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SALUTACIÓ DEL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ
Benvolguts novament:
Heus ací la nova memòria d’activitats de l’any 2010 que recull a grans trets la nostra activitat més mesurable. Aquest
any podríem considerar-lo com a un any cabdal per al que
desitgem que sigui la nostra entitat. El què ha passat no ha
estat poca cosa i les decebedores notícies que ens arribaven de les resolucions públiques als nostres projectes, les
hem convertit en força interior per encarar millors temps
i apostar per l’altra raó de ser d’aquesta entitat que és el
treball en xarxa, i sobretot l’Educació pel Desenvolupament
(EpD).
L’EpD es justifica de moltes maneres, però el genial escriptor uruguaià Eduardo Galeano, al seu llibre “Patas Arriba:
La Escuela del mundo al revés” ho faria d’una manera
brillant: “Hace 130 años, después de visitar el país de las
maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el
mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo: le bastaría con asomarse
a la ventana.”
Un món capgirat no és el lloc on volem viure. Aquest món
de disbauxa ens toca a les ONGD acostar-lo a la ciutadania, perquè ningú més sembla decidit a fer-ho. Els mitjans
de comunicació convencionals només ho fan parcialment
i, aquesta veritat a mitges dóna com a resultat una falsa
percepció de la realitat. Ells són els qui divorcien la relació
entre Primer i Tercer Món, i aquesta visió és la principal
causant que en 50 anys de cooperació, la distància entre el
20% més ric i el 20% més pobre, hagi passat de 30 vegades
a 100 vegades més gran, i el nombre de persones amb fam
al món avui s’incrementi fins als 1.020 milions.
Les xifres es fan lletges perquè passa el temps i ningú amb
prou força i responsabilitat ens informa de com es pro-

dueixen i agafa el brau per les banyes. De tant en tant cau
alguna perla com la que responsabilitza a la súperpoblació
mundial. Però si a l’Europa occidental, amb una densitat
poblacional de més de 200 habitants per Km2, el nivell
de vida és alt per a la majoria i la fam és pràcticament
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residual, i a l’Àfrica, la densitat mitjana no supera els 35
hab/km2 i a Amèrica els 70 hab/km2, alguna raó estructural ha d’haver-hi que expliqui que la pobresa es concentra
en indrets amb densitats poblacionals escasses. O potser
la pregunta sigui millor formular-la al revés: per què en
indrets amb escassos recursos materials i alta densitat de
població, s’hi acumula la riquesa? Aquí estaria la clau: un
sol món amb una manera impositiva de funcionar socialment, econòmica i cultural. Qui venç? Qui va crear les
regles de joc.
Els nostres dirigents polítics, submisos a les religioses regles de l’economia capitalista mundial, no estan conformes
en alterar la única manera que saben de fer les coses que
és créixer sense aturador. Per no alterar la seva escassa
imaginació, el nostre món fa l’esquerda cada cop més grossa i presenta xifres cada cop més desmoralitzadores. Avui,
les velles receptes passen factura sobre la cooperació catalana, i per això també ens indignem. Aquesta feina que fem
les ONGD (de vegades la única mostra de política social en
països escanyats) s’infravalora per part del nostre govern
de la Generalitat amb una retallada de més d’un 55%. La
tradició de la ciutadania catalana vers la solidaritat, mai
s’ha correspost (i menys actualment) amb les seves polítiques de cooperació, i com a país, reiteradament errem per
no assumir que les nostres polítiques de benestar, en un
món global, dependent i interrelacionat com aquest d’avui,
són de justícia que no tinguin fronteres.
Des de PROIDE, amb un treball de formigueta al costat de
moltes altres ONGD catalanes i també espanyoles, obrim
la porta a l’exploració del món. Permetent el coneixement
de petits i grans d’aquest “món al revés”, treballem perquè
la pobresa i la manca d’oportunitats no es naturalitzin
en el nostre imaginari del món. Perquè la pobresa no pot
tolerar-se en tant que no és cap condició per se, sinó fruit

d’una injustícia. Aquest món no mereix tanta descompensació entre uns i altres. Aquest món no mereix tractar
als nostres fills com a perfectes consumidors i permetre
que els fills dels altres burxin entre les escombraries.
Aquest món no mereix que més de 200 milions de criatures
treballin de sol a sol en les feines més dures i humiliants,
per a que els països rics puguin satisfer les seves necessitats malaltisses. En el “món al revés”, els països occidentals viuen còmodament al pis de dalt. Amèrica Llatina
i Àsia viuen a la planta baixa, com tot bon servei domèstic.
I encara més a sota, tenim un continent que ens fa de
clavegueram. Descobrir la cara fosca del nostre món és
un dolorós exercici. Però és un exercici de responsabilitat
humana i un nou deure ciutadà. El món que no neguem és
el món que volem analitzar a l’escola al costat dels nostres
nens i nenes i nois i noies de La Salle. Aquesta és la força i
raó de ser de PROIDE: 23 escoles, 21.000 alumnes, 30.000
pares i mares i 1.250 professors i professores. Perquè no
hi ha acció més cristiana que la d’aquella persona que es
solidaritza fins a les darreres conseqüències amb els seus
germans del món. Solidaritzar-se vol dir pregar, vol dir
contribuir econòmicament o material... però sobretot avui,
solidaritzar-se vol dir descobrir els secrets de la injustícia i
fer dues coses: denunciar-ho col.lectivament i actuar amb
coherència individual.
Això és PROIDE. A l’escola, a la nostra societat, a Togo,
Madagascar, Guatemala i Perú, i al servei d’un altre món
diferent i possible. Aquest és l’espai que formem totes les
persones sensibles que fem aquesta entitat. Els de més a
prop, els de més lluny, els que col.laboren amb les mans,
els que col.laboren amb el cap, els que aporten econòmicament, els que aporten materialment... Tots fem una
massa inconforme amb l’estat de les coses i fem del suport
a aquesta lluita, la nostra manera d’estar al món. Perquè si
el món no ha de ser per a tots, no mereix ser de ningú.
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DADES GENERALS
Forma jurídica:
Nom: Fundació Privada Promoció i Desenvolupament PROIDE
Creació: 1992 (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
Fax: 93 237 36 30
Adreça electrònica: proide@fundacioproide.org
secretaria@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 1992 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:
86 (quantitat mensual, trimestral o anual, escollida pel donant)

Nº de col·laboradors per beca:
493 persones o entitats per a un total de 833 beques (27 de
les quals universitàries)
(Beca-impuls: 60€)
(Beca escolar Madagascar: 55€)
(Beca universitària Madagascar: 220 €)
Nº de voluntaris:
139
Delegacions (6):
Mollerussa / Lleida, Bages, Cambrils, Campus, Baix Empordà i Tarragona.
Seus-escola (23):
Barcelona (6), Berga, Cambrils, Cassà de La Selva, Figueres,
Girona, Manlleu, Manresa, Mollerussa, Montcada i Reixac,
Palamós, Premià de Mar, Reus, Sant Celoni, Sta. Coloma de
Farners, La Seu d’Urgell, Tarragona (2).
Pertinença i paper en xarxes:
· Federació Catalana d’ONGD (1992)
Entitat federada amb participació a la comissió de Formació i d’EpD.
· XARXES Catalunya (2008)
Membre fundador i participació regular.
· Coordinadora d´ONGD Lasal.lianes (1992)
Responsable de la creació de materials EpD a nivell estatal.
· Coordinadora d´ONGD i altres Moviments Socials de
Lleida
Presidència a càrrec de Francesc Pla.
· Consell de Solidaritat de Manresa, Tarragona, Sant Celoni, Palamós i Cambrils
Participació regular.
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OBJECTIUS
El sector principal d’intervenció de PROIDE es l’educació.
Des de l’educació bàsica fins a la superior, es reconeix que
el futur passa clarament per aquella feina que tant des
d’aquí, com a allà on col·laborem, puguem fer a l’escola.
PROIDE és membre de la cooperació lasal·liana a nivell estatal. Aquesta cooperació es basa en 4 eixos fonamentals:
· Crear consciència en les escoles La Salle i a tota la societat civil sobre la problemàtica existent en les relacions
Nord-Sud
· Cooperar mitjançant programes i projectes de desenvolupament amb els països del Sud
· Impulsar i coordinar el Voluntariat com a mecanisme per
a una fraternitat universal
· Col·laborar amb altres ONGD i altres ens del Tercer Sector
Les 5 temàtiques amb les que PROIDE desenvolupa la seva
acció (bona part d’elles a partir de la musculatura que es
crea a la xarxa lasal·liana) són:
· Sensibilització i educació

El sentit de l’actuació de PROIDE es materialitza en 6 accions fonamentals que es relacionen entre sí:
1. Treball a les escoles de La Salle Catalunya dels materials d’Educació pel Desenvolupament (EpD) que PROIDE i la Coordinadora d’ONGD’s lasal.lianes preparen
anualment
2. Campanyes de solidaritat que es fan a les escoles de La
Salle i que financen projectes de desenvolupament
3. Campanyes de beques escolars i beques-impuls, que
fa que centenars de nens i nenes dels països on col.
laborem, tinguin accés a l’escola, a l’educació de qualitat
i a iniciatives emprenedores
4. Obtenció de subvencions públiques i privades per als
projectes de desenvolupament als països del Sud
5. Finançament amb fons propis de projectes de desenvolupament als països del Sud
6. Formació i descoberta del voluntariat d’estiu dels nostres projectes en els països del Sud, per a que esdevingui agent de canvi a la seva tornada

