Centre de Formació Rural de Tami a les Sabanes,
alhora que s’enviava material oftalmològic per a uns voluntaris alacantins.

1.664,43 €

(cost del contenidor finançat
per l’Ajuntament de Saragossa a
través d’una altra ONGD)

3.142,07 €

(cost del contenidor finançat
per la Caja Mediterráneo)

TOTAL

10.820,01 €

Administracions
DESTINACIÓ

TÍTOL

DESTINACIÓ

TOGO

Construcció d’aules a l’escola de Kantindi
S’han creat noves places d’educació a l’escola construint un
bloc de 3 aules, despatx i magatzem. També s’han construït 3
cases per als mestres que viuen a altres poblats.

AJUNTAMENT BADIA I
AJUNTAMENT DE LLEIDA

TOGO

Construcció d’una sala polivanent de l’escola femenina de
Môfant
Aquest projecte va servir per crear un espai amb la finalitat
d’aconseguir les més diverses formes de reunió, tan formatives, com de reunió de pares d’alumnes, de celebració
d’actes, etc. També ha donat la possibilitat de cobrir d’altres
necessitats, ja que no hi ha aules específiques de laboratori,
d’informàtica, etc.

AJUNTAMENT DE
MONTCADA I
AJUNTAMENT DE
CAMBRILS

2.000,00 €
+
6.773,00 €

MADAGASCAR

Construcció d’un taller de fusteria
Amb la implementació d’aquest projecte a l’escola Saint Louis
de Gonzague a Ambositra, s’ha permès impartir mòduls professionals de fusteria millorant la futura capacitat d’inserció
laboral a través d’un ofici dels alumnes de la primera etapa de
secundària.

AJUNTAMENT DE
SANTPEDOR

2.600,00 €

AJUNTAMENT DE
MANRESA

3.016,00 €

MADAGASCAR

Rehabilitació de l’entrada del Col·legi Saint Louis de Gonzague i reparació de la recollida d’aigua de la pluja
L’entrada a l’escola es trobava en una situació molt deficient
per manca de finançament constant per al seu manteniment.
Al mateix temps, amb els anys va deteriorar-se allò tan necessari com són els mitjans per recollir aigua de pluja. El projecte
va permetre acondicionar aquests elements fonamentals per
a la vida de l’escola.

COST
3.512,00 €
+
22.107,00 €
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Administracions
DESTINACIÓ

TÍTOL

DESTINACIÓ

COST

MADAGASCAR

L’escola, un projecte de vida
Aquest projecte de sensibilització a la comarca del Bages
pretén disposar del material suficient per poder preparar
exposicions per donar a conèixer la realitat de Madagascar i
els projectes que PROIDE hi desenvolupa.

AJUNTAMENT DE
MANRESA

GUATEMALA

Protagonisme juvenil als instituts de magisteri d’Ixcán i
Poptún (Guatemala)
El projecte permet seleccionar uns estudiants amb habilitats
de lideratge i oferir-los una educació paral·lela als seus estudis
per a que puguin dirigir en el futur els processos transformadors que s’impulsen en els seus municipis.

AJUNTAMENT DE SANT
CELONI

GUATEMALA

Enfortiment de l’Educació Superior a l’Ixcán amb formació de personal docent especialitzat en Educació Bilingüe
Intercultural amb èmfasi en la Cultura Maia
El projecte ha permès atendre de manera directa a 221
mestres, la millora educativa del municipi i el reconeixement
de l’Educació Bilingüe Intercultural. L’experiència que s’ha
generat ha estat una aportació valuosa per a la incidència en
polítiques públiques d’educació a nivell superior a la futura
universitat estatal i la creació de la Universitat Maia.

ACCD (GENERALITAT)

140.000,00 €

GUATEMALA

Enfortiment de l’organització i tecnificació productiva
agropecuària i artesanal, en el marc de l’Agricultura
Sostenible per a la seguretat alimentària, en el municipi
d’Aguacatán
S’ha ajudat a seguir un procés de producció que ha contribuït
en el desenvolupament local de 7 comunitats ajudant a contrarestar la pobresa extrema en la que viuen. S’ha garantit la
seguretat alimentària de les famílies i comunitats mitjançant
la tecnificació orgànica de la producció agropecuària.

CAJAMADRID
(en consorci amb PROYDE
com a segona organització)

109.000,00 €

PERÚ

Radio Rimarinakusunchis al servei de l’educació en quítxua per a poblacions rurals índigenes del Perú
S’ha promogut i reforçat la situació de la cultura i la llengua
quítxua en una de les zones més pobres del país mitjançant
una intervenció educativa integral que preveia la utilització
de l’emissora radiofònica quítxua de La Salle d’Urubamba. Els
beneficiaris directes han estat els mestres, alumnes i pares de
la Vall del Río Vilcanota del Departament de Cusco.

AJUNTAMENT DE
PALAMÓS

PERÚ

Reconstrucció de l’escola primària Santa Teresita de Pueblo Nuevo a Chincha
S’està reconstruint de nou l’escola per a nivells bressol, infantil i primària, després del terratrèmol de 2007, per acollir 680
alumnes de la població de Pueblo Nuevo.

