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Va cursar l’ensenyament primari amb molt bones notes 

però, a l’arribar al � nal de l’últim curs, van succeir dos 

fets molt importants que van paralitzar temporalment 

els estudis de la Véronique. El primer va ser que el Pare 

Batiste, de la Diòcesis de la zona, va haver de tornar a 

França. Ell havia estat la persona que va insistir als pares 

d’ella perquè la permetessin estudiar, a més que sempre 

la va ajudar tant com va poder. Aquest fet va deixar a la 

Véronique fora del sistema educatiu, sense cap suport 

sòlid per poder estudiar la Secundària. El segon fet, i 

no menys important, va ser la situació familiar, on la 

família havia incrementat amb sis membres més, que 

requerien de la Véronique per poder-se criar.

A casa, la subsistència es va posar molt difícil i l’ajuda 

de la Véronique treballant la terra i cuidant els animals, 

es va fer cada vegada més necessària. Com a germana 

gran de quatre germans més petits, va haver de contri-

buir a que els més petits poguessin tirar endavant i pos-

teriorment, assegurar-los que poguessin cursar els seus 

estudis, doncs la Véronique havia creat un precedent 

en aquella família i tots els seus germanets ja anaven 

escolaritzant-se poc a poc. A Ankuna, com a la majoria 

d’escoles rurals de Primària de l’illa, l’escola no es paga 

amb diners, sinó que es paga amb productes del camp 

com per exemple l’arròs. Però a casa de la Véronique, 

tenien tan justa la subsistència que no els sobrava res 

per poder pagar. Les di� cultats d’escolaritzar els sis � lls 

més petits van ser enormes per a la família, però ho van 

aconseguir amb empentes i rodolons. Els � lls en les so-

cietats tradicionals són una conseqüència del baix ni-

vell d’instrucció, especialment de les dones, les quals a 

primerenca edat, estan formant ja una família, i tenen 

així molts més anys de fertilitat. Però també són un càl-

cul present i futur de les parelles, doncs signi� quen mà 

d’obra per al treball productiu i reproductiu de la famí-

lia, i són garantia de subsistència en el futur, quan els 

pares ja no puguin valer-se per si mateixos per treballar 

al camp  o preservar els béns de la família.

La  Véronique va encaixar ràpid els dos contratemps 

i sense replicar va admetre amb maduresa el que en 

aquell moment li demanava la vida. Però, dins del seu 

cap i del seu cor, no es va rendir ni defallir mai en el 

seu desig de preparar-se més i més, � ns a assolir tot el 

que s’imaginava que podria arribar a ser. Mentre com-

plia amb les seves responsabilitats al camp i com a ger-

mana gran, sense que ningú de casa ho sabés va estar 

informant-se i planejant la forma d’arribar a entrar a 

l’ensenyament secundari. Ella sabia que per arribar a ser 

“Com a germana gran de 

quatre germans més petits, 

va haver de contribuir 

a que els més petits 

poguessin tirar endavant i 

posteriorment, assegurar-

los que poguessin cursar els 

seus estudis”

algú que aportés la seva llavoreta al món i perquè el seu 

cor s’omplís de noves experiències i noves persones, era 

necessari tenir estudis i estava totalment disposada a fer 

mans i mànigues per aconseguir-ho. 

El pla de la Véronique es basava en anar a veure a les 

Monges de la Congregació de Jeanne de Lanoue, doncs 

havia sentit a parlar que havien ajudat a casos com el 

seu. Durant un temps la Véronique va tenir un nus a 

l’estómac. Sabia que un nou rumb a la seva vida seria 

bo per a ella, però també bo per a la seva família. Però li 

� aquejaven les forces quan s’imaginava que s’estava en-

frontant a la voluntat dels seus pares, els quals no tenien 

més opció que fer un càlcul de prioritats dins de la famí-

lia. Un bon dia, però, es va armar de valor i es va escapar 

en secret per anar a parlar amb les monges i demanar-lis 

que la permetessin iniciar la Secundària. Les Germanes 

es van quedar tan impressionades per la decidida actitud 

de la Véronique que van comentar el seu cas amb el Pare 

Basile, que havia substituït al Pare Batiste en les seves 

responsabilitats diocesanes. I va ser ell qui va cridar un 

dia a la Véronique per parlar del seu futur. Quan es van 

trobar cara a cara, la jove li va explicar al Pare la seva si-

tuació familiar i li va parlar de la vocació que sentia per 

ajudar als més desafavorits, doncs la Véronique coneixia 

molt bé el dolor de la pobresa i de la tristesa d’un futur 

sense oportunitats. El Pare Basile i les Germanes de la 

Congregació � nalment van accedir a que la Véronique 

continués els seus estudis, davant d’unes idees i manifes-

tacions tan clares com les que tenia aquella noieta. I és 

que la Véronique havia alimentat massa il·lusions en el 

seu cor i feia temps que havia entès que quan ajudava als 

altres, era quan de debò se sentia feliç. 

Els pares de la Véronique es van quedar paralitzats quan 

ella els va explicar què havia fet i què havia aconseguit. 

Es van molestar durant alguns dies per haver desobeït, 

però tenien dins de si mateixos la satisfacció de tenir 

una � lla tan tossuda i tan lluitadora pels seus somnis. 

Els naixia el somriure de l’esperança que tenien de que 

la Véronique arribés lluny a la vida. 

D’aquesta manera, i després de set anys amb els estudis 

aturats, la Véronique iniciava l’ensenyament secundari 

sense haver de renunciar al seu imprescindible suport 

a casa i a la família. Aquell va ser un temps de màxima 

felicitat per a ella perquè semblava que tot encaixava 

com en un trencaclosques. Ajudava als seus pares, te-

nia cura dels seus germans petits i, a més, mantenia la 

il·lusió per un futur creatiu, dinàmic, d’experiències no-

Sembraràs futur

Els con� ictes armats són catàs-trofes humanes que per poder-hi sobreviure, obliga sovint a les persones a desfer arrelaments ancestrals. A � nals dels anys se-tanta i principis dels vuitanta, el salvatge con� icte bèl·lic que es va desencadenar a Guatemala, va obligar a moltes famílies a aban-donar la seva llar per aconseguir continuar amb vida. 

Llavors de
Guatemala

Amb les seves mínimes pertinences a sobre i acompan-
yats de � lls, animals i algunes provisions, milers de gua-
temalencs es van posar en camí amb l’objectiu d’escapar 
d’una mort o repressió probable.

Guatemala viu encara amb la inèrcia d’aquest con� icte 
mutilant. Les guerres acaben algun dia, però aleshores 
comencen les reconstruccions físiques i emocionals, i 
també la lenta modi� cació d’aquesta manera de rela-
cionar-se entre els uns i els altres. A Guatemala, encara 
existeix un poder ocult repressor. La seva democràcia és 
una titella dels interessos econòmics que van més enllà 
dels con� ns del seu territori. La seva justícia es queda 
tan sols en un intent, doncs reparar amb el dany del pas-
sat i passar comptes amb els que van provocar el mal, és 
una pura quimera. El poder ocult s’encarrega de con-
trolar tot això amb amenaces i assassinats consumats a 
defensors dels drets humans i candidats polítics. La legí-
tima impunitat, la legítima corrupció, la legítima evasió 
� scal, la legítima divisió ètnica, la legítima concentració 
de terres en poques mans, la legítima destrucció del te-
rritori en nom del bé econòmic d’uns pocs, la legítima 
por ciutadana, la legítima extorsió dels narcos en forma 

d’impost revolucionari, el legítim poder ocult... A Gua-
temala, tot això sembla molt naturalitzat i ben impreg-
nat en la resignació del ciutadà.

Però Guatemala també és una país composat de gent 
valenta i lluitadora. De persones que no s’arronsen per 
més que la realitat sempre es mostri torçada. Aquest 
també és un país d’activisme social, de treball coopera-
tiu, d’incidència política. És una país composat de per-
sones capaces de desplaçar-se dues, tres, quatre o cinc 
hores per anar al seu lloc de treball, o al seu lloc d’estudi. 
És un país que lluita per donar-li a la dona el paper que 
se li nega. Un país amb afany d’aprendre i formar-se. Un 
país que creu en la Mare Terra i la producció orgànica. 
Un país que exclama que és maia; una forma concreta 
d’entendre la vida. Aquesta és la Guatemala per la que 
treballa PRODESSA (l’ONGD de La Salle a Guatemala) 
i per la que treballa PROIDE. I ni polítics, ni sicaris, ni 
extorsionadors, podran amb la força de la gent cons-
cient, que cada cop és més, i que sap com començar a 
reivindicar els seus drets. La gent s’està mobilitzant. La 
letargia de la post-guerra anuncia la seva � . I malgrat 
sempre hi hagi qui vegi el got mig buit, no es pot negar 
que, en silenci, la Guatemala civil ha estat formant més 
persones amb capacitat de pressió, que no pas força té el 
poder ocult per reprimir-les. 

Els temps estan canviant també a Guatemala, perquè si 
bé els fets són els de sempre, el nivell educatiu i la cons-
ciència de la gent tradicionalment exclosa, ja no és el 
mateix. Les oportunitats de la solidaritat han contribuït 
a canviar la realitat, així que centrem-nos en aquesta 
nova llavor d’esperança.

“La seva democràcia és una titella dels interessos econòmics que van més enllà dels con� ns del seu territori”

10 anys de beques a Togo, 
Madagascar i Guatemala 
permeten canviar la vida de 
molts joves.

Coneix la història de
l’Amadou, d’en Dominique,
de la Véronique, d’en Jean 
Victor, de la Rosa Lidia
i de l’Agustín.

Truca al telèfon 93 237 71 80 
o envia un e-mail a secretaria@fundacioproide.org 

per aconseguir el llibre (12€)
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Però malgrat tot, trauré forces d’on sigui per seguir expli-
cant el que els mitjans convencionals els costa (o se’ls veta) 
d’explicar. Perquè tinc el deure d’utilitzar l’experiència de 20 
anys per construir una ciutadania conscient del món en el que 
viu i responsabilitzada de cada desigualtat que s’hi genera. 
Perquè els problemes d’aquella part del món, són els meus 
problemes. Perquè el “seu” dret a conèixer, créixer i gaudir 
amb dignitat de la vida, és el mateix dret que tinc “jo”. 