· Comerç Just
· Incidència Política
· Projectes de desenvolupament
· Investigació, Reflexió i Formació
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ORGANIGRAMA

Patronat

Comptabilitat

Equip de delegacions

Direcció

Equip directiu

Secretaria

Equip d’àrees

Xarxa de 23
escoles de La
Salle Catalunya
Proide Mollerussa

Educació pD

Proide Bages

Comunicació

Proide Cambrils

Voluntariat

Proide Tarragona

Recursos

Proide Baix Empordà

Projectes

Proide Campus

Togo
Madagascar
Guatemala
Perú
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MEMBRES DE L’ENTITAT
Patronat:
· Josep Guiteras (President)
desembre 2010-desembre 2014
· Joan Marginet (Vicepresident)
novembre 2007-indefinit
· Antoni Salgado (Tresorer)
desembre 2010-indefinit
· Josep Canal (Secretari)
novembre 2007-indefinit
· Juan José Tamburini (Vocal)
desembre 2010-indefinit
· Antoni Baqueró (Vocal)
novembre 2007-novembre 2011
Direcció:
· David Ortiz (contracte 30h./setm.)
desembre 2006-indefinit
Secretaria:
· Helena Bové (contracte 20h./setm.)
març 1999-indefinit
Projectes:
· Eric Díaz (contracte 20h./setm.)
maig 2011-maig 2012
Comptabilitat:
· Joan Lluís Ferré (voluntari)
· Serveis externs: Nati Samper (ORTEMESA) i Jaume Carreras (GASSÓ
Auditors)

Equip Directiu:
· David Ortiz (coordinador)
· Joan Lluís Ferré
· Nin Navarro
· Miquel Anglada
· Josep Solà
Equip de Delegacions:
· Miquel Àngel Mur (coordinador)
· David Ortiz
Equip d’Àrees:
· Nin Navarro (coordinador)
· David Ortiz
Àrees de treball:
Àrea de Recursos:
· Caps d’àrea: Sílvia Vilà i Joana Gómez
· Altres membres: Josep Ferrando,
Francesc Balanzó, Maite Echagüe
· Coordinador d’àrea: Nin Navarro
Àrea d’Educació pel Desenvolupament:
· Cap d’àrea: Miquel Anglada
· Altres membres: Josep Canal
· Coordinador d’àrea: David Ortiz
Àrea de Projectes:
· Cap d’àrea: Eric Díaz
· Coordinador d’àrea: David Ortiz

Àrea de Voluntariat:
· Cap d’àrea: Lidia López
· Altres membres: Elena Corominas
· Coordinador d’àrea: David Ortiz
· Altre voluntariat:
· Curs de formació 2010:
Eduard Ballester, Ananda Ishaya,
Gmà. Joan Marginet, Martí Montoya, Miquel Àngel Mur, Nin Navarro,
David Ortiz, Pilar Salvadó
· Voluntariat d’estiu 2010:
Miquel Anglada, M. Teresa Baró,
Josep Maria Beà, Anna Irene
Camacho, Montserrat Clotet, Elena
Corominas, Lourdes Febrer, Gloria
Fernández, Anna Garcia, Esther
Gironella, Joana Gómez, Josep
Iglesias, Maria Dolores Jiménez,
Vanessa López, María Macho,
Trinidad Martínez, Josep Mestres,
Montserrat Noguera, Carles Peña,
Gerardo Rodríguez, Àngel Ruiz,
Xènia Salvat, Maria José Sánchez,
Josep Solà, Marta Tudela, José
Luis Vadillo, Meritxell Valent, Salvador Vives.
· Serveis externs: Eddy Berga (VIATGES
BERGA)

Àrea de Comunicació:
· Cap d’àrea: Josep Solà
· Coordinador d’àrea: Nin Navarro
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DELEGACIONS
DELEGACIONS:
PROIDE Bages:

· Cap de delegació: Mª Dolors
Sala
· Altre voluntariat: Lluïsa
Batista, Montserrat Corrons,
Montserrat Falip, Josep
Fargas, Anna M. Fíguls, Núria
Font, Jordi Iglesias, Carme
Mollet, Dolors Parés, Montserrat Rico, Josep Ma. Sarri
Montserrat Toscano, Teresa
Trullàs.

PROIDE Mollerussa /
Lleida:

· Cap de delegació: Salvador
Vives
· Altre voluntariat: Jordi Abad,
Anna Agustí, Diana Alvarez,
Sebastian Alzate, Rosa Mª
Andrés, Joan Baldrich, Teresa
Baró, Josep Maria Beà, Erika
Bellet, Susi Caba, Josep
Caba, Montse Clotet, Josep
Colell, Josep M. De las Heras,
M. Montserrat Domingo,
Gma. Pablo Enrique, Gmà.
Emilio Fernández, Vicenç
Fortunato, Feli Garcia, Pere
Garrofe, Mercè Giné, Eva
Ginesta, Ramon Graus, Elsa
Martínez, Fermí Melgosa,
Gmà. Esteve Miguélez, Adela
Molero, Encarna Morente,
Carme Ortiz, Ramon Panadés, Jaume Pedrós, Jordi
Pérez, M. Teresa Peró, Rosa

Piqué, Francesc Pla Falip,
Montse Prats, Josep Ribalta,
Imma Romeo, Jimmi Romeu,
Angelina Roure, Carles
Roura, Joan Carles Salgueiro,
Amadeu Santacreu, Isabel
Santacreu, Teresa Segura,
Teresa Solé, Ramon Solé,
Alonso Soria, Francesc Timoneda, Josep M. Tolosa, Josep
M. Torné, Judit Torrento, Silvia
Torrento, Nuria Torres, Joan
Torres, Albert Torres, Jordi
Tudela, Aleix Vilalta, Josep M.
Vives.

PROIDE Cambrils:

· Cap de delegació: Carles Martí
· Altre voluntariat: Montserrat Avila Vidiella, Josep
Mª Crusells Ferré, Jaume
Ferré Caballé; M. Teresa Font
Borràs, Jordina Font Borràs,
Montserrat Galceràn Piñol,
Josep García Rodríguez,
Dionisio González Cañibano,
Carles Martí Poca, Montserrat Matas Guinart, Josefina
Mestres Ventura, Ester Milán
Sánchez, Antonio Muñoz Rabadan, Salvador Olivé Ferré,
Nati Pallisé Rovira, Josep
Mª Pallisé Rovira, Francesc
Pujals Borràs, Josep Salceda
Castells, Vicent Sanromà
Papaseit, Josep Mª Vallès
Domingo, Josep M. Vidal
Estalella, Josep Mª Vidiella
Álvarez.

PROIDE Tarragona:

· Cap de delegació: Josep
Ciurana

PROIDE Baix Empordà:

· Cap de delegació: Albert
Gironès
· Altre voluntariat: Carla Rebull
i Jaume Codolar

PROIDE Campus:

· Cap de delegació: Carles Giol

SEUS-ESCOLA:
Barceloneta (BCN):
· Pilar Lupe
· Joana Gómez
Berga:
· Anna Dachs
Bonanova (BCN):
· Joan Marginet
· Nin Navarro
· Glòria Vázquez
· Fernando Pueyo
Cambrils:
· Jordina Font
Cassà de La Selva:
· Marta Castañer
· Albí Gómez
Comtal (BCN):
· Javi Núñez
Congrés (BCN):
· Raquel Villegas
Figueres:
· Mª José Sánchez
Girona:
· Josep Uxó

Gràcia (BCN):
· Oriol Martin
· Santi Mateu
· Antoni Perera
Horta (BCN):
· Dolors Ferrer
La Seu d’Urgell:
· Ramon Baró
Manlleu:
· David Pérez
Manresa:
· Montse Toscano
Montcada i Reixac:
· Antonio Domínguez
· Miquel Àngel Mur
Palamós:
· Albert Gironès
· David Payés
· Carla Rebull
Premià de Mar:
· Jordi Agudo
Reus:
· Elena Massó
· Imma Del Río
Sant Celoni:
· Raül García
· Sònia Lozano
Santa Coloma de Farners:
· M. Dolors Llueca
Tarragona (TGN):
· Javi Hernández
· Jose Antonio Sánchez
Torreforta (TGN):
· Boris Carrizo
· Susana Valero
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Niger
Burkina Faso
Benin

Ghana

T
o
g
o

Nigeria

Lomé
Atlantic Ocean
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ON TREBALLEM

TOGO
Radiografia general: (Font: Wiquipedia)
· Superfície: 56.785 Km2 (Catalunya: 32.106 Km2)
· Població: 6,2 milions (2010 est.) (Catalunya: 7,5 milions, 2010)
· Moneda: Franc CFA
· Idiomes: Francès (oficial). També es parlen: Ewe, Kotokoli,
Moba, Kabiye...
Radiografia socioeconòmica: (Font: PNUD 2010)
· IDH (Índex de Desenvolupament Humà): 0,428 (Espanya:
0,863)
· Esperança de vida al néixer: 63,3 anys (Espanya: 81,3
anys)
· Taxa d’alfabetització d’adults majors de 15 anys: 64,9 %
(Espanya: 97,6 %)
· PIB p/c: 844 PPA en US$ (Espanya: 29.661 PPA en US$)
· Població sota el llindar de pobresa d’ingressos: 34,1 %
(PNUD 2009)
· Taxa de fecunditat: 3,9 fills/dona (Espanya: 1,6 fills/dona)
· Població desnodrida: 37 % (Espanya: <5 %)
· Coeficient de Gini d’ingressos (medició de la desigualtat):
34,4 (Espanya: 34,7)
· Metges per cada 10.000 persones: 1 (Espanya: 38)
· Prevalença del VIH: 3,3 % (Espanya: 0,5 %)
· Taxa de mortalitat infantil, menors de 5 anys: 98/1.000
(Espanya: 4/1.000)
· Taxa de mortalitat materna: 510/100.000 (Espanya:
4/100.000)
· Taxa neta de matriculació a primària: 83,5 % (Espanya: 99,7 %)
· Taxa neta de matriculació a secundària: 22,5 % (Espanya:
94,3 %)
· Assistència oficial per al desenvolupament (AOD) p/c: 51 US$
· Despesa pública en salut: 1,5 % PIB (Espanya: 6,1 % PIB)