AECID (GOV. ESPANYA)
(en consorci amb PROYDE
com a primera organització)*

618,38 €

2.941,46 €

4.834,57 €

(126.752,00 €)

TOTAL 297.402,41 €
* La primera organització és la que rep la subvenció i per tant és la que inclou l’import a la seva comptabilitat. Aquesta subvenció no queda reflectida als resultats econòmics 2008.
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Estiu Solidari
DESTINACIÓ

TÍTOL

COST

TOGO (Tami)

Pintar i completar l’escola primària de Tugben i formació del personal del
parvulari del C.F.R. Tami

1.500,00 €

TOGO (Dapaong)

Pintar les escoles A i B de Bombouaka i pintura interior i exterior del Col.legi
St. Athanase de Dapaong

2.500,00 €

PERÚ

Contacte amb les comunitats indígenes del Valle Sagrado, en l’acció de missió lasal·liana

1.500,00 €

GUATEMALA

Reforç pedagògic i rehabilitació d’infraestructura bàsica de l’Instituto Maya
Mam K’ulb’l Nab’il

1.500,00 €

TOTAL

TOGO (Tami)

· M. Elisa Abellí
· M. Teresa Baleri
· Àngela Bohigas
· Anna Irene Camacho
· Irene Carbó
· Joan Carbó
· Albí Gómez
· Elena Parera
· Josep I. Solsona
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Pintar i completar l’escola primària de Tugben i formació del
personal del parvulari del C.F.R.
Tami.
“[...] Després d’un mes a Tami va
arribar l’hora de tornar a casa amb
la maleta plena d’experiències, records
i reflexions. Segur que no hi ha prou
paper per explicar tot el que hem viscut
i el que hem après. Ara, si haguéssim
d’explicar què és Àfrica en poques
paraules, crec que tot el grup coincidiria
en dir que hi ha coses que no es poden
explicar, que s’han de viure, i que malgrat viure-les no tenen perquè poder-se
entendre.”

7.000,00 €

TOGO (Dapaong)

· Anna Anglès
· Elisabet Badia
· Olga Feliu
· Laura Flórez
· Albert Fortuny
· Francesc García
· Noelia Padilla
· Ferran Riera
· Joan Carles Riera
· M. José Sánchez

Pintar les escoles A i B de Bombouaka i pintura interior i exterior
del Col.legi St. Athanase de
Dapaong.
“[...] hem estat organitzant jocs per a la
mainada del barri però també hem participat de les seves propostes de danses i
cançons. S’ha fet recolzament ginecològic
a l’hospital de Dapaong i en el centre de
les Germanes franciscanes de Nadjundi.
[...] En acabar de pintar les escoles, les
dues darreres setmanes de juliol s’han
emprat en contactar amb l’Associació
Môfant del barri del Bon Pasteur. Es
tracta d’un col·lectiu de mares de família
molt sensibilitzades amb el tema de la
millora de les condicions de vida de la
dona i les relacions familiars.”

Memòria d’activitats PROIDE | 2008

PERÚ

· Eva Bosch
· Meritxell Guitart
· Marta Miarons
· Esteve Miguélez
· Guillem Rigol
· José Luis Vadillo

GUATEMALA

Contacte amb les comunitats indígenes del Valle Sagrado, en l’acció
de missió lasal·liana
“Deixant de banda la feina que vam fer,
que no és tanta com hauríem volgut, el
més important per a nosaltres va ser el
contacte amb la realitat d’aquestes comunitats andines i la relació amb nois i
noies de nivells socials i econòmics molt
diferents d’arreu del Perú, disposats a
passar les seves vacances ajudant a
gent del seu propi país que viuen en
una situació de pobresa extrema. [...]
Tota aquesta experiència ha unit sis
persones molt diferents en un mateix
projecte i una mateixa il·lusió”.

· Jaume Codolar
· Carlota Rebull
· Ariadna Simón
· Belén Soriano
· Jesús To

Reforç pedagògic i rehabilitació
d’infraestructura bàsica de l’Instituto
Maya Mam K’ulb’l Nab’il
“L’ arribada a l’Institut va ser un dilluns dia
7 de juliol, i la primera impressió va ser força
estranya. Durant la càlida acollida les seves
mirades desconcertants ens feien sentir fora
de lloc. Però amb el pas dels dies la seva
il·lusió per conèixer-nos va fer que tots ens
sentíssim com a casa nostra. [...] Poc a poc
aconseguírem conèixer la realitat d’aquell
país compartint moltes estones lliures a
l’Institut amb els joves i visitant algunes de les
seves comunitats. [...] Guatemala no ens ha
deixat indiferents. Ens emportem tota una
barreja de sentiments i emocions que ens
han ajudat a créixer com a persones, i que
continuaran presents en el nostre camí.”
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Beques escolars
DESTINACIÓ

TÍTOL

COST

TOGO

Beques d’estudi per als alumnes de la xarxa d’escoles rurals de la regió de les
Sabanes
El projecte ha facilitat l’accés a l’educació a 186 nens i nenes