I aquest cop, em faré entendre més perquè mostraré que 
aquesta pobresa que fins ara l’hem vist lluny, ara ens sacseja 
just al sortir de casa. Qui ostenta l’hegemonia política, se-
grestada per l’hegemonia econòmica, està construint un món 
on el primer són els diners i després ve la resta. La ceguesa 
per créixer ens ha obligat a dir-li a l’Estat que ara era una 
molèstia, i és així que poquet a poquet ens hem anat quedant 
sense l’element essencial de cohesió i proporcionalitat.

Celebro els meus 20 anys mirant enrere i somrient per tot 
allò que he ajudat a aconseguir. Celebro els meus 20 anys 
mirant endavant i arremangant-me perquè encara tinc fo-
rça, perquè no tinc l’ànima morta i perquè em sento bullir 
la sang.

Com cantava en Serrat cap a 1966, Ara que tinc 20 anys, ara 
que encara tinc força, que no tinc l’ànima morta i em sen-
to bullir la sang..., jo, PROIDE, vull mirar enrere i veure que 
a les meves espatlles tinc l’experiència, la consolidació del 
compromís i aquell coneixement que converteix la utopia en 
una miqueta menys utòpica, perquè saps més bé com arri-
bar a ella. He treballat a 15 països diferents en més de 300 
projectes. He ajudat a finançar més de 3,5 milions d’euros i 
he mobilitzat a més 300 voluntaris sobre el terreny i més d’un 
miler a Catalunya. He vist passar d’una quarantena d’escoles 
rurals al nord de Togo, a més de 80. He vist com l’escola de 
Saint Louis de Gonzague d’Ambositra, a Madagascar, es con-
vertia en una completa i acollidora escola que, fora d’horari, 
és una veritable casa oberta a tothom. He vist com l’Instituto 
Maya Guillermo Woods de l’Ixcán, a Guatemala, cobria la de-
manda de mestres d’un municipi que ressuscitava després 
del punyent conflicte armat. 

He vist moltíssimes coses més. Escenes que em demostren 
que cada pas donat en la mateixa direcció, obre grans escle-
txes de llum i dignitat.

I aquí estic 20 anys més tard. Avui trista perquè la conjun-
tura actual ens ha perjudicat com cap altre, en un gest que 
demostra que les polítiques públiques de cooperació de Ca-
talunya i Espanya no es tractaven de solidaritat sinó de ca-
ritat. Pensàvem que era un valor que havíem adquirit com 
a societat, però ara veiem que només es tractava d’oferir el 
que ens sobrava. Que la cooperació ja no sigui política pú-
blica deixarà a moltes entitats, federacions i coordinadores 
fora de joc, sense oportunitat d’investigar, de denunciar, de 
corregir, de (trans)formar, d’atendre, de reforçar, de mobilit-
zar... En definitiva, de redreçar males tendències del sistema 
i donar llum per imaginar nous models de relacions huma-
nes i econòmiques. 

David Ortiz i Silvestre
Director de PROIDE

salutació DEl DirEctor 
DE la FuNDació
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Nº De cOl·lAbOrADOrS per becA-impulS:
452 persones o entitats per a un total de 783 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): 
Barceloneta, Bonanova, Comtal, Congrés, Gràcia, Horta, Ber-
ga, 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 i Torreforta.

pertiNeNçA i pAper eN xArxeS: 
· Federació Catalana d’ONGD 
· Coordinadora d´ONGD Lasal.lianes 
· Coordinadora d´ONGD i altres Moviments Socials de Lleida. 
· Consell de Solidaritat de Manresa, Tarragona, Sant Celoni 

i Palamós 

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 Desen-
volupament 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 for-
men 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 
8h. a 14h.
Helena Bové i Carbonell, Secretària. De dilluns a divendres 
de 9h. a 13h.
Eric Díaz i Arribas, Cap de Projectes. De dilluns a divendres 
de 9h. a 13h.

Nº De cOl·lAbOrADOrS per quOtA:
78 (quantitat mensual, trimestral o anual, escollida pel donant)

la FuNDació DaDEs gENErals
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PROIDE, l’ONGD de La Salle, va néixer l’any 1992 després de 10 anys de treballs en camps de solidaritat a l’Àfrica. Aquests 
camps de solidaritat eren conseqüència directa de la força que van adquirir a Europa els moviments socials d’Església més 
actius i compromesos. 

Després de donar-li forma institucional a aquells primers contactes amb Àfrica, PROIDE va definir poc a poc el seu treball fins 
a dur-lo als nostres dies. Així, avui PROIDE treballa per a dos objectius molt concrets:
1. la implementació de projectes de desenvolupament als països del Sud.
2. l’acostament a les escoles catalanes de l’educació pel Desenvolupament -epD- 

1. prOjecteS De DeSeNvOlupAmeNt Al SuD:
L’educació fa l’ésser humà conscient de les relacions injustes que operen al seu
voltant, i també conscient de la seva dignitat, dels seus drets i de les seves obli-
gacions. És un element imprescindible en la vida de les persones, i sobre ell no
poden haver-hi condicionants.

Quan s’aconsegueix l’escolarització, assistir a l’escola no és suficient, doncs la 
realitat ens indica que:
· molts nens i nenes aviat abandonen.
· molts docents no han tingut l’oportunitat de preparar-se millor.
· impera la mala remuneració de mestres i directors que els obliga a diversificar 

les seves  obligacions laborals i això provoca absentisme.
· les aules estan massificades i les instal·lacions són deficitàries.
· els mètodes pedagògics són inadequats i els ensenyaments poc útils.

PROIDE, per resoldre aquests problemes i assolir una educació satisfactòria, 
treballa per a:
· la construcció de noves aules per desmassificar-les i dotar-les dels recursos 

necessaris per millorar la qualitat de l’ensenyament.
· el finançament de beques que permetin escolaritzar a qui menys possibilitats té 

i també que impulsin l’autosostenibilitat d’alguns centres educatius.
· la formació de nous mestres i la formació permanent d’aquests.
· l’escolarització plena de les nenes en un treball que cal fer al costat de les 

mares i pares per corregir la lògica patriarcal d’organització interna de les fa-
mílies.

· la potenciació de l’Educació Bilingüe Intercultural (EBI), com a instrument de 
pertinença de la identitat dels pobles indígenes.

la FuNDació objEctius
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2. eDucAció pel DeSeNvOlupAmeNt -epD-:
Des de PROIDE, amb un treball de formigueta al costat de moltes altres ONGD, 
obrim la porta a les nostres escoles a l’exploració del món, per aconseguir que la 
pobresa i la manca d’oportunitats no es naturalitzin en el nostre imaginari. Perquè 
la pobresa no pot tolerar-se en tant que no és cap condició per se, sinó fruit d’un 
entramat de relacions polítiques i econòmiques que progressivament han anat 
magnificant la injustícia entre el Nord i el Sud. 

El nostre món no mereix tanta descompensació entre uns i altres, ni mereix tractar 
als nostres fills com a perfectes consumidors i permetre que els fills dels altres 
burxin entre les escombraries. El nostre món no ha de permetre 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, cada cop més banals. 

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 les nostres escoles de La Salle. 
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la FuNDació orgaNigrama

PatroNat

DirEcciócomPtabilitat sEcrEtaria

EquiP DirEctiuEquiP DE DElEgacioNs EquiP D’àrEEs

ProiDE mollerussa Educació pD

ProiDE cambrils Voluntariat

Madagascar

ProiDE baix Empordà Projectes

Perú

ProiDE bages comunicació

Togo

ProiDE tarragona recursos

Guatemala

ProiDE campus

Xarxa de 23 escoles de 
La Salle Catalunya
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la FuNDació 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-octubre 2012    

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-indefinit

cOmptAbilitAt:
· Joan Lluís Ferré (voluntari)
· Serveis externs: Nati Samper (OR-

TEMESA) i Jaume Carreras (GASSÓ 
Auditors)

equip Directiu:
· David Ortiz (coordinador)
· Nin Navarro
· Miquel Anglada
· Josep Solà
· Josep Canal

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: Francesc Balanzó, 

Antoni Baqueró, Maite Echagüe i 
Josep Ferrando 

 
Àrea d’Educació pel Desenvolupament:
· Cap d’àrea: Miquel Anglada
· Altres membres: Josep Canal, Vicenç 

Casas, Jaume Garreta 

Àrea de Projectes:
· Cap d’àrea: Eric Díaz

Àrea de Comunicació: 
· Cap d’àrea: Josep Solà 

Àrea de Voluntariat:
· Cap d’àrea: Nin Navarro
· Altre voluntariat:  

· Curs de preparació del viatge: 
 Elena Corominas, Lídia López i  

David Ortiz 
· Voluntariat d’estiu 2011: 
 Meritxell Arellano, Anna Irene 

Camacho, Xavier Corbera, Narcís 
Font, Dani Fortuny, Oriol García, 
Mariona Garriga, Albert Gironés, 
Albí Gómez, Olga Ibañez, Aina 
Llort, Esteban Miguélez, Laura 
Pinardel, Helena Puig, Merce-
des Puigfel, Arnau Pujol, Anna 
Quintero, Montserrat Robles, Anna 
Rovira, Virginia Sánchez, M. del 
Mar Solanellas 

· Serveis externs: Eddy Berga (VIATGES 
BERGA), Eduard Ballester, Gmà. Jor-
ge Gallardo, Ahimsa i Ananda Ishaya, 
Josep Lluís Òdena, Ignasi Oliveras, 
Arcadi Oliveres, Montserrat Rubio i 
Pilar Salvadó
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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, Montse-
rrat Rico, Josep M. Sarri, 
Montserrat Toscano, Teresa 
Trullàs. 

prOiDe mollerussa / 
lleida:

·  Cap de delegació:  Salvador 
Vives.