· Despesa pública en educació: 3,7 % PIB (Espanya: 4,4 %
PIB)
· Despesa militar: 1,9 % PIB (Espanya: 1,2% PIB)
Què hi fem:
· Construcció d’infraestructures a les escoles rurals del nord
· Formació permanent de mestres i directors de la xarxa
d’escoles rurals del nord
· Ajut al funcionament de la xarxa rural de 84 escoles
· Beques-impuls per a la introducció de llibres de text a les
escoles rurals del nord
· Enviament de contenidors amb material divers
Principal contrapart:
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA DIOCÈSE DE
DAPAONG
Des de fa més de 30 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 director i 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
· Fomentar la participació de les famílies i la implicació del
Ministeri d’Educació
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Tanzania
Comoros

Mozambique

Zimbabwe

Indian
Ocean

Antananarivo

Madagascar
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1- LA FUNDACIÓ

ON TREBALLEM

MADAGASCAR
Radiografia general: (Font: Wiquipedia)
· Superfície: 587.041 Km2 (Catalunya: 32.106 Km2)
· Població: 21,3 milions (2010 est.) (Catalunya: 7,5 milions,
2010)
· Moneda: Ariary (MGA)
· Idiomes: Malgaix, Francès i Anglès (oficials)
Radiografia socioeconòmica: (Font: PNUD 2010)
· IDH (Índex de Desenvolupament Humà): 0,435 (Espanya:
0,863)
· Esperança de vida al néixer: 61,2 anys (Espanya: 81,3
anys)
· Taxa d’alfabetització d’adults majors de 15 anys: 70,7 %
(Espanya: 97,6 %)
· PIB p/c: 953 PPA en US$ (Espanya: 29.661 PPA en US$)
· Població sota el llindar de pobresa d’ingressos: 68,7 %
· Taxa de fecunditat: 4,3 fills/dona (Espanya: 1,6 fills/dona)
· Població desnodrida: 35 % (Espanya: <5 %)
· Coeficient de Gini d’ingressos (medició de la desigualtat):
47,2 (Espanya: 34,7)
· Metges per cada 10.000 persones: 2 (Espanya: 38)
· Prevalença del VIH: 0,1 % (Espanya: 0,5 %)
· Taxa de mortalitat infantil, menors de 5 anys: 106/1.000
(Espanya: 4/1.000)
· Taxa de mortalitat materna: 510/100.000 (Espanya:
4/100.000)
· Taxa neta de matriculació a primària: 98,5 % (Espanya:
99,7 %)
· Taxa neta de matriculació a secundària: 23,8 % (Espanya:
94,3 %)
· Assistència oficial per al desenvolupament (AOD) p/c: 44 US$
· Despesa pública en salut: 2,7 % PIB (Espanya: 6,1 % PIB)

· Despesa pública en educació: 2,9 % PIB (Espanya: 4,4 % PIB)
· Despesa militar: 1,1 % PIB (Espanya: 1,2% PIB)
Què hi fem:
· Arranjaments de l’escola Frère Raphaël Louis Rafiringa
d’Antananarivo
· Beques d’estudi escolars i universitàries
· Suport econòmic d’assistència mèdica urgent
Principal contrapart:
COL.LÈGE RAPHAËL LOUIS RAFIRINGA
L’escola està situada a la capital de Madagascar, la ciutat
d’Antananarivo, concretament en el barri de Faravohitra.
L’escola va ser construïda el 1957 per atendre a nens de
condició desafavorida. Les amenaces constants d’ençà i
que constitueixen un autèntic estigma social al país són la
manca d’ingressos (68,7% viuen al llindar de la pobresa)
i el fracàs escolar prematur que, juntament amb una
progressiva reducció de la despesa pública en educació
per part del govern local, dificulta enormement el desenvolupament socioeconòmic de les famílies. La contrapart
implementa els seus projectes en funció de cinc línies
estratègiques ben definides:
· Renovació constant de tècniques pedagògiques
· Promoció de la cultura local
· Metodologia democràtica i participativa
· Escolarització i allargament de la permanència de nens i
joves dins del sistema educatiu
· Seguiment, suport econòmic i pedagògic a adolescents
amb projecció
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ON TREBALLEM

GUATEMALA
Radiografia general: (Font: Wiquipedia)
· Superfície: 108.890 Km2 (Catalunya: 32.106 Km2)
· Població: 13,5 (2010 est.) + 1,3 emigrada (Catalunya: 7,5
milions, 2010)
· Moneda: Quetzal (GTQ)
· Idiomes: Espanyol (oficial) + 20 idiomes maies, Xinca i
Garífuna
Radiografia socioeconòmica: (Font: PNUD 2010)
· IDH (Índex de Desenvolupament Humà): 0,560 (Espanya:
0,863)
· Esperança de vida al néixer: 70,8 anys (Espanya: 81,3
anys)
· Taxa d’alfabetització d’adults majors de 15 anys: 73,8 %
(Espanya: 97,6 %)
· PIB p/c: 4.694 PPA en US$ (Espanya: 29.661 PPA en US$)
· Població sota el llindar de pobresa d’ingressos: 51 %
· Taxa de fecunditat: 3,7 fills/dona (Espanya: 1,6 fills/dona)
· Població desnodrida: 16 % (Espanya: <5 %)
· Coeficient de Gini d’ingressos (medició de la desigualtat):
53,7 (Espanya: 34,7)
· Metges per cada 10.000 persones: 9 (Espanya: 38)
· Prevalença del VIH: 0,8 % (Espanya: 0,5 %)
· Taxa de mortalitat infantil, menors de 5 anys: 35/1.000
(Espanya: 4/1.000)
· Taxa de mortalitat materna: 290/100.000 (Espanya:
4/100.000)
· Taxa neta de matriculació a primària: 95,1 % (Espanya:
99,7 %)
· Taxa neta de matriculació a secundària: 39,9 % (Espanya:
94,3 %)
· Assistència oficial per al desenvolupament (AOD) p/c: 39,2 US$

· Despesa pública en salut: 2,1 % PIB (Espanya: 6,1 % PIB)
· Despesa pública en educació: 3,2 % PIB (Espanya: 4,4 % PIB)
· Despesa militar: 0,4 % PIB (Espanya: 1,2% PIB)
Què hi fem:
· Potenciació de l’Educació Bilingüe Intercultural
· Organització política local
· Suport a l’escola popular La Salle del barri marginal
Tierra Nueva I
· Beques-impuls de formació agroecològica a l’Instituto
Maya Mam K’ulb’il Nab’il de Colotenango
Principal contrapart:
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 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
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ON TREBALLEM

PERÚ
Radiografia general: (Font: Wiquipedia)
· Superfície: 1.285.215 Km2 (Catalunya: 32.106 Km2)
· Població: 29,9 milions (2010 est.) + 3 milions emigrada
(Catalunya: 7,5 milions, 2010)
· Moneda: Nuevo Sol (PEN)
· Idiomes: Espanyol (oficial) + Quítxua i Aimara (co-oficials,
allà on predominen)
Radiografia socioeconòmica: (Font: PNUD 2010)
· IDH (Índex de Desenvolupament Humà): 0,723 (Espanya: 0,863)
· Esperança de vida al néixer: 73,7 anys (Espanya: 81,3 anys)
· Taxa d’alfabetització d’adults majors de 15 anys: 89,6 %
(Espanya: 97,6 %)
· PIB p/c: 8.424 PPA en US$ (Espanya: 29.661 PPA en US$)
· Població sota el llindar de pobresa d’ingressos: 51,6 %
· Taxa de fecunditat: 2,4 fills/dona (Espanya: 1,6 fills/dona)