10.225,00 €

GUATEMALA

Beques d’estudi a Ixcán
El projecte ha facilitat l’accés a l’educació a 110 nois i noies de l’Instituto Maya
Guillermo Woods (97 del Magisterio i 13 del Básico), al rebre una ajuda econòmica en forma de beca

7.700,00 €

MADAGASCAR

Beques d’estudi a Bheniy, Tamatane i Tana
475 beques bàsiques i 23 beques universitàries han facilitat l’accés a l’educació a
aquestes persones

31.185,00 €

TOTAL 49.110,00 €
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MADAGASCAR
23 15
88

203

168
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INFANTIL
PRIMÀRIA
ESO
BATXILLERAT

15
203
169
88

TOTAL BÀSIQUES

475

UNIVERSITÀRIES

23

TOTAL BEQUES

498
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Resultat econòmic 2008
Ingressos			
50%

47,3%

45%

COL·LABORADORS

10.765,49

40%

BEQUES ESCOLARS

49.110,00

35%

DONATIUS ECONÒMICS

46.305,86

30%

DONATIUS MATERIALS

66.064,16

25%
20%

SUBVENCIONS

297.402,41

ACTIVITATS DELEGACIONS

111.491,57

10%

.792,87

5%

7,4%

7,4%

1,7%
SUBVENCIONS

DONATIUS MATERIALS

628.690,44

ALTRES

0,1%

0%
DONATIUS ECONÒMICS

46.758,08

10,5%
7,8%

BEQUES ESCOLARS

ALTRES

15%

COL·LABORADORS

INTERESSOS BANCARIS

17,7%

INTERESSOS BANCARIS

TOTALS

ACTIVITATS DELEGACIONS

DESCRIPCIÓ

Despeses			

50%

61.064,16

40%

GESTIÓ

49.393,77

30%

100.870,10

605.212,79

16,7%

20%
10,1%

10%

8,2%
0,2%

0%

DESPESES BANCÀRIES

ALTRES

1.276,24

ALTRES

VARIACIÓ EXISTÈNCIES (donatius materials)

DESPESES BANCÀRIES

64,9%

60%

GESTIÓ

392.608,52

70%

VARIACIÓ EXISTÈNCIES
(donatius materials)

PROJECTES

TOTALS

PROJECTES

DESCRIPCIÓ
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Projectes finançats
Forma de projecte i finançador		
DESCRIPCIÓ

IMPORT

80%

FONS PROPIS

10.279,55

60%

CAMPANYA ESCOLES

38.637,85

CONTENIDORS

10.820,01

40%
30%
2,6%

0%

7.000,00
49.110,00

413.249,82

11,9%

9,3%
1,7%

BEQUES ESCOLARS

2,5%

ESTIU SOLIDARI

10%

ADMINISTRACIONS

20%

CONTENIDORS

BEQUES ESCOLARS

50%

CAMPANYA ESCOLES

ESTIU SOLIDARI

297.402,41

72,0%

FONS PROPIS

ADMINISTRACIONS

70%

Distribució geogràfica		
PAÍS

IMPORT

TOGO

82.492,43

MADAGASCAR

40.453,28

70
67,0%

60
50

PERÚ

9.334,57

20

ALTRES

4.000,00

50

9,8%

10

GUATEMALA

0
MADAGASCAR

413.249,82

20,0%

2,3%

1,0%
ALTRES

30

PERÚ

276.969,54

TOGO

GUATEMALA

40
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Auditoria 2007
Les dates en que es realitzen les auditories externes de PROIDE no permet coincidir aquestes amb la presentació de la Memòria d’Activitats.
Com a mostra de transparència de l’entitat, adjuntem a aquesta i a les futures memòries, la certificació dels auditors corresponents a un
any anterior.
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Resum d’accions
REUNIONS 2008:

Reunions de Patronat:
- 21 de febrer
- 26 de juny
- 26 de setembre
- 19 de desembre
Reunions d’Equip d’Àrees:
- 21 de gener
- 6 de juny
- 6 i 7 de setembre (reunió extraordinària)
- 24 d’octubre
- 17 de desembre
Reunions Generals Coordinadora
d’ONGD’s lasal·lianes:
- 22 de gener
- 6 de maig
- 30 de setembre
Reunions Àrea de Sensibilització
Coordinadora d’ONGD’s lasal·lianes:
- 8 de març
- 31 de maig
- 27 de setembre
- 22 de novembre
Reunions generals de REDES Catalunya:
- 6 de novembre

GENER
· 19.- Presentació de la Campanya de
PROIDE “ELLA TAMBÉ TÉ DRET A
L’EDUCACIÓ”, a la seu central de l’entitat
· 28 de gener - 8 de febrer.- Campanya de
sensibilització de PROIDE a La Salle Tarragona (com és una escola africana, xerrades i exposició de fotografies a càrrec
de voluntaris/ies de l’Estiu Solidari 2007
de PROIDE a Tami i treball del material de
la campanya de PROIDE del 2008)