·  Altre voluntariat: Jordi 
Abad, Rosa Mª Andrés, Joan 
Baldrich, Teresa Baró, Josep 
Maria Beà, Erika Bellet, Susi 
Caba, Montse Clotet, Josep 
Colell, M. Montserrat Domin-
go, Gma. Pablo Enrique, Gmà. 
Emilio Fernández, Vicenç 
Fortunato, Feli Garcia, Pere 
Garrofe, Ramon Graus, Elsa 
Martínez, Fermí Melgosa, 
Gmà. Esteve Miguélez, Adela 
Molero, Carme Ortiz, Ramon 
Panadés, Jaume Pedrós, 
Jordi Pérez, Francesc Pla, 
Montse Prats, Josep Ribalta, 
Angelina Roure, Carles 
Roura, Joan Carles Salguei-
ro, Isabel Santacreu, Teresa 
Segura, Teresa Solé, Ramon 
Solé, Francesc Timoneda, Jo-
sep M. Tolosa, Judit Torrento, 

Silvia Torrento, Joan Torres, 
Albert Torres, Jordi Tudela, 
Aleix Vilalta, Josep M. Vives.

prOiDe cambrils:
· Cap de delegació: Carles 

Martí.
· Altre voluntariat: Montse-

rrat 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, Montse-
rrat Matas Guinart, Josefina 
Mestres Ventura, Ester Milán 
Sánchez, Antonio Muñoz Ra-
badan, 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.
· Altre voluntariat: Josep 

Cabrera, Jaume Castan, Joa-
quim Julià i Antoni Olmos.

prOiDe baix empordà:
· Cap de delegació: Albert 

Gironès.
· Altre voluntariat: Carla Re-

bull, Jaume Codolar i Dante 
de Zabaleta.

prOiDe campus:
· Cap de delegació: Carles Giol i 

Guillem Villa.

SeuS-eScOlA:

barceloneta (bcN):
· Joana Gómez
· Pilar Luque
berga:
· Anna Dachs
bonanova (bcN):
· Èric Díaz
· Claudia Juanola
cambrils:
· Jordina Font
cassà de la Selva:
· Albí Gómez
· Marta Castanyer
comtal (bcN):
· Daria Valiente
· Marc Alós
congrés (bcN):
· Raquel Villegas
Figueres:
· Mª José Sánchez
girona:
· Oriol de Batlle
· Josep Uxó
gràcia (bcN):
· Oriol Martin
horta (bcN):
· Montse Agut
· Dolors Ferrer
la Seu d’urgell:
· Jesús To
· Ramon Baró

manlleu:
· Guillem Rigol
· David Pérez
manresa:
· Montse Falip
· Montse Toscano
mollerussa:
· Pablo Enrique
· Marta Andrés
montcada i reixac:
· Miquel Àngel Mur
· Antonio Domínguez
palamós:
· Carla Rebull
· Teresa Miravete
premià de mar:
· Raquel Freile
· Jordi Agudo
reus:
· Helena Puig
· Anna Quintero
· Xènia Salvat
· Elena Massó
Sant celoni:
· Sònia Lozano
· Raül García
Santa coloma de Farners:
· M. Dolors Llueca
tarragona (tgN):
· Jose Antonio Gómez
· Javi Hernández
torreforta (tgN):
· Montse Robles
· Susana Valero

la FuNDació DElEgacioNs
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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, Kotoko-

li, 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

la FuNDació oN trEballEm
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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 desen-
volupament 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 

maDagascar

la FuNDació oN trEballEm
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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 Guate-
mala, 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 políti-
ca)

· Treballa sobre la base dels principis democràtics (igual-
tat, 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

guatEmala

la FuNDació oN trEballEm
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· Potenciació de l’Educació Intercultural Bilingüe de  
l’Amazònia peruana.

· Potenciació de la lectura a l’Assentament Humà Rosa de 
América d’Iquitos.

· Beques-impuls d’emprenedoria professional a l’escola Fe 
y Alegría de Zapallal.

principal contrapart: AIDESEP / FORMABIAP
AIDESEP (Associació Interétnica de Desenvolupament de la 
Selva Peruana), és l’organització nacional dels pobles indíge-
nes amazònics del Perú, amb més de 25 anys de vida institu-
cional. 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 pri-
mària, elabora materials educatius, desenvolupa investiga-
cions, capacita, acompanya i assessora en EIB a docents de 
les comunitats indígenes, etc., FORMABIAP té una impor-
tant experiència en reanimació i revitalització de llengües 
indígenes i manté un estret treball amb diferents federa-
cions indígenes de l’Amazònia. 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 im-

plementar projectes productius alternatius, en harmonia 
amb el bosc i medi ambient, que facin possible assolir 
“Benestar” per a tots i totes.

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)
· 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 andines.

PErÚ

la FuNDació oN trEballEm
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títOl 

cAmpANYA eScOleS   
· 2ª part d’arranjaments a l’escola Raphaël Louis Rafiringa  
· Reforç escolar a partir de la construcció d’un espai de lectura al programa “Tiéndeme la mano” a 

AAHH Rosa de América, Iquitos
· Millorar les condicions materials d’ensenyament i aprenentatge a les escoles rurals 

prOjecteS D’eStiu   
· Pintar i completar el centre social de Nakpanague ; millorar els camps d’esport, tancar el pati i refer 

la pintura de l’escola primària Frère Pablo des del  C.F.R. Tami
· Infraestructura i formació 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
· Aula d’Informàtica + Pintura interior i tallers lúdics al Collège Frère Raphaël Rafiringa d’Antananarivo                                                    

cONteNiDOrS   
· Proveïment de material tecnològic per al Centre de Formació Rural de Tami
· Proveïment de material tecnològic per a diferents beneficiaris de les Sabanes (CFR Tami, Dispensai-

re Nadjundi, Lotogou i DDEC)

bequeS   
· Beques-impuls per als alumnes de la xarxa d’escoles rurals de les Sabanes
· Beques-impuls per als alumnes de l’Institut Maia Mam K’uib’il Naib’il
· Beques-impuls per als alumnes de l’Escola Fe y Alegría de Zapallal
· Beques d’estudi  i beques universitàries a diferents indrets

AltreS prOjecteS Amb FONS prOpiS   
· Promoció educativa de qualitat per a la infància i la joventut d’Akassató amb la dotació d’un complex 

educatiu innovador i integral
· Ajuda d’emergència per als desplaçats de la R.D. Congo a Butembo i Bukavu
· Ajuda d’emergència destinada a pal·liar les conseqüències de la situació a Port-au-Prince després 

del terratrèmol
· Beques d’estudi i alimentació per a nens i nenes necessitats a la regió de Port-de-Paix
· Ajuda humanitària

MADAGASCAR
PERÚ

TOGO
 

TOGO 

GUATEMALA
PERÚ

MADAGASCAR

 

TOGO
TOGO

TOGO
GUATEMALA
PERÚ
MADAGASCAR

BENÍN

R.D. CONGO
HAITÍ

HAITÍ
MADAGASCAR

5.040,00 €

4.000,00 €
11.993,55 €

tOtAl: 21.033,55 € 
   
   

4.400,00 €
1.500,00 €

1.500,00 €
4.400,00 €   

tOtAl: 11.800,00 €

5.308,96 €

3.518,62 €
tOtAl: 8.827,58 €     

      
5.460,00 €
5.460,00 €
5.460,00 €

33.440,00 €
tOtAl: 49.820,00 € 

      
2.000,00 €

2.200,00 €

1.900,00 €
1.386,37 €
2.551,00 €

tOtAl: 10.037,37 € 

DeStiNAció cOSt

ProjEctEs 2011 rEsum DE ProjEctEs 
FiNaNçats
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títOl 

FONS privAtS   
· Suport per a l’educació dels nens i nenes de l’escola Tierra Nueva I
· Reforç escolar a partir de la construcció d’un espai de lectura al programa “Tiéndeme la mano” a 

AAHH Rosa de América, Iquitos 

ADmiNiStrAció públicA   
· Canalització d’aigua potable a l’escola Anna i al Centre de Promoció Femenina d’Anosibé
· 2a part d’arranjaments a l’escola Raphaël Louis Rafiringa a Antananarivo
· Construcció d’una aula per descongestionar l’escola de Liek de la xarxa d’educació primària
· Enfortiment de la participació ciutadana per a la defensa dels DESCA de la població indígena  

de Cunén
· Pintar i completar el centre social de Nakpanague

ADmiNiStrAció públicA (projectes aprovats sense executar al 2011)   
· Ampliació de la xarxa d’educació primària i formació de mestres i directors al Togo
· Comunitats i Escoles pel Benestar - CEBES. Educació Pertinent que promou l’afirmació cultural al 

poble Kukama Kukamiria
· Millora de la Lecto-escriptura bilingüe (q’eqchi’-castellà) des de l’enfocament de la reforma educati-

va a les comunitats de la Zona Reyna, El Quiché

GUATEMALA
PERÚ

MADAGASCAR
MADAGASCAR
TOGO
GUATEMALA

TOGO

TOGO
PERÚ

GUATEMALA

6.000,00 €
 

1.440,35 €
tOtAl: 7.440,35 €

  
   

1.260,77 €
8.444,00 €
3.125,00 €

9.332,61 €
1.000,00 €

tOtAl: 23.162,38 € 

21.872,01 €

17.991,64 €

6.964,00 €
*tOtAl sense executar: 46.827,65 € 

tOtAl prOjecteS 2011:  132.121,23 €
(s’exclou: *)

DeStiNAció cOSt

ProjEctEs 2011 rEsum DE ProjEctEs 
FiNaNçats
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ProjEctEs 2011 rEsum EcoNÒmic DEls 
ProjEctEs FiNaNçats

FOrmA De prOjecte i FiNANçADOr

DiStribució geOgrÀFicA

DESCRIPCIÓ
Campanya escoles
Projectes d’estiu
Contenidors
Beques
Altres projectes amb fons propis
Fons privats 
Administració pública

DESCRIPCIÓ
Togo
Madagascar
Guatemala
Perú
Altres

TOTALS
15,92%

8,93%
6,68%

37,71%
7,60%
5,63%

17,53%

100%

TOTALS
26,34%
41,73%
16,87%

9,39%
5,67%

100%

21.033,55 €
11.800,00 €

8.827,58 €
49.820,00 €
10.037,37 €

7.440,35 €
23.162,38 €

132.121,23 €

34.806,13 €
55.135,77 €
22.292,61 €
12.400,35 €

7.486,37 €

132.121,23 €
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“2a part d’arranjaments a l’escola raphaël louis rafiringa 
d’Antananarivo ” mADAgAScAr
 
COST DEL PROJECTE: 5.040,00  €

El fracàs escolar a Madagascar és molt alt, i existeixen 
diferències altes entre diferents sectors de població. Els que 
pateixen més aquestes problemàtiques són les capes de 
població amb menys pes econòmic, que no poden assolir els 
nivells educatius adequats per poder aconseguir el desen-
volupament personal i social necessari per poder sortir de 
la pobresa, la qual acaba transmetent-se de pares a fills.

L´escola Frère Raphaël Louis Rafiringa va ser construïda 
el 1957 per atendre nens i nenes de condició desafavorida. 
Aquest és el tercer any on s’hi està fent una aposta decidida 
per millorar les seves instal·lacions i ampliar-les per tal 
d’oferir a les famílies que els seus fills continuïn escolarit-
zats també en etapes post-obligatòries. El projecte princi-
palment ha permès fer una renovació completa del sistema 
d’evacuació de les aigües residuals en el pati i renovar 
completament una part del mur exterior de l’escola.