Ecuador

Colombia

Brazil

Peru
Pacific
Ocean
Lima
Bolivia
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· Població desnodrida: 13 % (Espanya: <5 %)
· Coeficient de Gini d’ingressos (medició de la desigualtat):
50,5 (Espanya: 34,7)
· Metges per cada 10.000 persones: 11 (Espanya: 38)
· Prevalença del VIH: 0,5 % (Espanya: 0,5 %)
· Taxa de mortalitat infantil, menors de 5 anys: 24/1.000
(Espanya: 4/1.000)
· Taxa de mortalitat materna: 240/100.000 (Espanya:
4/100.000)
· Taxa neta de matriculació a primària: 96,8 % (Espanya: 99,7 %)
· Taxa neta de matriculació a secundària: 75,9 % (Espanya: 94,3 %)
· Assistència oficial per al desenvolupament (AOD) p/c: 16,1 US$
· Despesa pública en salut: 2,5 % PIB (Espanya: 6,1 % PIB)
· Despesa pública en educació: 2,7 % PIB (Espanya: 4,4 % PIB)
· Despesa militar: 1,1 % PIB (Espanya: 1,2% PIB)
Què hi fem:
· Arranjament i construcció d’aules d’escoles rurals
· Potenciació de l’Educació Intercultural Bilingüe de
l’Amazonia peruana
· Beques-impuls d’emprenedoria professional a l’escola Fe
y Alegría de Zapallal
· Suport a la Ràdio quítxua La Salle Rimarinakusunchis
· Rescat educatiu de nenes i noies andines desescolaritzades
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 com a eina fonamental
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
AIDESEP / FORMABIAP
AIDESEP (Associació Interétnica de Desenvolupament de
la Selva Peruana), és l’organització nacional dels pobles
indígenes amazònics del Perú, amb més de 25 anys de vida
institucional. El FORMABIAP és el Programa d’Educació
d’AIDESEP que funciona en conveni amb el Ministeri
d’Educació a través de l’Institut Superior Pedagògic Públic
de Loreto des de 1988.
El FORMABIAP, des de fa 22 anys forma mestres indígenes
amazònics en EIB, per als nivells d’educació inicial i primària, elabora materials educatius, desenvolupa investigacions, capacita, acompanya i assessora en EIB a docents de
les comunitats indígenes, etc., FORMABIAP té una important experiència en reanimació i revitalització de llengües
indígenes i manté un estret treball amb diferents federacions indígenes de l’Amazonia. Els seus objectius són:
· Millorar els aprenentatges
· Millorar l’acompliment docent
· Afirmar la identitat cultural
· Recuperar la llengua, coneixements i tecnologies
· Garantir igualtat d’oportunitats d’homes i dones
· Desenvolupar relacions interculturals i capacitats per
implementar projectes productius alternatius, en harmonia amb el bosc i medi ambient, que facin possible assolir
“Benestar” per a tots i totes
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RESUM DE PROJECTES FINANÇATS
DESTINACIÓ

TÍTOL

COST

GUATEMALA
PERÚ
TOGO
TOGO
GUINEA

CAMPANYA ESCOLES
· Enfortiment de l’àrea productiva i formació en la seguretat alimentària dels estudiants de l’Institut
K’ulb’il Nab’il de Colotenango
· Suport per a l’educació dels nens i nenes de l’escola Tierra Nueva I
· Construcció de paviment per a activitats esportives de l’escola quítxua de Pampallacta
· Millora de les condicions materials d’ensenyament i aprenentatge a les escoles rurals de les Sabanes
· Suport per a un ensenyament de qualitat i a l’abast de tothom al Col·legi St. Athanase
· Rehabilitació d’abeuradors i construcció de dos serveis per als alumnes a l’escola La Salle Bomudi

TOGO
GUATEMALA
PERÚ

ESTIU SOLIDARI
· Pintar i completar la sala polivalent del C.E.G de Naki Ouest des del C.F.R. Tami
· Abastament d’aigua a l’ Institut Maia Mam K’ulb’il Nab’il de Colotenango
· Contacte amb les comunitats indígenes del Valle Sagrado, en l’acció de missió lasal.liana, des d’Urubamba

GUATEMALA

TOGO
TOGO
TOGO

CONTENIDORS
· Proveïment de material escolar i divers a l’Enseignement Catholique a les Sabanes
· Proveïment d’aliments nutritius d’emergència i plaques solars al Dispensaire de Nadjundi a les Sabanes
· Proveïment de material escolar i divers a l’Enseignement Catholique a les Sabanes i material clínic
per al Dispensaire de Nadjundi

TOGO
GUATEMALA
MADAGASCAR

BEQUES
· Beques d’estudi per als alumnes de la xarxa d’escoles rurals de les Sabanes
· Beques d’estudi a l’Instituto Maya Padre Guillermo Woods d’Ixcán
· Beques d’estudi a la regió d’Ambositra

MADAGASCAR
MADAGASCAR
HAITÍ
HAITÍ

ALTRES PROJECTES FINANÇATS AMB FONS PROPIS
· Ajuda humanitària a Antananarivo
· Colònies d’estiu (Pasqua) a Emila
· Ajuda d’emergència destinada a pal·liar les conseqüències de la situació després del terratrèmol
· Beques d’estudi i alimentació per a nens i nenes necessitats a la regió de Port-de-Paix

MADAGASCAR
MADAGASCAR
PERÚ

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
· Compra d’ordinador portàtil i un scooter per a Ambositra i Antananarivo
· Arranjaments urgents a l’escola Raphaël Louis Rafiringa a Antananarivo
· Promoció i defensa de nenes i adolescents desescolaritzades a la regió andina del Cuzco

8.000,00 €
6.000,00 €
6.500,00 €
9.703,38 €
8.670,00 €
4.422,71 €
TOTAL: 43.296,09 €
1.500,00 €
1.500,00 €
3.000,00 €
TOTAL: 6.000,00 €
2.610,10 €
2.701,92 €
3.644,53 €
TOTAL: 8.956,55 €
9.295,00 €
7.425,00 €
33.550,00 €
TOTAL: 50.270,00 €
1.679,00 €
321,00 €
3.370,00 €
1.581,71 €
TOTAL: 6.951,71 €
906,00 €
12.845,00 €
9.284,29 €
TOTAL: 23.035,29 €

TOTAL PROJECTES 2010: 138.509,64 €
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RESUM ECONÒMIC DELS PROJECTES FINANÇATS
FORMA DE PROJECTE I FINANÇADOR
TOTALS
31,26%
4,33%
6,47%
36,29%
5,02%
16,63%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

ALTRES

CAMPANYA ESCOLES

BEQUES

0%

138.509,64 €

CONTENIDORS

43.296,09 €
6.000,00 €
8.956,55 €
50.270,00 €
6.951,71 €
23.035,29 €

ESTIU SOLIDARI

DESCRIPCIÓ
Campanya escoles
ESTIU SOLIDARI
Contenidors
Beques
Altres projectes finançats amb fons propis
Administració pública

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
ALTRES

PERÚ

0%
TOGO

138.509,64 €

TOTALS
27,53%
35,59%
16,55%
13,56%
6,77%

GUATEMALA

38.124,93 €
49.301,00 €
22.925,00 €
18.784,29 €
9.374,42 €

MADAGASCAR

DESCRIPCIÓ
Togo
Madagascar
Guatemala
Perú
Altres
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DETALL DE PROJECTES FINANÇATS

CAMPANYA ESCOLES
QUANTITAT TOTAL FINANÇADA: 43.296,09 €
“Enfortiment de l’àrea productiva i formació en la seguretat alimentària dels estudiants de l’institut K’ulb’il Nab’il
de Colotenango” GUATEMALA
COST DEL PROJECTE: 8.000,00 €
La difícil situació econòmica a nivell mundial també afecta a aquelles persones que tradicionalment han viscut en
economies de subsistència. Moltes famílies es troben en la
dificultat de mantenir els seus fills i filles a l’Institut de Colotenango perquè cadascú ha d’aportar aliments per cobrir la
setmana d’aquest internat. Per això, aquest projecte va voler
disminuir l’efecte nociu i fer que a partir d’un projecte d’aus
ponedores, l’Institut, almenys, es pugués nodrir dels ous
necessaris per a la seva alimentació.
“Suport per a l’educació dels nens i nenes de l’escola La
Salle Tierra Nueva I” GUATEMALA
COST DEL PROJECTE: 6.000,00 €
Els nens i nenes de l’Escola Tierra Nueva I procedeixen de les
famílies més pobres d’aquest barri marginal. A l’escola els
alumnes paguen 3Ð mensuals. Per ser una quota simbòlica,
aquesta aportació només serveix per cobrir parcialment el
pagament de salaris dels mestres i algunes despeses de
funcionament. El projecte va permetre el normal funcionament de l’escola a través d’una part del salari dels docents,
la formació de noves tècniques pedagògiques d’aquests, i la
compra d’alguns llibres i mobles per a la biblioteca.
23

Tripas 2010.indd 23

01/08/11 13:26

MEMÒRIA D’ACTIVITATS PROIDE / 2010

2- PROJECTES 2010

DETALL DE PROJECTES FINANÇATS
“Construcció de paviment per a activitats esportives a
l’escola quítxua de Pampallacta” PERÚ
COST DEL PROJECTE: 6.500,00 €
La comunitat camperola de Pampallacta està situada a més
de 4.000 msnm. La realitat de la comunitat és de pobresa
extrema i els més afectats en aquestes comunitats són els
nens que s’han d’enfrontar a problemes com la fam, el fred i
malalties que influeixen de manera dràstica en el seu acompliment escolar. PROIDE des de fa alguns anys col·labora en
aquesta comunitat en la construcció d’aules i altres infraestructures, per evitar que els infants hagin de marxar a altres
comunitats llunyanes per acabar la primària.
“Millora de les condicions materials d’ensenyament i aprenentatge a les escoles rurals de les Sabanes” TOGO
COST DEL PROJECTE: 9.703,38 €
Aquest projecte està fent possible que la xarxa d’escoles
rurals sempre compti amb els estris, taules i bancs necessaris per fer que l’educació sigui de qualitat. Amb l’esforç de
moltes persones, i molt especialment dels Germans catalans que han dirigit la xarxa d’escoles diocesanes del nord
del Togo, aquestes escoles a l’ampliar-se, estan descongestionant les seves aules i es compta amb molt del material
necessari per treballar de la millor manera i permetre
resultats educatius molt destacables a la regió.