· Tots els dijous d’aquest trimestre. Esmorzars Solidaris a La Salle Congrés
· 29 a 3 de febrer.- Inici de les Jornades
“PROIDE” a primària, ESO i BAT a La Salle
Horta

FEBRER

· 16-17.- Cap de Setmana Solidari de Belllloc sota el lema “Mou-te contra les desigualtats”. Xerrades amb l’objectiu de promoure
i donar suport als projectes de cooperació
internacional. Una d’aquestes xerrades va ser
a càrrec de Francesc Pla Falip, President de la
Coordinadora d’ONGD de Lleida i voluntari
de PROIDE Mollerussa / Lleida

· Tots els dimarts i dijous d’aquest mes. Esmorzars solidaris a La Salle Cassà
· 2.- Xerrades a Cicles Formatius sobre
l’escola de Daloa a Costa d’Ivori (objectius,
formació, cooperants...) a La Salle Barceloneta a càrrec del Gmà. Toni Baqueró
· 6-17.- El director de PROIDE visita Perú
per tal d’obrir noves relacions per a futures
col·laboracions
· 8.- Xerrades a Batxillerat sobre l’escola de
Daloa a Costa d’Ivori (objectius, formació,
cooperants...) a La Salle Barceloneta a càrrec del Gmà. Toni Baqueró

· 18-22.- Setmana de PROIDE a La Salle
Reus des de P3 fins a segon de batxillerat
(es treballa el rètol a la reflexió del matí,
es treballa el tríptic a la tutoria, venda de
samarretes, proposta i animació per fer
beques, tot treballant els països on treballa PROIDE, pel·lícules per aprofundir en el
tema adequades a cada nivell...)

· 8.- Encesa Solidària a La Salle Premià
· 11-15.- Campanya de PROIDE a La Salle
Barceloneta (sensibilització amb vídeos,
xerrades, esmorzars solidaris...)
· 12.- Presentació de la Fundació PROIDE
com Entitat local a TV Cambrils. Entrevista a Carles Martí, cap de la delegació
PROIDE Cambrils
· 14-23.- Campanya de PROIDE a La Salle
Torreforta. Esmorzars solidaris, venda de samarretes solidàries i exposició
d’escola africana

· 19.- Reunió de direcció de PROIDE amb
l’ONGD SED
· 25-29.- Campanya de PROIDE a La Salle
Comtal (Comtal x Àfrica)

MARÇ
· 6.- Dinar solidari de 3r i 4rt d’ESO per la
campanya de PROIDE a La Salle Manlleu

· 14.- Marxa solidària organitzada a favor
de PROIDE a La Salle Torreforta
· 21.- Festival Solidari a La Salle Torreforta
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· 6-25.- Presentació de l’exposició fotogràfica “Relats a Dapaong” de PROIDE
a La Salle Bonanova. Presentació a càrrec
del director de PROIDE, el fotògraf Albert
Farnós i el Gmà. Santi Mateu que explica la
feina feta a Togo per la Fundació PROIDE i
els Gmans. de La Salle.

· 29 i 30.- Curs d’Introducció a la Solidaritat per al Desenvolupament (1a part)
per als voluntaris i voluntàries de l’Estiu
Solidari al Casal de la Salle - Sant Martí de
Sesgueioles

· 7.- PROIDE Mollerussa / Lleida organitza
la sortida de Barcelona d’un contenidor
amb material per al dispensari de Nadjundi subvencionat per una ONGD de Saragossa i el seu Ajuntament
· 7.- Botifarrada Solidària a La Salle Congrés
· 14-18.- Els alumnes donen els llibres antics
que no fan servir per la venda de llibres
solidària a La Salle Reus

· 31.- Comença la setmana PROIDE a La Salle Girona
· 8.- Reunió a Madrid de la Comisión de
sensibilización de la Coordinadora
d’ONGD’s lasal·lianes
· 10-14.- Campanya de PROIDE a Primària
a La Salle Bonanova. Va treballar-se la correspondència amb alumnes de Guatemala i van realitzar-se diverses activitats amb
tots els nens i nenes vestits amb samarretes solidàries

ABRIL
· 1-31.- Esmorzars solidaris a La Salle Girona
· 4.- Acaba la setmana PROIDE amb la Xª
Encesa Solidària. Més de 5.000 llantions,
a les escales de la Catedral organitzada per
La Salle Girona

· 11.- Trobada del director de PROIDE amb
els alumnes de 1r a 4rt de primària de La
Salle Bonanova per explicar i veure el vídeo i exposició “Relats a Dapaong”

· 18.- Sopar Solidari a La Salle Manresa
· 19.-Assemblea General de la FCONGD.
El Gmà. Antoni Baqueró hi assisteix representant a PROIDE
· 19 i 20.- Curs d’Introducció a la Solidaritat per al Desenvolupament (2a part)
per als voluntaris i voluntàries de l’Estiu
Solidari al Casal de la Salle - Sant Martí de
Sesgueioles