Aquest projecte també ha rebut el cofinançament 
d’Administració pública (vegeu el seu apartat).

cAmpANYA eScOleS QUANTITAT TOTAL FINANçADA: 
21.033,55 €

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
FiNaNçats
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“reforç escolar a partir de la construcció d’un espai de 
lectura al programa “tiéndeme la mano”a l’Assentament 
humà rosa de América, iquitos. perú

COST DEL PROJECTE: 4.000,00 €

El projecte ha consistit en la construcció i implementació 
d’un espai que permeti el desenvolupament d’accions 
lligades amb l’animació a la lectura, un lloc que pugui servir 
com a centre d’estimulació de l’hàbit lector, on els nens i 
nenes puguin trobar-se per llegir de la manera més còmo-
da, i amb la llibertat per triar el que desitgin llegir. A més, 
també d’equips d’àudio que permeten el desenvolupament 
d’activitats amb els més petits. Es tracta d’un sala de lectu-
ra recreativa, on els contes, novel·les, relats curts i vídeos 
responen a les edats i interessos de petits i joves, aconse-
guint amb això, de manera gradual, l’afecció per la lectura.

L’Assentament Humà “Rosa de América”, té una població aproxi-
mada de 580 habitants. La majoria dels pobladors són residents 
de les zones de les riberes del riu Amazones. Els nens, que 
viuen en extrema pobresa, creixen enmig d’una estructura física 
vulnerable als canvis climàtics, en precàries condicions de salut 
(perquè no compten amb xarxa d’aigua i desguàs), sense atenció 
mèdica (perquè no tenen centre mèdic) i sense cap infraestruc-
tura escolar (els nens i nenes han de desplaçar-se més d’una 
hora per ubicar un centre educatiu). 

Aquest projecte ha rebut el cofinançament de Fons privats 
de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i d’un donatiu 
particular (vegeu el seu apartat).

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
FiNaNçats
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“millorar les condicions materials d’ensenyament i apre-
nentatge a les escoles rurals de la regió de les Sabanes” 
tOgO

COST DEL PROJECTE: 11.993,55  €

Quan PROIDE va començar a treballar colze a colze amb la 
Direction de l’Enseignement Catholique de la Diocèse de 
Dapaong , la prioritat no podia ser altra que augmentar la 
cobertura del servei de Primària que a la zona rural arribava 
a una fracció petita de població. El creixement d’instal·lacions 
educatives, amb els anys ha permès millorar d’una manera 
molt clara aquest aspecte, i encara que no s’ha abandonat 
la construcció, l’estratègia principal de tot el Programa en 
aquesta nova dècada es centra en nous reptes, sobretot de 
qualitat educativa i equilibri de gènere a l’aula. Amb aquest 
projecte s’ha pogut fer el següent: 
· Facilitar l’accés als materials pedagògics i manuals escolars 

dels mestres
· Permetre el seguiment dels mestres a través de les visites 

regulars dels Consellers Pedagògics
· Incitar a la participació dels pares i mares a través del comi-

tè de l’APE en la gestió i el bon funcionament de les escoles
· Rehabilitar les infraestructures educatives més deteriorades
· Augmentar el mobiliari escolar segons la demanda de nous 

alumnes
· Crear el comitè de mares educadores per promoure la 

escolaritat de la nena

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
FiNaNçats
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“pintar i completar el centre Social de Nakpanague + 
millorar els camps d’esport, tancar el pati i refer la pintura 
de l’escola primària Frère pablo, des del  c.F.r. tami” 
tOgO - 4 de juliol a 2 d’agost

 COST DEL PROJECTE: 4.400,00  €
(Cofinançat per PROIDE  i l’acció “Got Solidari” dels voluntaris/ies a les barra-
ques de la Festa Major de Palamós)

“Ja ben instal·lats a Tami després d’un viatge llarg des de Lomé, 
i més o menys adaptats, va començar la feina! Vam preparar tots 
junts el Centre Social de Nakpanague per poder-lo pintar amb 
calç. Dies més tard vam decidir repartir-nos les tasques a fer ja 
que hi havia molta feina i molts pocs dies. Una part del grup es va 
quedar acabant aquest Centre, una altra part va anar a l’escola 
primària “Frère Pablo” per netejar-la i pintar diferents dibuixos al 
mur de la tanca. Per últim, un darrer component va encarregar-
se d’arreglar l’ordinador de la comunitat de Tami i d’elaborar un 
extens i ordenat arxiu fotogràfic amb les fotografies de tots els 
voluntaris. També va haver un altre projecte, aprofitant el psicòleg 
del grup, que va consistir en fer proves als nens de visió, oïda, 
desenvolupament cognitiu i evolució de lecto-escriptura.

Dues tardes a la setmana les dedicàvem a anar a diferents pobles de 
la zona per fer jocs amb els nens i d’aquesta manera conèixer altres 
realitats. Dues tardes més, treballàvem en el projecte de flautes.

Tots estem d’acord en el grup que aquest viatge va ser molt 
important per a nosaltres. Molts moments, molts aprenentatges i 
moltes vivències. Però tota l’experiència viscuda ja està assimila-
da?. No! Ara queda molt per fer, i molt per reflexionar.”

prOjecteS D’eStiu QUANTITAT TOTAL FINANçADA: 
11.800,00 €

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
FiNaNçats

Meritxell Arellano
Xavier Corbera
Narcís Font
Mariona Garriga
Albí Gómez
Aina Llort
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“infraestructura i formació a l’instituto maya mam K’ulb’il 
Nab’il de colotenango” 
guAtemAlA - 5 de juliol a 2 d’agost

 COST DEL PROJECTE: 1.500,00  €

“La nostra estada a l’Instituto Maya Mam ha estat una 
experiència inoblidable. Els primers dies van ser de co-
neixença i curiositat, de petites converses que trencaven 
l’inevitable gel entre  dues cultures separades per un vast 
oceà cultural: tot s’ha de dir, era un gel càlid i transparent, 
a través del qual jugàvem a espiar-nos amb una tendresa 
il·lusionant. Encara no havíem començat les activitats i 
molts alumnes ja s’acostaven per fer-nos una pregunta 
que ens feia sentir incòmodes: tu què saps fer? És a dir: 
quines coses m’has vingut a ensenyar? Llavors te n’adones 
que la teva presència és una mena de parèntesi misteriós 
en els seus referents habituals, una expectativa enigmàti-
ca, que no podrà omplir-se només amb arguments peda-
gògics i econòmics. Al marge de totes les classes, tallers, 
projectes o activitats que realitzis, el més significatiu serà 
saciar aquesta curiositat infinita d’un esser humà vers un 
altre. La història del voluntariat a l’instituto és, abans de 
tot, la història d’unes relacions tan breus com intenses que 
trasbalsen el  sentit de la realitat – de la seva i de la nostra 
- per sempre.” 

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
FiNaNçats

Oriol García
Laura Pinardel
Mercè Puigfel
Virginia Sánchez
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ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
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“contacte amb les comunitats indígenes del valle Sagrado, 
en l’acció de missió lasal·liana, des d’ urubamba” 
perú - 12 de juliol a 11 d’agost

COST DEL PROJECTE: 1.500,00  €

“L’experiència comença amb el canvi d’alçada i el cansament 
pronunciat dels primers dies al Cusco i a Urubamba. El pai-
satge completament sec, i la jaqueta a mà tots els dies, que fa 
fred! La conducció boja dels taxis i “combos” ens té espantats 
i tensos, però tot continua sobre rodes en arribar a la Salle 
Urubamba. No ens estem de res durant l’estada perquè les 
“Misiones” s’acosten i... les comoditats acaben! 

Cadascú de nosaltres sol amb sí mateix, en un nou entorn i 
amb un nou grup de persones, que poc a poc i amb els dies 
es van convertir en una gran família. Hem sabut: acostar-
nos a les seves creences, relacionar-nos amb l’entorn més 
necessitat, viure en comunitat i família lluny de casa, deixar 
les comoditats de banda i tornar a escoltar la ràdio com els 
vells temps, confiar els nostres sentiments, plors, virtuts, 
il·lusions, ganes... i és que el millor que hem donat de no-
saltres s’ha multiplicat per mil gràcies als nois i noies de les 
Salles del Perú, perquè aquests, ens han regalat el que són, 
i ens han ajudat a créixer al llarg de tots els dies, demos-
trant que el més important és ésser transparent i confiar 
cegament mentre estimes als altres i a tu mateix, regalant 
somriures que s’escapen alegrement de la seva “crua” 
realitat  mentre lluiten impetuosament per ser feliços i fer 
feliços a tots aquells que els envolten.”

Anna Irene Camacho
Dani Fortuny
Esteve Miguélez
Montserrat Robles
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ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
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“Aula d’informàtica + pintura interior i tallers lúdics al co-
llège Frère raphaël rafiringa d’Antananarivo” 
mADAgAScAr - 21 de juliol a 18 d’agost

COST DEL PROJECTE: 4.400,00  €
(Cofinançat per PROIDE  i l’acció “Got Solidari” dels voluntaris/ies a les barra-
ques de la Festa Major de Palamós)

“L’arribada a la capital va ser molt impactant. Els carrers 
plens de venedors de qualsevol cosa, nens descalços, bruts i 
demanant diners, caramels o fins i tot bolígrafs, un índex de 
contaminació altíssim i un gran contrast entre els més pobres 
i les grans fortunes que gaudien de grans cases i cotxes 
d’alta gamma.

Van ser uns dies intensos de treball, on els alumnes van par-
ticipar dels arranjaments a l’escola i fins i tot varen muntar 
les taules dels ordinadors. Molts d’ells mai havien utilitzat un 
ordinador i estaven feliços de poder gaudir d’ells el proper 
curs escolar.

[...] i ja per finalitzar, volem agrair la col·laboració de totes les 
persones que han contribuït amb les campanyes de PROIDE, 
ja sigui comprant una samarreta, participant a l’esmorzar 
solidari o qualsevol altra de les activitats organitzades. Hem 
vist de primera mà que petits esforços aconsegueixen grans 
coses. I si algú ho vol veure en primera persona, l’animem 
a que s’engresqui i visqui una experiència com la que hem 
viscut nosaltres amb PROIDE. Realment val molt la pena.”