24

Tripas 2010.indd 24

01/08/11 13:26

MEMÒRIA D’ACTIVITATS PROIDE / 2010

2- PROJECTES 2010

DETALL DE PROJECTES FINANÇATS
“Suport per a un ensenyament de qualitat i a l’abast de
tothom al Col·legi St. Athanase” TOGO
COST DEL PROJECTE: 8.670,00 €
Aquest projecte va permetre que es donés suport a alguns
alumnes a pagar la seva escolaritat. Especialment es va
recolzar a les noies, en tant que els pares no valoren tant la
seva formació perquè al casar-se, aquesta acabarà formant
part d’una altra família. És així com els pares prefereixen
pagar els estudis als nois i no a les noies. Aquest projecte va
voler evitar l’abandonament de les noies per aquest motiu.
D’altra banda, aquest projecte va servir per fer funcionar el
Col·legi, doncs va permetre pagar a quasi tots els professors
durant un any i adquirir material divers per al bon funcionament del centre.
“Rehabilitació d’abeuradors i construcció de dos serveis
per als alumnes de La Salle Bomudi” GUINEA EQUATORIAL
COST DEL PROJECTE: 4.422,71 €
Els WC pels alumnes de l’escola La Salle Bomudi (Guinea
Eq.) tenen més de 25 anys i es troben molt deteriorats. També, els abeuradors del pati es troben en mal estat i, a l’estar
al costat dels sanitaris, es perceben males olors. El projecte
vol arreglar els sanitaris de l’escola i traslladar l’abeurador a
un altre punt.
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ESTIU SOLIDARI
TOTAL: 6.000,00 €
“Pintar i completar la sala polivalent del C.E.G de Naki
Ouest des del C.F.R. Tami” TOGO
COST DEL PROJECTE: 1.500,00 €
3 de juliol a 2 d’agost

“El nostre projecte era pintar una escola de secundària a
Naki Ouest, un dels pobles prop de Tami. Completant el nostre dia a dia, les tardes les dedicàvem a realitzar i organitzar
jocs amb nens i grans a diferents comunitats de la zona, realitzar cures i consultes a la farmàcia del centre i realitzar tot
tipus d’activitats que fossin necessàries en aquell moment.
Dos mesos després de la tornada ens adonem que encara
no hem tornat, que seguim allà, que ens vam portar a Àfrica
en els nostres records, en les nostres imatges, al cor ...
Ens quedem amb el record de la seva alegria, les seves
danses, els seus ritmes, les seves salutacions constants i la
seva senzillesa.
A l’Àfrica t’adaptes a la vida, no has d’intentar canviar-la, has
de respectar-la i entendre-la. Gaudir-la i compartir-la”.

Lourdes Febrer
Gloria Fernández
María Macho
Trinidad Martínez
Josep Mestres
Carles Peña
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DETALL DE PROJECTES FINANÇATS
“Abastament d’aigua a l’ Institut Maia Mam K’ulb’il Nab’il
de Colotenango” GUATEMALA
COST DEL PROJECTE: 1.500,00 €
3 de juliol a 2 d’agost

“El tracte familiar, respectuós, d’afecte que vam rebre al
llarg de tots els dies ens va omplir molt, i ens va portar a
construir, no només un dipòsit d’aigua, sinó a construir-nos
a nosaltres mateixos, traient-nos les peces rovellades, i fent
activitats amb els nois i noies, proporcionant recursos i moments d’emocions, tenint converses interessants, deixantnos emportar per l’aprenentatge d’una cultura indígena, la
maia, que ens va ajudar a entendre qui eren, com vivien, amb
què creien i forjant un veritable aprenentatge mutu, que ens
va enriquir d’una forma brutal... Fins que va arribar el dia
de marxar, començar un nou viatge pel nostre compte, i en
aquell moment, se’ns va trencar el cor.
Les persones amb qui vam viure, es mereixen que els donem les gràcies per donar-nos-ho tot sense demanar res a
canvi, i quan dic tot, vull dir, que ens van entregar durant uns
dies la seva vida i que quan algú s’entrega i et tracte com
una persona humana, t’omples de vida i d’humanitat, i així
ho hem fet.
Vam marxar de Guatemala amb ganes de dir a tothom i cridar als quatre vents que Guatemala té un encant espectacular, no parlem només del paisatge, que és una obra d’art que
et fa posar la pell de gallina, sinó l’encant de les persones,
l’acolliment i la vida familiar que vam tenir a l’institut maia
mam, i a la resta del país”.

Miquel Anglada
Anna Irene Camacho
Elena Corominas
Vanessa López
Xènia Salvat
Meritxell Valent
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DETALL DE PROJECTES FINANÇATS
“Contacte amb les comunitats indígenes del Valle Sagrado,
en l’acció de missió lasal.liana, des d’ Urubamba” PERÚ
COST DEL PROJECTE: 3.000,00 €
4 de juliol a 3 d’agost
15 de juliol a 16 d’agost

“Són moltes les idees que em passen per la ment, moltes
les paraules per començar a explicar l’experiència que vam
viure a l’estiu de 2010 un grup de voluntaris a Totora, una comunitat peruana perduda enmig de les muntanyes a gairebé
4.000 metres d’alçada.
La nostra experiència real va començar el dia que vam pujar
al camió, junt amb els joves voluntaris de la Misión i tot el
menjar i material previst per als 12 dies de la vivència.
Eren molts els dubtes que teníem i que calia resoldre, però
el transcurs dels dies va anar donant-nos resposta.
Totora és una comunitat andina, com tantes d’altres de Perú,
on la gent sobreviu amb el poc que pot obtenir de la terra,
els pocs animals que pot arribar a criar i les abundants
artesanies que fan. I els nens de Totora, víctimes directes
de les desigualtats, lluiten cada dia contra la gana, el fred,
la brutícia i els impediments per poder assistir a diari a
l’escola. I el nostre projecte feia incidència en aquest àmbit:
buscava reformar el sostre de l’aula de primària que el pas
del temps havia anat desfent i degradant.

José Luís Vadillo
M. José Sánchez
Anna García
Ester Gironella
Gerardo Rodríguez

Josep Iglesias
Maria Jiménez
Montserrat Noguera
Àngel RuÍz

[...] fou molt més el que ens vam endur: moments, imatges
i records sempre impregnats de sentiments que encara avui
ens emocionen”.
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CONTENIDORS
TOTAL: 8.956,55 €
“Proveïment de material escolar i divers a l’Enseignement
Catholique a les Sabanes” TOGO
COST DEL CONTENIDOR: 2.610,10 €
Contenidor 20’ PROIDE Mollerussa/Lleida

“Proveïment d’aliments nutritius d’emergència i plaques
solars al Dispensaire de Nadjundi a les Sabanes” TOGO
COST DEL CONTENIDOR: 2.701,92 €
Contenidor 20’ PROIDE Mollerussa/Lleida

“Proveïment de material escolar i divers a l’Enseignement
Catholique a les Sabanes i material clínic per al Dispensaire
de Nadjundi” TOGO
COST DEL CONTENIDOR: 3.644,53 €
Contenidor 40’ PROIDE Mollerussa/Lleida
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BEQUES
TOTAL: 50.270,00 €
“Beques d’estudi per als alumnes de la xarxa d’escoles
rurals de les Sabanes” TOGO
COST DEL PROJECTE: 9.295,00 €
El projecte ha facilitat l’accés a l’educació de 175 nens i nenes

“Beques d’estudi a l’Intituto Maya Padre Guillermo
Woods d’Ixcán” GUATEMALA
COST DEL PROJECTE: 7.425,00 €
El projecte ha facilitat l’accés a l’educació de 135 nois i noies

“Beques d’estudi a diferents indrets de l’illa” MADAGASCAR
COST DEL PROJECTE: 33.550,00 €
502 beques bàsiques i 27 beques universitàries han facilitat l’accés a l’educació a nens i nenes i universitaris
d’Ambositra, Antananarive, Toamasina, Fianarantsoa,
Port-Berge, Bhenjy, Antsirabe, Tsiroanomandidy, Ambatolampy, Ambohimahasoa, Betafo, Ambohipo, Moramanga,
Ivato, Ankazobe, Imady, Arivonimamo, Ihosy, Ambatonilita,
Sandrandahy, Soanindra....
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ALTRES PROJECTES FINANÇATS AMB FONS PROPIS
TOTAL: 6.951,71 €
“Ajuda humanitària a Antananarivo” MADAGASCAR
COST DEL PROJECTE: 1.679,00 €
El projecte ha permès ajudar a persones amb pocs recursos
amb les despeses bàsiques de manutenció, medicaments,
hospitalització...
“Colònies d’estiu (Pasqua) a Emila” MADAGASCAR
COST DEL PROJECTE: 321,00 €
El projecte va permetre que 91 nens i nois participessin
en un camp de treball del 5 al 10 d’abril de 2010 i que
s’allotgessin en el Col·legi Saint Louis d’Ambositra. L’objectiu
del camp era de profunditzar el lema resumit en tres paraules: FE, FRATERNITAT, SERVEI.
Els nens tenien entre 7 i 14 anys i hi havia 34 monitors. Va
ser un moment fort de socialització per a molts d’aquests
nens al ser, per una bona majoria, el primer cop que sortien
de casa i deixaven els pares, trobant-se durant uns dies amb
d’altres nens.