· 13.- Trobada del director de PROIDE amb
els alumnes de 5è i 6è de primària de La
Salle Bonanova per explicar i veure el vídeo i exposició “Relats a Dapaong”
· 12.- Festival de música de l’aula musical
per a PROIDE dins de la Campanya de Primària La Salle Bonanova

· 17.- Sopar Solidari a La Salle Congrés

· 4.- Sopar solidari a La Salle Cassà

· 20.- Paradeta solidària amb productes
de Comerç Just a La Salle Manresa
· 20-23.- Campanya de PROIDE a l’escola
Fundació Cardenal Vidal i Barraquer,
Cambrils
· 14.- matí de jocs africans (construcció del
joc del Bao) a l’aula de cicle mitjà dins de la
Campanya de Primària La Salle Bonanova.
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· 21.- Exposició fotogràfica de PROIDE al
col·legi Cardenal Vidal i Barraquer, Cambrils
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· 21-25.- Campanya de PROIDE a La Salle
Manresa
· 21-25.- Campanya de PROIDE a Infantil,
ESO i Batxillerat a La Salle Bonanova

· 23.- Sant Jordi solidari La Salle Montcada. Participació junt amb d’altres institucions a la parada de l’Ajuntament de MiR
(venda de roses, artesania, samarretes de
l’entitat... i explicació de l’ONGD per part
d’alumnes i professors voluntaris/es)

· 23.- Rambla solidària a La Salle Bonanova
· 23.- Rosa Solidària a La Salle Congrés

MAIG
· 5-9.- Campanya de PROIDE a La Salle
Premià
· 5-9.- Exposició fotogràfica de PROIDE
“Relats a Dapaong” a La Salle Premià
· 5-9.- Repartiment de samarretes a La Salle Figueres

· 23.- El llibre solidari a La Salle Barceloneta
· 6.- Sortida de Barcelona del contenidor
carregat el dia 26 d’abril a El Poal.

· 23.- Venda solidària de llibres i roses a la
parada que munten els alumnes de primer
de batxillerat al pati de l’escola La Salle Reus

· 6.- Reunió a Madrid de la Comisión
de coordinación de la Coordinadora
d’ONGD’s lasal·lianes
· 10 i 11.- Convivències i Festival de PROIDE a La Salle Bonanova. Organitzat per
l’Associació de Pares. Una comissió de
pares organitza una paradeta per donar
informació sobre PROIDE. Es fan tallers,
Comerç Just, etc

· 21-25.- Campanya de PROIDE a La Salle
Manresa
· 21-25.- Campanya de PROIDE a La Salle
Gràcia
· 24.- Campanya de PROIDE i esmorzar solidari a La Salle Berga
· 23.- Sant Jordi solidari, roses i llibres al
pati de La Salle Figueres

· 24.- Concurs de playback en favor de
PROIDE a La Salle Comtal

· 23.- Sant Jordi a Badia del Vallès. Mostra
d’entitats de cooperació i altres activitats

· 25.- Esmorzar Solidari a La Salle Gràcia
· 25.- Esmorzar Solidari a La Salle Manresa.
L’objectiu d’aquesta edició ha estat ajudar
a construir un taller de fusteria a l’escola
d’Ambrositra, a Madagascar. PROIDE Bages hi va exposar fotografies tant del projecte com de l’escola Saint Louis de Gonzague on s’ubicarà

· 23.- Una rosa per Sant Jordi al passeig de
Manresa.-PROIDE Bages va muntar una
parada de divulgació de l’entitat. Hi havia
roses solidàries i punts de llibre d’artesania
local, fet amb paper d’antemoro

· 25.- Campanya de PROIDE amb festival i
sopar solidari a La Salle Manlleu
· 25.- Mercat Solidari a La Salle Cassà
· 26.- Càrrega i sortida del contenidor cap
a Dapaong, organitzat per PROIDE Mollerussa / Lleida
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· 16.- VIª Encesa Solidària al pati de La Salle
Montcada
· 13-16 Exposicions de Comerç Just i Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
al Centre Cultural de Mollerussa. Hi participa PROIDE Mollerussa/Lleida
· 16.- Durant les Festes La Salle, Esmorzar
solidari en favor de PROIDE a La Salle
Santa Coloma
· 12 al 17.- Participació dels voluntaris/es de
PROIDE Cambrils a les VI Jornades Interculturals i Solidàries 2008
· 16.- Concert de música clàssica dins del
programa de les VI Jornades Interculturals i Solidàries de Cambrils a benefici de
Mans Unides, Càritas i PROIDE
· 17.- Paradeta solidària de PROIDE Cambrils a la Festa Intercultural i Solidària
de Cambrils