Albert Gironès
Olga Ibáñez
Helena Puig
Arnau Pujol
Anna Quintero
Anna Rovira
M. del Mar Solanellas
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“proveïment de material tecnològic per al centre de 
Formació rural de tami” tOgO 
Contenidor 40’ PROIDE Mollerussa/Lleida

COST DEL PROJECTE: 5.308,96 €

“proveïment de material tecnològic per a diferents 
beneficiaris de les Sabanes (cFr tami, Dispensaire 
Nadjundi, lotogou i DDec)” tOgO 
Contenidor 40’ PROIDE Mollerussa/Lleida

COST DEL PROJECTE: 3.518,62 €

cONteNiDOrS QUANTITAT TOTAL FINANçADA: 
8.827,58 €

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
FiNaNçats



MEMÒRIA D’ACTIVITATS PROIDE / 2011

32

“beques – impuls a la xarxa d’escoles rurals de les 
Sabanes” tOgO 

COST DEL PROJECTE: 5.460,00 €

Des de l’any 2005, les escoles de l’Enseignement Catholique 
del nord de Togo, no rebien llibres del Ministeri d’Educació. 
Això ha perjudicat seriosament el procés d’aprenentatge 
de molts nens i nenes. Amb les beques-impuls s’intenta 
posar solució a aquest aspecte, i molt més quan es tracta 
de llibres plenament contextualitzats perquè corresponen 
al sistema educatiu togolès, que renoven molts llibres 
adquirits per donació però que provenen de l’escola nacional 
pública de França. 

Aquesta primera aposta de beques-impuls ha servit per do-
tar de 1.674 llibres a 24 escoles de la xarxa d’escoles rurals. 
Han estat llibres de llengua francesa (l’oficial del país) per a 
1er i 2on nivell de Primària. 

Les noves beques-impuls responen a la nova concepció 
de la cooperació al desenvolupament on es vol reduir els 
verticalismes i dependències i es vol atribuir als beneficiaris 
un veritable poder de decisió que els permeti transcendir a 
un nou ordre de major control i autogestió de la seva realitat 
social immediata.

bequeS QUANTITAT TOTAL FINANçADA: 
49.820,00 €

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
FiNaNçats
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“beques – impuls a l’institut maia mam K’uib’il Naib’il” 
guAtemAlA 

COST DEL PROJECTE: 5.460,00 €

Els objectius de les beques-impuls de la Fundació PROI-
DE són a 4 anys vista. Amb les beques-impuls sobre 
l’Instituto Maya Mam Kulb’il Nab’il, es pretén que aquest 
centre escolar de secundària arribi a la seva sostenibilitat 
financera a partir d’una venda (lligada a un aprenentatge) 
de diferents cultius sota tècniques agroecològiques. És la 
manera que els joves camperols d’aquella regió que es 
formen a l’Institut Maya Mam, aprenguin a fer ús de l’enginy 
i la comprensió dels cicles naturals i dels propis recursos 
existents, per treure el màxim partit de productes assolits 
amb tècniques respectuoses amb el medi ambient. 

Durant aquest primer any de beques impuls a Guatemala, 
s’ha aconseguit que l’Instituto Maya Mam, compti amb una 
metodologia que sistematitza l’autosostenibilitat agrícola 
des de l’experiència de la llombricultura (creació de terra 
fèrtil a partir de la introducció de llombrius). S’ha pogut així, 
generar un procés sostenible tècnica i financerament, a 
través de la producció i venda del llombricompost, a banda 
que 50 estudiants han aconseguit adquirir satisfactòriament 
uns coneixements nous que sabran replicar a les seves 
comunitats.

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
FiNaNçats
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“beques – impuls a l’escola Fe y Alegría de Zapallal” perú 

COST DEL PROJECTE: 5.460,00 €

Les beques-impuls a l’escola-taller Fe i Alegria de Zapallal, 
als afores de Lima, han permès dur a terme el projecte 
de confecció i comercialització de polos de cotó, camises, 
shorts esportius i xandalls per als alumnes del centre edu-
catiu degut a la gran demanda en època escolar. També ha 
permès ampliar la confecció de peces per a les institucions 
veïnes de baixos recursos.

El projecte va iniciar amb un grup de 15 nois i noies que es 
trobaven en situació econòmica difícil, amb l’objectiu que 
aquest grup aprengués a invertir un capital i treure’n un 
rendiment econòmic per a les seves necessitats d’estudi. 
Ben assessorats per personal capacitat, l’acció concreta va 
consistir en donar manteniment a totes les màquines de 
cosir del centre (unes 40), i iniciar la confecció en les aules-
tallers de 350 peces dels quatre tipus de roba descrits (50 
unitats de 7 talles diferents). Amb els guanys de la venda de 
roba, el grup de joves han pogut comprar el seu material 
escolar per a aquest any 2012. L’objectiu també era canviar 
l’uniforme i sobretot donar suport als pares de família amb 
els preus, ja que les condicions familiars en aquest indret 
tan humil, no permeten fer excessives despeses al respecte. 

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
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“beques d’estudi a varis indrets de l’illa” mADAgAScAr
500 beques bàsiques i 27 beques universitàries han facilitat l’accés a 
l’educació a nens i nenes i universitaris.

COST DEL PROJECTE: 33.440,00 €

Les beques d’estudi suposen oportunitats aïllades, a joves 
en situacions familiars complexes. Des de 1998, les beques 
d’estudi que es generen a la comarca del Bages, han 
permès que milers de joves poguessin accedir al sistema 
educatiu i així crear les condicions necessàries per defugir 
de la pobresa personal, familiar i col·lectiva. Vegeu un 
exemple amb la història de la Véronique, que apareix al 
nou llibre de PROIDE “Llavors d’esperança”

A les profunditats d’un país diferent a tot, com ho és 
Madagascar, va néixer al 1985 Véronique Razafimaha-
faly Nomenjanahary, una nena que jugava a ajudar a les 
persones. Els seus pares eren camperols molt pobres que 
vivien del que produeix la terra i del que pot donar de sí la 
cria de bous, porcs i gallines. Quan ella va néixer, la família 
estava composta únicament per la mare, el pare, i quatre 
fills. Però després d’ella, la família va arribar a augmentar 
notablement amb sis fills més. Els seus germans grans no 
van poder anar a l’escola, però la Véronique sí.

De totes formes, el destí posicionava a la Véronique per 
a que cursés únicament la Primaria. Econòmicament  la 
família no podia permetre’s que ella seguís estudiant, però 
és que a més, ella era imprescindible per a la criança dels 
seus sis germans més petits.

La Véronique tenia les idees molt clares i malgrat sabia 
que aquella situació era la que li tocava viure en aquell 
moment i que les condicions econòmiques de la família 
eren nefastes, els seus somnis es van mantenir intactes en 

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
FiNaNçats

tot moment. I tan forts eren, que es van convertir en una 
xarxa per atrapar la realitat que volia.  

Avui, la Véronique està estudiant al Noviciat de les Ger-
manes Guadalupanes a Antsirabé. Està plena d’alegria 
i il·lusió, i quan acabi aquesta formació, és possible que 
comenci la carrera de Magisteri. Quan es tituli com a mes-
tra, veurà complert el somni d’una petita nena que jugava 
a ajudar els demés.
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“promoció educativa de qualitat per a la infància i la 
joventut d’Akassató amb la dotació d’un complex educatiu 
innovador i integral” beNíN

COST DEL PROJECTE: 2.000,00 €

Per tal d’ampliar i millorar la qualitat educativa de la 
població de l’extraradi de la ciutat de Cotonou, i tenint en 
compte la demanda de necessitats de la població, espe-
cialment de la infància i de la joventut, el projecte proposa 
la dotació de noves infraestructures i serveis educatius per 
mitjà de la construcció i equipament d’un Centre educatiu 
innovador, equitatiu i integral, que ofereixi una Educa-
ció de Qualitat per a Tots, des del nivell Infantil fins a la 
Secundària amb capacitat per atendre uns 1.700 alumnes, 
donant prioritat a l’accés de les nenes i noies. A més, 
el centre pretén comptar amb un servei d’alfabetització 
d’adults i un espai per a educació de reforç i “enllaç” de 
joves que han hagut d’abandonar l’escola prematurament. 
Al mateix temps el centre oferirà un internat a un gran 
nombre de nens i nenes i nois i noies d’ambients no afavo-
rits, garantint l’accés a l’educació. 

Per les dimensions del projecte, el plantejament d’execució 
s’ha fet per diverses fases. Aquesta part en la que ha 
col·laborat PROIDE conjuntament amb la resta d’ONGD de 
la xarxa lasal.liana de l’Estat, ha suposat la realització de 
la primera fase del projecte, que comprèn la construcció 
i equipament del pavelló de Primària a més dels serveis i 
subministraments necessaris per posar en marxa el Centre 
(pou d’abastament d’aigua, grup electrogen, exteriors, etc.).

AltreS prOjecteS QUANTITAT TOTAL FINANçADA: 
10.037,37 €
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“Ajuda d’emergència per als desplaçats de la r.D. congo a 
butembo i bukawu” r.D. cONgO

COST DEL PROJECTE: 2.200,00 €

Es calcula en més de 500.000 persones les que han aban-
donat les seves llars de la R.D. del Congo. 

Aquest és un conflicte molt complex, en el que en pre-
nen part grups armats de països limítrofes i que afecta a 
refugiats de tota nacionalitat. El rerefons del conflicte es 
troba en el control de molts recursos, principalment el 
Coltan, que és imprescindible per a la producció d’aparells 
electrònics per la seva alta conductivitat . A banda de ser un 
conflicte enquistat eminentment pel control dels recursos, 
s’hi barreja sovint la idea que es tracta d’un conflicte ètnic, 
que va bé als líders en conflicte perquè apel·len a identitats 
i sentiments i així s’hi pren part activa en el conflicte, i a Oc-
cident també li va bé perquè l’opinió pública desvia l’atenció 
sobre un consum de minerals que estan tacats de sang.

El conflicte ja porta a les seves espatlles més de 5 milions 
de morts i innumerables violacions sobre els Drets Hu-
mans a la població civil, especialment sobre les dones.
El projecte finançat per PROIDE ha estat eminentment 
d’emergència i no de desenvolupament, per cobrir neces-
sitats bàsiques com alimentació, atenció mèdica, roba i 
mantes, dels refugiats a Butembo i Bukavu, entre d’altres 
llocs,  que l’Assotiation Compagnie de Marie Notre Dame, 
atèn. Aquest projecte s’ha finançat dins del grup d’ONGD 
de congregacions cristianes, XARXES.