31

Tripas 2010.indd 31

01/08/11 13:26

MEMÒRIA D’ACTIVITATS PROIDE / 2010

2- PROJECTES 2010

DETALL DE PROJECTES FINANÇATS
“Ajuda d’emergència destinada a pal·liar les conseqüències de la situació després del terratrèmol” HAITÍ
COST DEL PROJECTE: 3.370,00 €
El 4 d’octubre es va iniciar l’any escolar al país. Abans del
terratrèmol, hi havia més de 200.000 mil nens i joves que
no tenien accés a l’escola en el Departament de l’Oest. I ara
després del terratrèmol és impossible de comptar. Per posar
en marxa el nou centre educatiu que es vol construir, se
seguirà amb els feixucs tràmits burocràtics: CIRH (Comissió
Internacional per a la Reconstrucció d’Haití), Cambres, OEA,
FMI, etc. Es tracta d’un centre de primària i secundària amb
menjador escolar, que tindrà capacitat per a 900 alumnes,
un centre de salut i la residència dels Gmans que animaran
aquesta obra socioeducativa. L’àrea de salut, serà gestionada per una congregació femenina i el seu objectiu és atendre
la salut bàsica maternoinfantil i preparar dones del barri
de Cazeau on s’ubicarà el projecte, per ser agents de salut
bàsica, ja que després del terratrèmol, no va quedar en peu
ni un sol servei de salut, en aquesta zona de Port-au-Prince.
El terratrèmol del gener de 2010 es va correspondre amb
una impressionant resposta de la societat civil de tot el món.
La família lasal.liana a nivell mundial va recollir 1.167.942,56 €,
dels quals PROIDE com a entitat, va aportar 3.370 €.
“Beques d’estudi i alimentació per a nens i nenes necessitats a la regió de Port-de-Paix” HAITÍ
COST DEL PROJECTE: 1.581,71 €
S’han facilitat beques d’estudi i alimentació a nens i nenes i
nois i noies amb dificultats econòmiques per poder estudiar
infantil, primària, secundària i batxillerat. En total s’ha recolzat 21 persones properes al Gmà. Félix del Hoyo.
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ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
TOTAL: 24.601,64 €
“Compra d’ordinador portàtil i un scooter per a Ambositra
i Antananarivo” MADAGASCAR
SUBVENCIÓ AJ. SANTPEDOR: 906,00 €
COSTOS DIRECTES PROJECTE: 906,00 €
L’ordinador ha facilitat fer un millor seguiment de beques
d’estudi a la illa i la comunicació entre els responsables de
beques a Ambositra i el d’Antananarivo.
El petit scooter ha permès la mobilitat del responsable
directe de Proide Bages a Madagascar per fer un millor seguiment dels projectes. La petita moto ha fet que siguin més
fàcils i econòmics els desplaçaments pels carrers estrets de
la ciutat i per les rodalies.
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“Arranjaments urgents a l’escola Raphaël Louis Rafiringa
a Antananarivo” MADAGASCAR
SUBVENCIÓ AJ. MANRESA: 7.368,00 €
COSTOS DIRECTES PROJECTE: 6.822,00 €
SUBVENCIÓ AJ. PALAMÓS: 3.503,35 €
COSTOS DIRECTES PROJECTE: 3.245,00 €
SUBVENCIÓ AJ. MONTCADA: 3.000,00 €
COSTOS DIRECTES PROJECTE: 2.778,00 €
TOTAL FINANÇAT: 12.845,00 €
El projecte tracta d’una acció en el camp de l’educació
formal a un barri de la capital Antananarivo, a fi de millorar
les condicions d’escolarització i allargar la permanència en
el sistema educatiu de nens i joves de famílies amb pocs
recursos, amb alt risc de fracàs escolar.
A més d’ampliar i profunditzar l’oferta educativa introduint
una línia de batxillerat, el projecte pretenia millorar les infraestructures que la falta de fons havia contribuït a deteriorar
en els darrers 15 anys.

34

Tripas 2010.indd 34

01/08/11 13:26

MEMÒRIA D’ACTIVITATS PROIDE / 2010

2- PROJECTES 2010

DETALL DE PROJECTES FINANÇATS
“Promoció i defensa de nenes i adolescents desescolaritzades a la regió andina del Cuzco” PERÚ
SUBVENCIÓ AJ. CAMBRILS: 7.360,00 €
COSTOS DIRECTES PROJECTE: 6.820,00 €
SUBVENCIÓ AJ. SANT CELONI: 2.464,29 €
COSTOS DIRECTES PROJECTE: 2.464,29 €
TOTAL FINANÇAT: 9.284,29 €
El projecte tenia com a centre d’interès l’ajuda a nenes, adolescents i joves que van quedar marginades de la formació
escolar. Primer es va fer una campanya de sensibilització
social respecte a la importància de l’assistència de les nenes
i joves als centres escolars i així es va poder reinserir a un
gran nombre de les joves que es quedaven a casa per ajudar
a la vida familiar en ambients de gran pobresa.
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RESULTAT COMPTABLE 2010
INGRESSOS
DESCRIPCIÓ
Donatius econòmics
Donatius en espècies
Beques
Subvencions
ESTIU SOLIDARI
Interessos bancaris

143.515,34 €
0,00 €
36.126,71 €
99.912,14 €
52.986,48 €
22,24 €

TOTALS
43,15%
0,00%
10,86%
30,04%
15,93%
0,01%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

332.562,91 €

5%
INTERESSOS BANCARIS

ESTIU SOLIDARI

SUBVENCIOS

BEQUES

DONATIUS ECONÓMICS

DONATIUS ESPÈCIES

0%

DESPESES
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
ALTRES

DONATIUS EN ESPECIES

COMISSIONS FINANCERES

DESPLAÇAMENTS

ESTIU SOLIDARI

PROJECTES

PERSONAL

0%
SERVEIS PROFESIONALS

343.623,87 €

TOTALS
4,10%
1,32%
11,46%
2,54%
61,10%
16,14%
1,32%
0,53%
0,00%
1,49%

SUBMINISTRAMENTS

14.104,36 €
4.521,94 €
39.389,45 €
8.734,32 €
209.955,66 €
55.455,40 €
4.526,22 €
1.827,38 €
0,00 €
5.109,14 €

MATERIALS

DESCRIPCIÓ
Materials
Subministraments
Personal
Serveis professionals
Projectes
ESTIU SOLIDARI
Desplaçaments
Comissions financeres
Donatius en especies
Altres

37

Tripas 2010.indd 37

01/08/11 13:27

MEMÒRIA D’ACTIVITATS PROIDE / 2010

3- INFORME ECONÒMIC 2010

AUDITORIA 2009
Les dates en què 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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SEU CENTRAL DE PROIDE
· 26 de gener.- Reunió de Coordinació d’ONGD Lasal·lianes
· 28 de gener.- Presentació de la Campanya de PROIDE
2010 “Posa’t les piles” als Delegats de PROIDE de les
escoles La Salle Catalunya
· 29 de gener.- Reunió de l’Equip d’Àrees
· 6 de febrer.- Reunió de Coordinació de Delegacions
· 6 de febrer.- Trobada de candidats a voluntaris de l’Estiu
Solidari 2010
· 20 de febrer.- Reunió de Sensibilització de la Coordinadora
d’ONGD Lasal·lianes
· 24 de febrer.- Reunió de la Coordinadora XARXES
· 26 de febrer.- Reunió de Patronat
· 24 de març.- Reunió de l’Equip d’Àrees
· 25 de març.- 1ª trobada informativa sobre les jornades de
Comerç Just al barri de Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona.
· 27 i 28 de març.- Curs de Formació per al voluntariat de
l’Estiu Solidari 2010 (1a sessió)
· 14 d’abril.- Sessió de formació que organitza la FCONGD:
“ La nostra contribució a la cooperació internacional en
el marc d’una acció transformadora”. A càrrec d’Eduard
Ballester, director de la FCONGD.
· 20 d’abril.- Reunió de Coordinació d’ONGD Lasal·lianes
· 24 i 25 d’abril.- Curs de Formació per al voluntariat de
l’Estiu Solidari 2010 (2a sessió)
· 28 d’abril.- Sessió de formació que organitza la FCONGD:
“La planificació, la coherència i la participació a la política
pública de cooperació al municipi”. A càrrec de Toni Royo,
tècnic d’incidència política de la FCONGD
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SEU CENTRAL DE PROIDE
· 8 de maig.- Dia mundial del Comerç Just. Dins de la 11ª
edició de la Festa del Comerç Just i de la Banca Ètica,
PROIDE hi va participar amb una paradeta a la Mostra
d’Entitats Solidàries del Districte Sarrià - Sant Gervasi .
· 12 de maig.- Sessió de formació que organitza la
FCONGD: “El treball en incidència política i les xarxes de
solidaritat”. A càrrec d’Imma Guixé, experta en incidència
política i membre d’Amnistia Internacional a Catalunya
· 22 i 23 de maig.- Curs de Formació per al voluntariat de
l’Estiu Solidari 2010 (3a sessió)
· 26 de maig.- Sessió de formació que organitza la
FCONGD: “El treball en educació per al desenvolupament al municipi”. A càrrec de Pepa Martínez, tècnica
d’Educació per al Desenvolupament de la FCONGD
· 29 de maig.- Reunió de Sensibilització de la Coordinadora
d’ONGD Lasal·lianes
· 1 de juny.- Reunió de l’Equip Directiu
· 2 de juny.- Reunió de l’Equip d’Àrees
· 4 de juny.- Reunió de Patronat
· 9 de juny.- Sessió de formació que organitza la FCONGD:
“Com comunicar la feina de solidaritat i cooperació
internacional, com arribar a la ciutadania”. A càrrec de
Montse Santolino, tècnica de comunicació de la FCONGD.
· 28 de juny.- Reunió d’ONGD Lasal·lianes de la RELEM
(Région Lasallienne Européenne-Méditerranéenne)
· 29 de juny.- Reunió de Coordinació d’ONGD Lasal·lianes
· 1 de juliol.- Xerrada del director de PROIDE sobre l’Entitat
en el CELAS Districtal, al Col·legi La Salle-La Seu d’Urgell
· 3 de juliol.- Sortida del voluntariat de l’ESTIU SOLIDARI,
destí Colotenango, GUATEMALA
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· 3 de juliol.- Sortida del voluntariat de l’ESTIU SOLIDARI,
destí Tami, TOGO
· 4 de juliol.- Sortida del voluntariat de l’ESTIU SOLIDARI,
destí Urubamba, PERÚ
· 15 de juliol.- Sortida del voluntariat de l’ESTIU SOLIDARI,
destí Urubamba, PERÚ
· 1 d’agost.- Sortida de la Delegació Mollerussa/Lleida a
Burkina Faso i Togo
· 3 de setembre.- Reunió de l’Equip d’Àrees
· 10 de setembre.- Reunió de l’Equip Directiu
· 17 de setembre.- Reunió de l’Àrea de Finançament
· 27 de setembre.- Reunió de l’Àrea de Voluntariat amb la
Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat de
la Generalitat de Catalunya
· 22 de setembre.- Reunió de XARXES
· 28 de setembre.- Reunió de Coordinació d’ONGD
Lasal·lianes
· 1 d’octubre.- Reunió de Patronat
· 2 d’octubre.- Trobada de Socialització de l’ESTIU SOLIDARI
· 3 i 6 d’octubre.- La 2 de TVE, va emetre el programa
“Tami: un milagro hecho realidad” sobre el Centre de
Formació Rural de Tami (Togo) que dirigeix el Gmà. Felipe
García.
· 5-26 d’octubre.- Viatge del director de PROIDE a Perú i
Guatemala
· 5 de novembre.- Reunió de l’Equip d’Àrees
· 12 de novembre.- Reunió de l’Equip Directiu
43