· 17.- Fira d’ONGD’s i altres entitats de Mollerussa. Comerç Just al pati de l’Escola de
Música de Mollerussa. PROIDE organitza
La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica a
Mollerussa
· 17 i 18.- Durant les Festes La Salle, recapta
al carrer (presentació del projecte i explicació...) a favor del projecte de PROIDE
per part dels alumnes de 5è i 6è de Primària a La Salle Santa Coloma i venda
de samarretes solidàries per completar la
Campanya
· 19-23.- Campanya de PROIDE a La Salle Palamós (cada dia Esmorzar Solidari,
tómbola i paradeta de Comerç Just)
· 19-23.- Exposició fotogràfica de PROIDE
“Relats a Dapaong” a La Salle Palamós
· 24.- Participació de La Salle Palamós i PROIDE Palamós amb la Taula Solidària en
l’organització de la Festa del Comerç Just
· 27-30.- Espectacle “L’Indirecte PROIDE”
al teatre de La Gorga de Palamós organitzat per La Salle Palamós
· 26-31.- Setmana de PROIDE. Esmorzars
solidaris a La Salle Figueres preparats pels
alumnes del Cicle Superior de Primària de
l’escola
· 29.- A La Salle Reus projecció d’un extracte del documental: “Somriures d’un territori oblidat” que va guanyar el Concurs
de Periodisme Solidari “Visiones del Sur”
de la Coordinadora d’ONGD’s d’Euskadi,
amb la col·laboració de la Universidad del
País Vasco, elaborat i presentat per la voluntària Núria Loras Boada

· 17.- Espai Solidari i Comerç Just a La Salle
Horta

· 30.- PROIDE Mollerussa / Lleida - 7a.
MOSTRA GASTRONÒMICA DEL PLA
D’URGELL per a PROIDE, a les 21h. al Pavelló Firal de Mollerussa
- Actuació de la Coral Increscendo de La
Salle Mollerussa
- Sopar solidari
- Actuació de balls de saló
· 31.- Diada de Germanor a La Salle Figueres. És el resultat de la col·laboració de
l’esforç de professorat, AMPA, voluntaris,
personal no docent, alumnes, membres del
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Cau, etc., i els seus beneficis es destinen íntegrament a PROIDE. La campanya PROIDE 2008 de La Salle Figueres va comptar
també amb les següents activitats: exposició i venda de plantes, d’alimentació, artesania de Comerç Just, jocs i tallers, esport,
música en viu, Fideuada solidària i la 9a.
Encesa solidaria i ball
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JUNY

JULIOL

· 2-6.- Campanya de renovació de Beques
al local social de PROIDE Bages

· 3, 4 i 5.- El Senglar Rock va repetir
l’experiència solidària amb onze entitats
lleidatanes. PROIDE Mollerussa / Lleida va ser una d’elles. El Festival va acollir
l’espai de sensibilització per segon any
consecutiu. Cada paradeta mostrava al
públic del festival Senglar Rock els projectes socials que duen a terme o les
campanyes que realitzen

· 10.- Assistència de PROIDE Mollerussa /
Lleida al Curs de Formació per a Entitats Associatives que organitza La Paeria, Ajuntament de Lleida
· 13-15.- Mostra d’entitats de cooperació,
degustació gastronòmica dels diferents
països i altres activitats a la Festa Major
de Badia del Vallès

· 10.- Xerrada del Gmà. Joan Sala a La Casa
Flors Sirera amb el títol: “Madagascar, una
visió diferent, més enllà del turisme”
· 10.- Xerrada del Gmà. Joan Sala a l’escola
Llissach. Visita del Gmà. Joan al Casal
d’estiu que l’escola santpedorenca organitza per als nens i nenes. Van poder veure
una presentació en power point sobre
Madagascar i van fer preguntes sobre com
són i viuen els nens i nenes de l’illa
· 11.- Xerrada del Gmà. Joan Sala a la capella de Sant Miquel a Santpedor, per
donar a conèixer la realitat de Madagascar
i els projectes que es porten a terme. La xerrada va cloure amb un Concert Solidari

· 4.- Exposició fotogràfica de PROIDE
“Relats a Dapaong” al Centre les Basses de Cambrils del 20 de juny al 18 de
juliol. Xerrada-col·loqui al voltant de la
vida quotidiana a Dapaong (Togo) que
va comptar amb la presentació de David
Ortiz, director de PROIDE, Albert Farnós,
fotògraf de l’exposició, membres de la Delegació PROIDE Cambrils i amb la presència d’unes 20 persones

· 23.- La Salle Reus. Entrevista a Núria Loras
Boada a Canal Reus amb la projecció parcial del documental guanyador al Concurs
de Periodisme Solidari, més altres imatges
filmades a Guatemala durant l’estiu 2006

AGOST
· 28 juliol a 18 agost.- Revisió de projectes,
coneixença de noves experiències i planificació de futures línies estratègiques
per part del director de PROIDE David
Ortiz a Guatemala

· 14.- Sopar solidari de fi de curs en favor de
PROIDE organitzat per l’AMPA al pati de
La Salle Santa Coloma
· 18.- Teatre Solidari amb l’obra “Fama” a
La Salle Gràcia
· 19.- Esmorzar solidari a l’escola Llissach
de Santpedor. Xerrada explicant on aniran destinats els donatius i passi de fotografies del lloc
· 20-26.- Els voluntaris de l’estiu solidari de
PROIDE participen també amb L’ Ajuntament de Palamós portant la Barraca dels
Gots dins del recinte de Barraques
· 30.- SORTIDA DEL VOLUNTARIAT
D’ESTIU amb destinació Dapaong, TOGO