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
FiNaNçats
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“Ajuda d’emergència destinada a pal·liar les 
conseqüències de la situació a port-au-prince després del 
terratrèmol” hAití

COST DEL PROJECTE: 1.900,00 €

El terratrèmol d’Haití va suposar una onada de solidaritat 
a nivell mundial. Concretament La Salle a nivell mundial va 
rebre quasi bé 1 milió d’euros. Es va decidir invertir aques-
ta gran quantitat, més que per atendre a l’emergència, per 
a la reconstrucció. I aquesta consisteix en la construcció 
d’una escola Primària i Secundària que iniciarà les classes 
al gener de 2013. També, el projecte consisteix en la crea-
ció d’un centre de salut bàsica amb especial atenció a les 
dones i nens. El projecte s’ha dirigit als habitants del barri 
de Cazeau de la capital Port-au-Prince i s’ha donat priori-
tat a les 100 famílies desplaçades com a conseqüència del 
terratrèmol, en el campament instal·lat a 200 metres del 
lloc on es construirà aquests centres que els Germans de 
La Salle de la zona, animaran en el futur.

Els beneficiaris d’aquest projecte de la xarxa d’ONGD 
lasal.lianes de l’Estat, es comptabilitzen de la següent 
manera:
· 900 Estudiants de Primària i Secundària
· 75 Dones/dia que, amb els seus nadons, tindran accés a 

un servei de salut materno-infantil bàsica i preventiva, 
així com accés a aigua potable

· 60 Dones participaran en Formació sobre Nutrició i hàbits 
sanitaris 

· 75 Adults/dia (50 dones i 25 homes) assistiran a Classes 
d’Alfabetització a les tardes

· 200 Persones/any participaran en un curs d’Informàtica 
(cursos de 6 mesos per a grups de 30 alumnes en torns)

· 50-60 Joves/dia utilitzaran la Biblioteca, que estarà ober-
ta al barri de 6 a 8 de la tarda

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
FiNaNçats

· 30 treballadors locals (docents, infermers, bibliotecaris, 
vigilants, cuiners i personal administratiu)

· Tots els joves del barri que podran gaudir de les pistes 
esportives. 
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“beques d’estudi i alimentació per a nens i nenes 
necessitats a la regió de port-de-paix” hAití 

COST DEL PROJECTE: 1.386,37 €

S’han facilitat beques d’estudi a nens i nenes, i nois i noies 
amb dificultats econòmiques per poder estudiar. En total 
s’ha recolzat 85 persones properes al Gmà. Félix del Hoyo. 
Els beneficiaris han estat:

35 alumnes de l’escola St. Sauveur de Mahe
30 alumnes de l’escola St. Louis Marie Grignon de Monfort
20 alumnes de l’escola Sacré-Cœur Plaines La Tortue

“Ajuda humanitària”  mADAgAScAr

COST DEL PROJECTE: 2.551,00 €

Aquests projectes han tingut per objectiu ajudar a perso-
nes de l’entorn immediat a l’escola Frère Raphaël Louis 
Rafiringa, que dirigeix el Gmà. Joan Sala.  Es tracta de 
persones amb pocs recursos que no tenen possibilitat 
d’accedir a la sanitat pública perquè no és universal, i per 
tant no poden cobrir les despeses de tractament o hospi-
talització. Altres exemples amb el que es brinda ajuda amb 
aquests diners, són: 

·  Quotes d’escolarització de nens i nenes
·  Compra d’ulleres
·  Compra d’una màquina de cosir  
·  Formació a una mare de família  (francès, costura i brodats)
·  Donació de roba, menjar i medicaments a famílies necessitades
·  Ajuda a la cerca de feina (desplaçaments, documents...)

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
FiNaNçats
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ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
FiNaNçats

“Suport per a l’educació dels nens i nenes de l’escola la 
Salle tierra Nueva i” guAtemAlA 

DONATIU INSTITUTO MÉDICO TECNOLÓGICO: 6.000,00 €

El projecte va permetre comprar llibres per a la biblioteca, 
becar a alumnes amb baixos ingressos familiars, proporcio-
nar als nens i nenes un minim de suport alimentari durant 
la seva permanència al matí a l’escola, la compra d’alguns 
aparells audiovisuals, i enllumenar l’àrea d’entrada a l’escola. 

El barri de Tierra Nueva I es troba a la perifèria de Ciudad 
de Guatemala, i la pobresa i marginalitat de molta de la seva 
població impedeix l’accés a una educació de qualitat de molts 
nens i nenes del barri, a banda que la manca d’oportunitats i 
condicions socials de les famílies generalitzen en molts joves 
pràctiques delinqüents amb càrrega de violència. Fa anys que 
l’escola fa un treball intens amb les famílies per procurar que 
exerceixin un treball valors, atenció i seguiment que impe-
deixi que els petits grups delinqüents organitzats, esdevin-
guin un referent per als més petits.

FONS privAtS QUANTITAT TOTAL FINANçADA: 
7.440,35 €
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“reforç escolar a partir de la construcció d’un espai de 
lectura al programa “tiéndeme la mano”a l’Assentament 
humà rosa de América, iquitos.  perú

DONATIU MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA DE 
LA DEMARCACIÓ DE GIRONA: 640,35 €

DONATIU PARTICULAR: 800,00 €

La Pastoral de La Salle a Iquitos, adonant-se de la manca 
d’espais educatius en aquest Assentament de la capital de 
l’Amazònia peruana, va engegar fa alguns anys una iniciati-
va educativa per fomentar el reforç escolar i la formació 
d’adults.  El Projecte “Tiéndeme la Mano” compta amb una 
àrea de 400 m2 dins de l’Assentament Humà. Fins fa poc, 
l’Assentament no tenia un espai apropiat per a les tasques 
educatives, de manera que es va haver de fer un gran 
esforç econòmic per adquirir aquest terreny. Fins ara s’ha 
treballat poc a poc condicionant l’espai amb mobiliari es-
colar, llibres de text i també donant un refrigeri als infants 
durant la permanència al centre.

El projecte ha consistit en crear un nou espai com a sala 
de lectura, per als nens i nenes de famílies molt pobres 
perquè tinguin l’oportunitat d’aprendre a llegir i escriu-
re, especialment dels que no tenen possibilitat d’anar a 
l’escola. A banda, el nou espai està servint per desenvolu-
par activitats de capacitació als animadors i professors/es 
del projecte i executar tallers dirigits als pares de família. 
La intenció d’aquest espai obert a la formació no formal 
i a l’estímul de la lectura, és de recolzar a les famílies 
de Rosa de América a preparar-se pels reptes de la vida 
urbana i dels nous temps, i a assolir una millor inserció al 
conjunt de la societat, i treballar per millorar les condi-
cions socials d’aquest barri que havia estat l’antic aboca-
dor d’Iquitos.

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
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Aquest projecte ha rebut el cofinançament de campanya 
escoles (vegeu el seu apartat).
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ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
FiNaNçats

“canalització d’aigua potable a l’escola Anna i al centre de 
promoció Femenina d’Anosibé” mADAgAScAr

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT SANTPEDOR: 1.260,77 €

El projecte ha permès fer arribar aigua potable (fins ara 
inexistent), des de la carretera principal del barri d’Anosibe 
(Antananarivo) fins a l’Escola Anna i al Centre de Promoció 
Femenina d’Anosibe, que estan situats en un dels barris 
més pobres de la ciutat, molt poc urbanitzat, i on gairebé 
no hi ha infraestructures sanitàries.

L’Escola Anna acull a més de 550 alumnes des de parvulari 
fins a final de l’ensenyament obligatori (15 anys). 
El Centre de Promoció Femenina, està destinat a les noies 
amb una situació de risc més alt: sense formació ni treball, 
i descuidades pels pares i germans més grans degut a 
la cerca constant de fonts d’ingressos per a  la família. 
Aquestes noies, excloses del sistema educatiu essen-
cialment per motius econòmics, reben durant dos anys 
formació bàsica, però també tècnica. 

ADmiNiStrAció públicA QUANTITAT TOTAL FINANçADA: 
23.162,38 €
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 “2a part d’arranjaments a l’escola raphaël louis rafiringa 
a Antananarivo” mADAgAScAr

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT MANRESA: 2.200,00 €

L´escola va ser construïda el 1957 per atendre 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 pro-
gressiva reducció de la despesa pública en educació per 
part del govern local, dificulta enormement el desenvolu-
pament socioeconòmic de les famílies. 

La millora qualitativa de l’escolarització és una condició 
necessària per al desenvolupament del país. En aquest cas 
la millora ha d’anar encaminada a allargar la permanèn-
cia de nens i joves dins del sistema educatiu i oferir més 
oportunitats a les famílies perquè els seus fills continuïn 
escolaritzats també en etapes post-obligatòries.

El projecte ha permès renovar les aules dels baixos, pels 
petits. S’han canviat les separacions de fusta per murs 
de totxos. Això ha fet possible arreglar els desperfectes 
provocats per l’aigua i canviar de lloc les finestres per 
tal de poder deixar-les obertes i poder ventilar les aules. 
També ha millorat la qualitat de l’escolarització mitjançat 
l’adquisició de llibres d’estudi i material audiovisual i 
gràcies a la formació permanent del professorat del nou 
batxillerat.

Aquest projecte ha estat cofinançat per Campanya escoles.
Altres reformes necessàries que s’han fet a l’escola han 
estat finançades per l’Administració pública (vegeu el seu 
apartat).

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
FiNaNçats
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“construcció d’una aula per descongestionar l’escola de 
liek de la xarxa d’educació primària del nord del togo” 
tOgO

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT SANT CELONI: 3.125,00 €

PROIDE i l’Ajuntament de Sant Celoni han aconseguit amb 
aquest projecte construir 1 aula nova, a l’escola del poblat 
de Liek.  L’escola tenia una ràtio de 59 alumnes per aula, i 
amb aquesta nova construcció s’ha reduït a 47.

Els resultats obtinguts fins ara, en quant a l’escolarització 
al nord de Togo són molt esperançadors ja que les es-
coles han augmentat en els últims 10 anys, i la mitjana 
d’escolarització a la regió s’ha posat al nivell de la resta 
del país. Però encara queda un llarg camí per fer perquè 
no totes les escoles compten amb tots els recursos i enca-
ra queden per davant 68 aules, 114 cases per als mestres, 
28 latrines i 12 pous, en aquesta xarxa de 84 escoles rurals 
primàries pertanyents a la Diòcesi de Dapaong.  Aquest 
projecte respon a l’estratègia que s’ha marcat PROIDE de 
cobrir tota la infraestructura necessària de la xarxa fins 
al 2020, i que especialment aquelles escoles amb ràtios 
de 60 o fins i tot 80 alumnes per aula, puguin treballar en 
condicions adequades de fins a un màxim de 40.