Tripas 2010.indd 43

01/08/11 13:40

MEMÒRIA D’ACTIVITATS PROIDE / 2010

4- AGENDA D’ACTIVITATS 2010
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· 20 de novembre.- Reunió de Sensibilització de la Coordinadora d’ONGD Lasal·lianes
· 21 de novembre.- La 2 de TVE, va emetre el programa
“Akwaba, bienvenidos a la vida” sobre el treball dels
Germans de La Salle amb els nois del carrer que viuen a
Abidjan (Costa d’Ivori)
· 10 de desembre.- Reunió de Patronat
· 13 de desembre.- Reunió de l’Equip d’Àrees
· 14 de desembre.- Xerrada del director de PROIDE als directors i directores dels centres educatius i de Comunitat
de La Salle Catalunya, sobre el paper educatiu essencial
de l’Educació pel Desenvolupament (EpD). La trobada va
tenir lloc al Casal La Salle Sant Martí de Sesgueioles
· 19 de desembre.- La 2 de TVE, va emetre el programa
“CELAF, de África para África”. El centre lasal·lià CELAF
està considerat com la segona universitat més important
de Costa d’Ivori.
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DELEGACIONS
PROIDE Bages
· 1-21 de febrer.- Exposició “Elles també tenen dret” a la
biblioteca municipal de St. Vicenç de Castellet
· 1-20 de març.- Exposició “Elles també tenen dret” a la
biblioteca municipal de St. Joan de Vilatorrada
· 13 de març.- Col·laboració a les Festes La Salle a La Salle
Manresa per mitjà d’una paradeta d’artesania
· 19 a 23 d’abril.- Col·laboració a la Setmana Solidària de
La Salle Manresa realitzant diferents actes i esmorzar
solidari per aconseguir aportacions pels projectes de
PROIDE a Madagascar
· 23 d’abril.- “Una rosa per Sant Jordi”, paradeta amb roses
i punts de llibre al Passeig Pere III de Manresa
· 21 de maig.- Concert Solidari “Acords en família” a la
Capella de Sant Andreu de Santpedor
· 1-30 de juny.- Campanya de renovació de beques al local
social de PROIDE Bages
· 4 de juny - 22 de juliol.- Exposició fotogràfica “Elles també
tenen dret” en el “Café del Canonge” de Manresa
· 17 i 18 de juliol.- Trobada Solidària d’estiu aprofitant
l’estança del Gmà. missioner a Madagascar Joan Sala, i la
seva col.laboradora la Sra. Liva Rahelimampianina
· 23 de juliol.- Xerrada del Gmà. Joan Sala, sobre projectes
i les seves vivències a Madagascar, a la Capella de Sant
Andreu de Santpedor
· 10 de setembre.- A la Plaça de la Vila de Santpedor, sopar
de comiat de Joan Sala i Liva Rahelimampianina abans
del retorn a Madagascar
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DELEGACIONS
· 26 de setembre.- Parada de PROIDE Bages a la Fira de
Sant Miquel de Santpedor
· 2 d’octubre.- 16a edició de la Manresa Solidària. Parada
de PROIDE a la Fira d’ONGs a la Plaça Sant Domènech de
Manresa
· 28 de novembre.- Matinal Solidària a la Plaça Gran de
Santpedor
· 21 de desembre.- 12è Festival Solidari al IES d’Auro a
Santpedor
· 22 de desembre.- Esmorzar Solidari a l’Escola Llissach a
Santpedor
· 22-28 de desembre.- Exposició fotogràfica “Elles també
tenen dret” a l’Escola Llissach a Santpedor

PROIDE Cambrils
· 19 d’abril.- Reunió “Cambrils Ciutat Solidària”
· 8-15 de maig.- Participació a les 8enes Jornades Interculturals i solidàries 2010. La mostra D’ONGD’s va tenir lloc
a la façana marítima de Cambrils. Els col·laboradors/es
de PROIDE a Cambrils hi varen ser amb una carpa amb la
finalitat de donar a conèixer els projectes, les campanyes
i els compromisos que du a terme l’entitat
· 30 de maig.- L’Ajuntament de Cambrils va lliurar una
placa a les entitats del municipi que celebraven el seu
aniversari acabat el zero. Una d’elles va ser la delegació
local de PROIDE. Carles Martí va rebre la placa de mans
del llavors Regidor de Participació Ciutadana Oliver Klein
· 12 setembre.- Participació de la delegació a la V Mostra
d’Entitats al Parc del Pescador de Cambrils
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DELEGACIONS
PROIDE Mollerussa-Lleida
· 30 de gener.- Càrrega d’un contenidor al Poal amb material divers per a l’Enseignement Catholique (Sabanes), TOGO
· 17 d’abril.- Càrrega d’un contenidor al Poal amb material
clínic per al Dispensaire Nadjundi (Sabanes), TOGO
· 3-14 de maig.- Campanya de recollida de samarretes per
enviar al TOGO
· 12, 13 i 14 de maig.- Setmana Solidària a La Salle Mollerussa
· 13 de maig.- Concert Solidari a la sala d’actes de la Casa
Canal, a càrrec de la Coral In Crescendo i alumnes de La
Salle Mollerussa
· 14 de maig.- 9a. Mostra Gastronòmica del Pla d’Urgell al
Pavelló Firal de Mollerussa
- Exhibició de ball, Country, Gegants de Mollerussa, Grup
de música, Sopar solidari.
· 26 de juny.- Càrrega d’un contenidor al Poal amb material
divers per a l’Enseignement Catholique (Sabanes), TOGO
· 16 i 17 d’octubre.- Participació a la Fira de Cooperació al
Desenvolupament SOLIDÀRIUM a Lleida

PROIDE CAMPUS
· Durant tot l’any, “Venda de Material Reciclat” que recicla la secció de Publicacions de Campus La Salle URL a favor de
la Delegació de PROIDE Campus La Salle
· 12 febrer.- Fideuà solidària per Haití a EALS, Campus La Salle - PROIDE (la recaptació ajudarà a construir un Centre
Educatiu pels nens i joves afectats per la catàstrofe. Els diners van ser retinguts esperant el desenvolupament del projecte, en un moment on s’estudiava la millor acció. Van ser enviats (1.900Ð) al mes de febrer de 2011)
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SEUS-ESCOLA
Barceloneta
· 8-12 de febrer.- Esmorzars Solidaris i xerrades de sensibilització

Berga
· 21-23 d’abril.- Campanya de PROIDE dins les Jornades
Culturals al col·legi La Salle

Bonanova
· 22-26 de març.-Setmana Solidària a totes les etapes
escolars
· 23 de març.- Fotografia de tota l’escola a l’estadi del
col·legi
· 24 de març.- Sorteig Solidari de tres samarretes firmades
pels jugadors del Barça i de l’Espanyol
· 24 de març.- Festival de música al teatre de l’escola
· 23 d’abril.- Rambla Solidària. Matí cultural i solidari amb
activitats diverses per a totes les etapes de l’escola
· 7, 8 i 9 de maig.- XXXVIII Convivències. A “La Carpa de
PROIDE”: mostra dels diferents projectes de l’Entitat,
pastissos, tallers...