· 30.- Càrrega a El Poal de 2 contenidors
amb destinació Dapaong, organitzat per
PROIDE Mollerussa / Lleida
· 4.- SORTIDA DEL VOLUNTARIAT
D’ESTIU amb destinació Tami, TOGO
· 5.- SORTIDA DEL VOLUNTARIAT
D’ESTIU amb destinació GUATEMALA
· 10.- SORTIDA DEL VOLUNTARIAT
D’ESTIU amb destinació PERÚ
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SETEMBRE
· 10.- Sortida de Barcelona dels 2 contenidors amb destinació Dapaong, carregats
el dia 30 d’agost a El Poal i organitzat per
PROIDE Mollerussa / Lleida
· 14.- PROIDE Cambrils participa a la Fira
d’Entitats de Cambrils
· 21.- PROIDE Bages va ser convidada a
la Festa de la Diversitat a Monistrol de
Montserrat. L’Ajuntament la va organitzar per commemorar el Dia Internacional
de la Solidaritat (31 d’agost) i el Dia Internacional de la Pau (21 de setembre). Hi va
haver paradetes amb degustacions de diferents països, artesania solidària i espectacles. PROIDE Bages va participar amb
artesania i material de sensibilització
· 24-9 d’octubre.- Exposició fotogràfica de
PROIDE “Relats a Dapaong” a la Biblioteca popular Pare Ignasi Casanovas de
Santpedor durant la Fira de Sant Miquel.
Organitzat per PROIDE Bages

OCTUBRE
· 4.- Socialització d’experiències de l’ESTIU
SOLIDARI de PROIDE 2008 al Casal La
Salle de St. Martí de Sesgueioles
· 4.- Participació de PROIDE Bages a la XIV
Fira d’ONGD’s a Manresa.
· 13 al 15.- Assistència del Director de PROIDE a la Trobada Internacional d’Entitats
Lasal·lianes de Solidaritat en el Centre
Regional La Salle de Madrid. Alguns dels
temes tractats:
- Nous esquemes de finançament
- Projectes que cal finançar: beques?, funcionament d’obres educatives?...
- Com fomentar la Solidaritat Lasal·liana,
tant a nivell individual com col·lectiu
- Treball en xarxa
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· 25.- 8 voluntaris/ies de La Salle Montcada
participen a la jornada de Comerç Just
que organitza l’Ajuntament de Montcada
· 27 d’octubre al 17 de novembre.- Exposició
fotogràfica de PROIDE “Relats a Dapaong”
a l’Institut Bernat Ferrer de Molins de Rei

NOVEMBRE

DESEMBRE
· 3.- Exposició audiovisual “ Relats a Dapaong” al CEIP Jaume II_IES Blanca
d’Anjou del Perelló. Amb motiu de la inauguració del nou Complex Educatiu d’El
Perelló van estar exposades les fotografies
i es va projectar el vídeo documental. Tot
plegat, resultat del treball de col·laboració
al Togo entre el fotògraf Albert Farnós i la
Fundació PROIDE

· Durant tot el mes.- PROIDE Bages organitza una campanya de beques i donatius a
l’escola La Salle Manresa
· 4.-10.- Botifarrada Solidària a EALS i
activitats de campanya de solidaritat
d’EALS
· 6.- Assistència del director de PROIDE a
la reunió de REDES Catalunya (ONGD’s
d’arrel cristiana) a la Seu Social de SED
· 25-29.- Jornades d’Educació en Valors i
Cooperació a Badia del Vallès.- Mostra
d’entitats de cooperació i altres activitats
· 28.- La Salle Tarragona organitza l’Encesa solidària amb el lema “l’Altra llum de Nadal”

· 5.- Quilòmetres Solidaris. Infantil, Primària i ESO al Parc de Sant Salvador en
favor de PROIDE organitzat per La Salle
Santa Coloma
· 10-12.- Venda de NADALES en favor de
PROIDE a La Salle Berga
· 12.- Encesa Solidaria a La Salle Sant Celoni

· 30.- PROIDE Bages, l’escola Riu d’Or, “La
Serreta”, la llar d’infants “Els Gallerets” i
totes les seves AMPA’s, van organitzar la
Matinal Solidaria a Santpedor

· 13 i 20.- participació de PROIDE Palamós
en l’organització del mercat de la Joguina Solidària com a membres de la Taula
Palamós Solidari
· 19.- Quina Solidària organitzada pels alumnes de l’ESO a La Salle Santa Coloma
· 20 de desembre al 18 de gener de 2009.- Exposició audiovisual “Relats a Dapaong” a
la Casa de la Cultura d’El Perelló.
· 21.- PROIDE Bages: Llumeneta solidària
durant el pessebre vivent a l’escola Llissach
de Santpedor i sorteig d’una panera amb
artesania de Madagascar
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Agraïments
La nostra tasca no hagués estat possible, o hagués quedat força limitada, sense l’aportació desinteressada de tot un seguit de
persones, empreses i institucions. És per aquest motiu que volem agrair amb sinceritat el suport rebut de totes elles al llarg del
2008. Arran de la col·laboració d’aquestes, conjuntament amb els centenars de persones que ho fan per la via econòmica i tots
els centenars de voluntaris d’arreu del país, PROIDE pot endegar accions de solidaritat racionals, participatives i de gran tamany.
Així que un any més, GRÀCIES!
· Nati Sampere (ORTEMESA), per l’ajust de la comptabilitat