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
FiNaNçats
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“enfortiment de la participació ciutadana per a la defensa 
dels DeScA de la població indígena de cunén” 
guAtemAlA

SUBVENCIÓ MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA (MMAMB): 9.332,61 €

Aquest projecte es basava en la formació i capacitació de 
40 promotors i observadors voluntaris dels Drets Econò-
mics, Socials, Culturals i Ambientals (DESCA) dels munici-
pis indígenes de la zona propera a Cunén. 

S’ha creat una “Mesa Municipal de Concentración” al ma-
teix Cunén com a espai d’articulació, anàlisi i reflexió que 
permetés la recuperació de la participació ciutadana en 
la planificació democràtica del Desenvolupament Integral 
Sostenible. Aquest és un treball lent, però molt important 
per incidir en les bones pràctiques de participació ciuta-
dana i exigir sobre els governs municipals la rendició de 
comptes, la formulació participativa dels pressupostos 
municipals o l’enfocament de gènere per a la definició de 
polítiques públiques. Els nous promotors dinamitzaven 
aquesta “Mesa”.

Els índexs de vulnerabilitat situen aquesta població en 
situació de risc, enfront la violació sistemàtica dels drets 
col·lectius. Mitjançant la participació de la població indí-
gena en la presa de decisions es contribueix a l’eradicació 
del racisme i la discriminació a Guatemala i es treballa per 
a l’enfortiment i democratització de la bona governança i 
l’Estat de Dret.

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
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“pintar i completar el centre Social de Nakpanague” 
tOgO 

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT SANTA COLOMA DE FARNERS: 
1.000,00 €

El Centre Social de Nakpanague està situat dins del veïnat 
del Centre de Formation Rurale de Tami, al nord de Togo. 
Atenent a les demandes de la població es va crear tota una 
sèrie d’accions d’infraestructura que en bona mesura van 
ser realitzades pels voluntaris de l’ESTIU SOLIDARI 2011.

L’acció concreta d’aquest complex educatiu, és la següent:
·  Enlairament de 2 metres de mur per delimitar el pati 

de l’escola Frère Pablo, unint així els dos edificis de què 
disposa

·  Pintura exterior i interior del Parvulari Nazaret
·  Construcció i pintura de la nova ludoteca
·  Construcció de la Sala polivalent Mlle. Jeanine Duroux

El cost total de la intervenció s’enfila als 38.597 €, però 
els 4.400 € d’aportació de PROIDE en referència a l’ESTIU 
SOLIDARI, més aquests 1.000 € de l’Ajuntament de Santa 
Coloma, han pogut contribuir a la finalització d’aquesta 
gran obra que permet una atenció educativa dins d’una 
franja d’edat molt àmplia. 

ProjEctEs 2011 DEtall DE ProjEctEs 
FiNaNçats
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3- iNFormE EcoNÒmic 2011
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iNgreSSOS

DeSpeSeS

DESCRIPCIÓ
Donatius econòmics
Donatius en espècies
Beques
Subvencions
ESTIU SOLIDARI
Interessos bancaris

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

TOTALS
45,72%

0,00%
14,08%
28,43%
11,68%

0,08%

100%

TOTALS
4,68%
0,98%

16,77%
0,76%

57,19%
11,60%

0,58%
0,63%
0,00%
6,82%

100%

147.620,76 €
0,00 €

45.467,17 €
91.797,40 €
37.722,70 €

258,50 €

322.866,53 €

15.511,13 €
3.251,21 €

55.579,46 €
2.530,24 €

189.587,03 €
38.438,97 €

1.922,82 €
2.085,27 €

0,00 €
22.594,16 €

331.500,29 €
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iNFormE 
EcoNÒmic 2011 rEsultat comPtablE

Els comptes anuals de la Fundació PROIDE en l’exercici 2011 han estat auditats per la firma GASSÓ Auditors expressant una opinió favora-
ble sobre els mateixos. El número de segell del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya que ho acredita, és el 20/12/11606.
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4- agENDa D’actiVitats 2011

Foto guanyadora del i concurs de 
Fotografia de l’eStiu SOliDAri

Autor: Oriol garcía (projecte guatemala)
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·  17 de gener.- Veredicte del 1r concurs de la Samarreta 
prOiDe. La guanyadora va ser marta miralles, alumna de 
la Salle berga.

·  20 de gener.- presentació de la campanya de prOiDe 2011 
“Molt per caminar, molt per canviar” als Coordinadors de 
Pastoral de les escoles La Salle Catalunya.

·  30 de gener i 2 de febrer.- la 2 de tve, va emetre el progra-
ma “Dapaong,  escuela de maestros” sobre el treball dels 
Germans de La Salle al capdavant de la Diòcesi de Dapaong 
al nord de Togo. Va ser el quart i últim programa que TVE va 
realitzar sobre les obres lasal·lianes a l’Àfrica Occidental. 
Podeu visionar el documental a: http://www.rtve.es/alacar-
ta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-dapaong-escuela-
maestros/1001567/

·  1 de febrer.- Reunió de coordinació d’ONgD lasal·lianes.

·  3 de febrer.- Reunió de l’equip Directiu.

·  4 de febrer.- Reunió de l’equip d’Àrees.

·  5 de febrer.- trobada 0 de presentació del voluntariat de 
l’estiu Solidari 2011.

·  11 de febrer.- xerrada del director de prOiDe sobre 
l’Entitat en el celAS catalunya 11a promoció, al Casal La 
Salle Sant Martí de Sesgueioles.

·  18 de febrer.- Reunió del patronat.

·  19 de febrer.- Reunió del grup de Sensibilització de la 
coordinadora d’ONgD lasal·lianes.

·  26 de febrer.- Reunió de la comissió de voluntariat de la 
coordinadora d’ONgD lasal·lianes.
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·  1 de març.- Reunió al Casal Sant Gervasi de l’equip 
d’Animació de la Salle catalunya amb els coordinadors 
pedagògics d’escoles de La Salle Catalunya. Xerrada del 
director de PROIDE sobre les tasques que du a terme la 
Fundació PROIDE.

·  2 de març.- concert Solidari del grup “Por fin Viernes” a la 
sala “Luz de Gas” en favor de PROIDE.

·  15 de març.- Reunió a la seu social de prOiDe de xArxeS 
d’ONgD cristianes.

·  19 i 20 de març.- curs d’introducció a la Solidaritat pel 
Desenvolupament.

 trobada 1 de formació de voluntariat de l’eStiu SOliDAri 
2011 al Casal La Salle de Sant Martí de Sesgueioles. 

 El gmà. jorge gallardo, Conseller General de La Salle, va 
acceptar la invitació de PROIDE i va venir des de Roma per 
exposar la important obra social de La Salle al món.

·  1 d’abril.- Reunió de l’equip d’Àrees.

·  2 d’abril.- curs d’introducció a la Solidaritat per al Desen-
volupament. jornada 1 de formació de voluntariat  2011.

 montserrat rubio, membre de la Federació Catalana del 
Voluntariat Social, va fer la xerrada sobre el Voluntariat. 
Una ponència on principalment es va posar de relleu la im-
portància del voluntariat per a la construcció d’una societat 
més empàtica, més justa i més benestant.

  eduard ballester, director de la Federació Catalana d’ONG 
pel Desenvolupament, va exposar la Cooperació transfor-
madora. Una aproximació a les causes de la pobresa i als 
mecanismes que construeixen les entitats de desenvolupa-
ment i la pròpia ciutadania, per combatre-la.

 ignasi Oliveres, biòleg i professor de Medi Ambient i Des-
envolupament, va plasmar de forma molt didàctica els pe-
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rills ambientals als quals la humanitat està amenaçada 
amb l’actual model de desenvolupament només orientat al 
creixement econòmic.

·  12 d’abril.- Reunió equip Directiu.

·  30 d’abril.- curs d’introducció a la Solidaritat per al Des-
envolupament. jornada 2 de formació de voluntariat de 
l’eStiu SOliDAri 2011.

 josep lluís Òdena va demostrar i va permetre fer pensar, 
sobre la manera com el colonialisme sobre Amèrica Llatina 
i Àfrica va influir en l’alteració de les seves estructures so-
cials i sobre l’imaginari que avui tenim dels països del Sud. 

 pilar  Salvadó va fer reflexionar sobre els nostres hàbits 
quotidians i com la implementació d’uns de nous, poden ser 
el principal actiu per corregir les iniquitats del nostre món.

 Arcadi Oliveres va exposar de forma didàctica com deter-
minades estructures polítiques i econòmiques bloquegen 
l’accés a una informació real i de qualitat que contribuiria a 
que la ciutadania pogués assumir un paper més actiu en un 
necessari canvi social.  

·  10 de maig.- Reunió de coordinació d’ONgDs lasal·lianes a 
madrid. 

·  20 de maig.- Reunió del patronat.

·  21 de maig.- Reunió del grup de Sensibilització de la coor-
dinadora d’ONgD’s lasal·lianes.

·  28 i 29 de maig.- curs d’introducció a la Solidaritat per al 
Desenvolupament. trobada 2 de formació de voluntariat 
de l’eStiu SOliDAri 2011 al Casal La Salle de Sant Martí 
de Sesgueioles.

·  3 de juny.- Reunió de l’equip d’Àrees.
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·  10 de juny.- Reunió equip Directiu.

·  21 de juny.- Assistència del director de PROIDE i el cap de 
Projectes a la formació de la FcONgD: “repensem el tre-
ball en xarxa” 

·  4 de juliol.- Sortida del voluntariat de l’eStiu SOliDAri cap 
a tami, tOgO. 

·  5 de juliol.- Sortida del voluntariat de l’eStiu SOliDAri 
cap al “Instituto Maya Mam K’ulb’il Nab’il de colotenango, 
guAtemAlA.

·  12 de juliol.- Sortida del voluntariat de l’eStiu SOliDAri 
cap a les Comunitats Indígenes del Valle Sagrado, en l’acció 
de Missió Lasal·liana a urubamba, perú.