Cassà de la Selva
· Durant el mes de febrer.- Esmorzars Solidaris cada dimarts i dijous.
· 30 d’abril.- Mercat Solidari
· 30 d’abril.- Sopar Solidari

48

Tripas 2010.indd 48

01/08/11 13:27

MEMÒRIA D’ACTIVITATS PROIDE / 2010

4- AGENDA D’ACTIVITATS 2010

SEUS-ESCOLA
Comtal
· 22-26 de febrer.- Setmana Solidària i Campanya de PROIDE. Comtal x 3r món: jocs multiculturals, escenificació
del conte sobre problemàtiques del Tercer Món. Audicions
de músiques del món, esmorzar solidari, cantina solidària, recollida de material escolar, la botiga solidària, la
revista “Comtal x 3r Món”, la foto solidària i la xocolatada

Congrés
· A partir del dia 21 de gener, tots els dijous del trimestre,
Entrepà Solidari
· 26 d’abril.- Botifarrada Solidària
· 29 d’abril.- Sopar de la solidaritat
· 10 de desembre.- Xerrada del director de PROIDE sobre
cooperació

Figueres
· 22 i 23 d’abril.- Venda de llibres i roses solidàries al pati
de l’escola
· 15 de maig.- XIª Encesa Solidària. L’acte es va realitzar
a la plaça de l’Església de Sant Pere amb la participació
solidària de l’Escola de música: La Flauta Màgica
· 29 de maig.- Diada de Germanor a La Salle Figueres

Girona
· 12-16 d’abril.- Setmana Solidària. Cada dia Esmorzars
Solidaris
· 16 d’abril.- 12a. Encesa Solidaria de 5.000 llantions a
l’escalinata de la Catedral de Girona
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SEUS-ESCOLA
Gràcia
· 21-23 d’abril.- Setmana La Salle-PROIDE. Rifa solidària,
concurs de pastissos d’arreu del mon, “una cançó per
Togo!”, la rosa solidària

Horta
· 17 de març.- Esmorzar Solidari
· 23 d’abril.- Paradeta de llibres de segona mà per fomentar la lectura, el reciclatge, la solidaritat... Els llibres es
van vendre al preu simbòlic d’1Ð i els beneficis es van
destinar íntegrament a la Fundació PROIDE
· 17-28 de maig.- Campanya de beques

La Seu d’Urgell
· 19 d’abril.- Roda de premsa a la Casa del Bisbat de La Seu
d’Urgell per avançar l’esdeveniment de la 2a Encesa Solidaria
organitzada per La Salle La Seu d’Urgell a favor de PROIDE
· 1 de maig.- 2a Encesa Solidària a la plaça dels Oms. L’acte, convocat per l’escola La Salle La Seu d’Urgell amb el lema: “Encén
la flama de la solidaritat”, es va organitzar amb el suport de la
Delegació de Joventut i la d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell, de
la Parròquia de Sant Ot i de l’ajuntament de la ciutat. Els joves hi
van participar fent un dibuix al terra amb els llantions.
Durant l’acte, diferents alumnes de l’escola van fer una interpretació musical i la lectura d’un manifest.

Manlleu
· 12-16 d’abril.- Setmana Solidària. Exposició fotogràfica
“Relats a Dapaong”
· 16 d’abril.- Sopar Solidari
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SEUS-ESCOLA
Manresa
· 19-23 d’abril.- Setmana Solidària
· 23 d’abril.- Esmorzar Solidari
· 13 de setembre.- El Gmà Joan Sala i la professora Liva
Rahelimampianina visiten La Salle Manresa sensibilitzant
sobre la importància de les beques i els projectes que es
porten a terme a Madagascar
· 18-22 d’octubre.- Campanya de beques per a Madagascar
i Exposició fotogràfica “Relats a Dapaong”..

Montcada i Reixac
· 23 d’abril.- Sant Jordi Solidari. Participació junt
amb d’altres institucions a la parada que
ofereix
l’Ajuntament de MiR
· 17-28 de maig.- Exposició fotogràfica “Relats a Dapaong”
· 21 de maig.- 9ª Encesa Solidària
· 21 i 28 de maig.- Esmorzars solidaris
· 6 de novembre.- Fira de Comerç Just organitzada per
l’Ajuntament de MiR. Voluntariat de PROIDE de l’escola hi
és present.

Palamós
· 3-7 de maig.- Setmana Solidària. Exposició de PROIDE
“Relats a Dapaong”

Premià
· 3-7 de maig.- Setmana Solidària
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SEUS-ESCOLA
Reus
· 19 de febrer.- Esmorzar solidari. Pa amb xocolata de comerç just per a Primària, ESO i BAT. Coca amb xocolata,
també de comerç just, per a Infantil
· 1 al 21de març.- Organitzat per La Salle Reus, l’exposició
“Relats a Dapaong” es podrà visitar a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus
· 4 de març.- Presentació de l’exposició “Relats a Dapaong”
i projecció del documental al vestíbul de la Biblioteca
Central Xavier Amorós de Reus. Hi participen Albert Farnós (autor de l’exposició), David Ortiz (Director de PROIDE)
i Joan Carles Vàzquez (Director de La Salle Reus)
· 23 d’abril.- Paradeta de llibres i roses
· Desembre.- Venda de Nadales de PROIDE

Sant Celoni
· 19-26 de març.- “Setmana per la Pau” organitzada per la
Coordinadora d’Entitats Solidàries de la que PROIDE en
forma part
· 20 de març.- Totes les entitats que formen part de la
Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant Celoni van
preparar activitats pels ciutadans per tal de treballar els
Drets dels Infants
· 13 de maig.- Dinàmica del Director de PROIDE sobre les
causes de la pobresa al món
· 14 de maig.- “Jocs de tots colors” de PROIDE (mikado i
tangram) durant els dies de la campanya. També el Mercat d’Art Solidari, venda de samarretes solidàries...
· 17 de desembre.- Encesa Solidària a l’escola.
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SEUS-ESCOLA
Santa Coloma
· 3 de desembre.- Quilòmetres per la Solidaritat per recaptar fons pel projecte de campanya de PROIDE

Tarragona
· 1 al 5 de febrer.- Setmana Solidària
· 10 de desembre.- 5a Encesa Solidària a les escales de
la catedral organitzada per La Salle Tarragona amb
col·laboració de La Salle Torreforta.

Torreforta
· Durant el mes de gener, venda de samarretes de la campanya 2010 de PROIDE
· 5-12 de maig.- Setmana PROIDE
· 6 de maig.- Assaig general del Festival de PROIDE
· 6-12 de maig.- Esmorzars Solidaris
· 12 de maig.- Festival de PROIDE
· 19 de maig.- Marxa Solidària per la ciutat de Tarragona.
La van fer els nois i noies de cicles de primària, i de 1r a
4t d’ESO de La Salle Torreforta. Els alumnes van buscar
patrocinadors que els van aportar una quantitat de diners
concrets per cada km. que van fer (uns 14 en total).
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AGRAÏMENTS
La nostra tasca no hagués estat possible o hagués quedat limitada sense l’aportació desinteressada de tot un seguit
de persones i empreses. És per aquest motiu que volem agrair amb sinceritat el suport rebut de totes elles al llarg
del 2010. Gràcies a la suma de la seva solidaritat, conjuntament amb totes aquelles 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.

· Nati Samper (ORTEMESA), per l’ajust de la comptabilitat

· Jordi Abad Molero

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

· Josep Anguera Farran

· Lídia Ratés, pel disseny de la samarreta de PROIDE,
campanya 2010

· ARGAL, SA

· Josep Pelegero, Sònia Vidal (HAMBURG SÜD), per la gestió en l’enviament de contenidors
· Manel i Cristina Plasencia (TEMAS), per la creació de les
Nadales
· Mariano Pascual (PQR Comunicació), per la confecció de
la present Memòria d’activitats
· Albert Manent, pel seu ajut a reparar i deixar preparada
l’exposició “Relats a Dapaong”
· IES d’Auro de Santpedor
· Escola Riu d’Or de Santpedor
· Escola Llissach de Santpedor
· Empreses privades del Bages i altres aportacions anònimes a PROIDE Bages

· BONCASA 1998, SL
· GARROFE, S.A
· NOU DIESEL, SL
· CONSTRUCCIONS VERA RAEZ, SL
· TALLERS A. MIQUEL, SL
· RAMS CONFECCION TEXTIL, SL
· DIGIT SERVEIS INFORMATICS, SL
· MIQUEL GARCIA, SL
· CONSTRUCCIONS BONCASA 1998, SL
· ARTS GRAFIQUES MOLINO, SL
· ZAFIRO TOURS, SA
· MOLEVA, SA – GRUPO DALLANT
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· GRUP OFICENTRE, SL

· VICENS MAQUINARIA AGRÍCOLA, SA

· ELECTRODOMESTICS BONJOCH

· Consell de Solidaritat de Manresa

· CARITAS LINYOLA, MOLLERUSSA I BELLVIS

· Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant Celoni

· IMPRESPLA, SL

· Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

· FRUITES FUMAS GABERNET, SL

· Ajuntament de Manresa

· COLECTIU DE SUPORT A ANGEL OLARAN

· Ajuntament de Santpedor

· GERMANA CATI DE MARIA AUXILIADORA

· Ajuntament de Sant Celoni

· REGS DEL SEGRIA, SL

· Ajuntament de Cambrils

· REPSOL

· Ajuntament de Palamós

· EL CORTE INGLES

· Ajuntament de Montcada

· BOMBEROS SOLIDARIOS

· Ajuntament de Mollerussa

· TALLERS A. MIQUEL

· Fundació Cardenal Vidal i Barraquer de Cambrils

· SANDOVAL MARTINEZ, SL
· TALLERS M. EROLES DEL POAL

... i a totes i cadascuna de les escoles La Salle de Catalunya. Som gràcies al seu esforç.
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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:

Riera de Sant Miquel, 3. 1º 4ª
08006 – Barcelona
Telèfon: 93.292.06.80
Telefax: 93.218.15.571
www.pqr-com.com
central@pqr-com.com