· ZAFIRO TOURS, SA

· Jaume Carreras (GASSÓ Auditors), per l’auditoria externa

· HIJO DE J. BASSOLS, SA

· Lídia Ratés, pels dibuixos dels materials de campanya 2009

· MOLEVA, SA – GRUPO DALLANT

· Josep Pelegero, Sònia Vidal i Liseta Berrocal (HAMBURG SÜD),

· GRUP OFICENTRE, SL

per la gestió en l’enviament de contenidors

· EMMARCATS JOAN TORRES

· Antonio Yubero (Fundación JUVINTER), per la cessió de material

· TEX-BO, SA

informàtic per als nostres projectes

· CASAL DE VALLDOREIX

· Albert Farnós, per la gestió de l’exposició “Relats a Dapaong”

· ELECTRODOMESTICS BONJOCH

· Manel i Cristina Plasencia (TEMAS), per la creació de les Nadales

· BICICLETES TELLA

· Mariano Pascual (PQR), per la confecció de la present Memòria

· IMPRESPLA, SL

d’activitats

· FRUITES FUMAS GABERNET, SL

· Guillem Villa i Dídac Gálvez (EALS Multimèdia), per la gestió de

· COL.LECTIU DE SUPORT A ÀNGEL OLARAN

la nova pàgina web

· SANDOVAL MARTINEZ, SL

· Pere Bordas, per la donació d’una quantitat tan important de

· TALLERS M. EROLES del Poal

rotlles de tela

· VICENS MAQUINARIA AGRÍCOLA, SA

· IES d’Auro de Santpedor

· CÁRITAS Linyola, Mollerussa i Bellvís

· Escola Riu d’Or de Santpedor

· Gmana. Cati de Maria Auxiliadora

· Escola Llissach de Santpedor

· Centre Ortopedagògic Nen Déu

· Empreses privades del Bages i altres aportacions anònimes a

· Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

PROIDE Bages

· Consell de Solidaritat de Manresa

· Jordi Abad Molero

· Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant Celoni

· Josep Anguera Farran

· Fundació Cardenal Vidal i Barraquer

· GARROFE, S.A

· Ajuntament de Manresa

· NOU DIESEL, SL

· Ajuntament de Santpedor

· CONSTRUCCIONS VERA RAEZ, SL

· Ajuntament de Bell-lloc

· TALLERS A. MIQUEL, SL

· Ajuntament de Cambrils

· RAMS CONFECCION TÈXTIL, SL

· Ajuntament de Mollerussa

· DIGIT SERVEIS INFORMÀTICS, SL

· Ajuntament de Palamós

· MIQUEL GARCIA, SL

· Ajuntament de Montcada

· CONSTRUCCIONS BONCASA 1998, SL
· ARTS GRAFIQUES MOLINO, SL

... i a totes i cadascuna de les escoles La Salle de Catalunya.
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Dóna’ns els teus vells ordinadors
i equips informàtics!!
Una de les tasques més importants que PROIDE du
a terme a les escoles del Tercer Món, és retallar la
bretxa tecnològica que separa als alumnes que poden familiaritzar-se amb l’ús i llenguatge informàtic
i els que no.
Després de múltiples col·laboracions, i amb
l’objectiu que les escoles que PROIDE recolza tinguin un subministrament continuat d’equips, hem
signat un conveni amb la Fundación JUVINTER,
l’ideari de la qual es basa també a donar oportunitats als joves a través de la reinserció sociolaboral, de tal manera que cap equip informàtic dins
de Catalunya no pugui ser aprofitat es malbarati i
contamini.
JUVINTER s’encarrega de tots els detalls de la recollida, reparació, i actualització dels equips informàtics,
amb totes les garanties mediambientals. PROIDE
farà arribar els equips revisats i actualitzats a Togo,
Madagascar, Guatemala i Perú, formant així a mestres, tècnics i jovent.

Contacta amb nosaltres a través de proide@fundacioproide.org, o al telèfon 93 237 71 80, i t’informaren
de com fer la cessió del teu material.

Gràcies per la teva col·laboració a fer un món més just i més net.
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Fundació PROIDE
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT
Sant Joan de La Salle, 42
08022 – Barcelona
Telèfon: 93.237.71.80
Telefax: 93.237.36.30
www.fundacioproide.org
proide@fundacioproide.org

Amb el suport de:

Balmes 205 6º 2ª
08006 – Barcelona
Telèfon: 93.292.06.80
Telefax: 93.292.06.81
www.pqr-com.com
central@pqr-com.com