·  21 de juliol.- Sortida del voluntariat de l’eStiu SOliDAri 
cap al Collège Frère Raphaël Rafiringa d’Antananarivo, 
mADAgAScAr.

·  2 de setembre.- Reunió de l’equip d’Àrees.

·  9 de setembre.- Reunió de l’equip Directiu.

· 27 de setembre.- Reunió de coordinació d’ONgDs 
lasal·lianes.

·  1 d’octubre.- Socialització del voluntariat de l’ eStiu SOli-
DAri 2011.

·  21 d’octubre.- Reunió del patronat.

· 22 de setembre, 5, 12, 19 i 26 de novembre.- curs 
d’introducció a la Solidaritat en el marc del Pla de Forma-
ció de la FCONGD. PROIDE, SETEM, INTERED, ENGINYERS 
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SENSE FRONTERES i ARQUITECTES SENSE FRONTERES 
van organitzar el curs.

·  4 de novembre.- Reunió de l’equip d’Àrees.

·  4 de novembre.- xerrada del director de prOiDe sobre 
l’Entitat en la formació institucional de La Salle Catalunya 
(FicAt 12a promoció), al Casal La Salle Sant Martí de Ses-
gueioles.

·  21 de novembre.- Reunió de la coordinadora relem 
d’ONgD en el Centre La Salle ARLEP (Madrid).

·  26 i 27 de novembre.- trobada general de prOiDe al Casal 
La Salle Sant Martí de Sesgueioles.

·  29 de novembre.- Reunió de xArxeS.

·  30 de novembre.- enviament dels tradicionals paquets-
regal de Nadal als diferents Gmans. missioners de La 
Salle Catalunya: TOGO (Gmà. Felipe García i Gmà. Josep 
Mestres), MADAGASCAR (Gmà. Joan Sala) i COSTA D’IVORI 
(Gmà. Enric Escaño).

·  2 de desembre.- Reunió del patronat.

·  16 de desembre.- Assemblea general de la FcONgD.

·  19 de desembre.- Reunió de l’equip Directiu.

·  20 de desembre.- Reunió de l’equip d’Àrees i Sopar de Na-
dal.
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prOiDe bages
· 10 al 28 de gener.- Exposició “ELLES TAMBÉ TENEN DRET”, 

relacionada amb la dona i el treball a Madagascar, a l’institut 
lluís de peguera. Xerrada de presentació de l’entitat.

· 7 al 18 de març.- Exposició “ELLES TAMBÉ TENEN DRET” a 
la biblioteca de Súria.

· 9 d’abril.- Parada d’artesania i informació de l’entitat a al 
Festa del centenari de la Salle manresa.

· 18 d’abril al 6 de maig.- Exposició “ELLES TAMBÉ TENEN 
DRET” al centre cívic Selves i carner de manresa.

· 23 d’abril.- “una rosa per Sant jordi”, paradeta amb roses 
i punts de llibre fets amb paper d’antemoro a manresa.

· 13 de maig.- Pica-pica de celebració del 10è ANiverSA-
ri del local social de prOiDe-bages i visita a l’exposició 
“ELLES TAMBÉ TENEN DRET”.

· Juny.- campanya de renovació de beques al local social.

· Juliol.- trobada d’estiu de tots els col·laboradors de la de-
legació que van gaudir d’un dia lúdic visitant Folgueroles i 
St. Pere de Casserres.

· 25 de setembre.- Paradeta de PROIDE Bages a la Fira de 
Sant miquel de Santpedor i dinar de la Delegació.

· 1 d’octubre.- xv Fira Solidària d’ONgD a manresa.

· 2 al 12 de novembre.- A la biblioteca del casino de man-
resa, exposició “ELLES TAMBÉ TENEN DRET” relacionada 
amb la dona i el treball de PROIDE a Madagascar.
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· 17 al 21 de novembre.- campanya de beques a La Salle 
Manresa. Es van realitzar diferents activitats en relació a 
fomentar la sensibilització en la cooperació.

· 14 al 30 de novembre.- exposició “ELLES TAMBÉ TENEN 
DRET” relacionada amb la dona i el treball a Madagascar a 
cardona.

· 27 de novembre.- matinal Solidària a la Plaça Gran de San-
tpedor organitzada per l’escola Riu D’or. Hi participen totes 
les escoles del municipi.

· 21 de desembre.- 13è Festival solidari a l’IES d’Auro de 
Santpedor. La seva recaptació va servir com a finançament 
de beques de l’escola Anna de Madagascar.

· 22 de desembre.- Esmorzar solidari i exposició “ELLES 
TAMBÉ TENEN DRET”  a l’escola LLissach de Santpedor 

prOiDe baix empordà
· 23-26 de juny.- Participació a la venda i neteja de gots de 

les barrakes, dins de la Festa Major de Palamós.

prOiDe cambrils
· 24-28 de maig.- Participació a les 9enes jornades Soli-

dàries.

· 28 de maig.- Participació a la Fira de la Solidaritat i les 
ONg de cambrils a la façana marítima.
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prOiDe campus

· 12 d’abril.- 13a botifarrada Solidària per reobrir el centre 
del projecte Akwaba “Les enfants de la rue” (Costa d’Ivori), 
dins dels jardins de l’edifici St. Miquel.

prOiDe mollerussa-lleida
· 2 de gener.- Sortida del grup que va anar al cFr tami (togo) 

per fer la “Descoberta dels projectes de la Fundació prOi-
De al togo”

· 8 de gener.- càrrega del contenidor nº 31 a el poal que 
sortiria el dia 25 de gener cap a tami i Nadjundi, TOGO.

· 18-20 de març.- Fira de Sant josep a mollerussa.

· 27 de maig.- xa. mostra gastronòmica del pla d’urgell al 
Pavelló Firal de mollerussa. La companyia de dansa L’Arreu 
va engalanar la vetllada amb un gran ball de bastons.

· 16 de juliol.- càrrega del contenidor nº 32 a el poal amb 
material divers cap a diferents centres socials, educatius i 
sanitaris del nord de tOgO. El vaixell va salpar el 8 d’agost.

· 15 i 16 d’octubre.- Fira de Cooperació al Desenvolupament, 
SOliDÀrium, a Lleida.

· 5 de novembre.- SAge i la mollerussa lan party van donar 
ordinadors a prOiDe i a l’Associació per la Salut Mental del 
Pla d’Urgell. El lliurament, de 36 aparells, es va fer en el 
marc de la 4a. trobada d’aficionats a les noves tecnologies 
que es va celebrar als Pavellons Firals de Mollerussa
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· 19 de novembre i 17 de desembre.- A el poal, arranjament, 
classificació de roba i, preparació d’ordinadors i d’altre ma-
terial pel següent contenidor.

prOiDe tarragona
· 4 de juny.- renaixement i presentació de la Delegació 

prOiDe tarragona a càrrec de Membres de l’Associació 
d’Antics Alumnes de La Salle Tarragona. L’acte (Audicions 
amb perspectiva) va tenir lloc al CAIXAFORUM dins de 
l’activitat de final de curs de l’Estudi de Música de Tarrago-
na. 

· 11 de novembre.- encesa solidària d’inauguració de la 
nova seu dels Antics Alumnes i de la Delegació de prOiDe 
tarragona, al carrer Méndez Núñez 14, de Tarragona. La 
“colla jove de xiquets de tarragona” va obsequiar amb un 
“pilar solidari” 
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barceloneta
· 31 de gener – 11 de febrer.- campanya de PROIDE. Exposi-

ció fotogràfica “Relats a Dapaong”

· 1 i 2 de febrer.- xerrada de formació als alumnes de Cicle 
Mitjà i Batxillerat per part del Gmà. Toni Baqueró i els vo-
luntaris de PROIDE, Miquel Anglada, Teresa Baró i Joana 
Gómez. Es va parlar sobre la realitat dels països on PROIDE 
coopera i la cooperació internacional.

· 3 de febrer.- ii jornada de la Solidaritat a Batxillerat.

· 7-11 febrer.- esmorzars Solidaris a Batxillerat.

· 9 de febrer.- ii jornada de la Solidaritat a CFGM.

· 10 de febrer.- xerrada sobre prOiDe. CFGM.

· 11 de febrer.- esmorzar Solidari a CFGM.

· 9 de novembre.- l jornada de la Solidaritat a Batxillerat 
(curs 2011-2012).

· 10 de novembre.- i jornada de la Solidaritat a CFGM (curs 
2011-2012).

berga
· 22 de febrer.- El voluntari Miquel Anglada va fer dues xe-

rrades sobre prOiDe. Una als nois i noies de 3r d’ESO i 
l’altra als nois i noies de 4t d’ESO. Aquella setmana era la 
setmana de les vocacions i el Miquel va aportar el seu testi-
moni com a voluntari i algunes reflexions molt interessants 
sobre la relació entre el Primer i el Tercer Món.

sEus-EscolaagENDa
D’actiVitats 2011



MEMÒRIA D’ACTIVITATS PROIDE / 2011

61

· 29 d’abril.- esmorzar Solidari a benefici de PROIDE. Els 
professors van preparar entrepans i begudes per tots els 
alumnes que en van voler comprar.

· 19 de maig.- A la seu central de PROIDE, el seu director 
David Ortiz, va lliurar a l’Anna Dachs (Coordinadora de Pas-
toral de La Salle Berga) de l’obsequi que ella va fer arribar 
a Marta Miralles, guanyadora del 1r concurs de la Sama-
rreta de prOiDe.

· 20 de maig.- lliurament del premi de prOiDe a marta mi-
ralles.

bonanova
· 4-8 d’abril.- Setmana prOiDe a tota l’escola.

· 7 d’abril.- esmorzar Solidari.

· 13 d’abril.- Festival prOiDe al teatre de l’escola.

· 6, 7 i 8 de maig.- xxxix convivències a La Salle Bonanova.

cassà de la Selva
· 20 de maig.- Sopar solidari.

· Maig.- exposició fotogràfica de prOiDe “Relats a Da-
paong”
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Figueres
· 20 de maig.- La xiiª encesa Solidària de La Salle Figue-

res va tenir lloc a la Parròquia de la Immaculada. També 
hi va haver lloc per les actuacions d’alguns alumnes de 
l’escola de música i per la coral de l’escola, que tancà 
l’acte interpretant la cançó “Tears on heaven” d’Eric Clap-
ton i “l’Esperança de La Salle”, moment el qual s’hi uní tot 
el públic present.

· 28 de maig.- Diada de germanor a La Salle Figueres.

comtal
· 28 de març a 1 d’abril.- Setmana Solidària i campanya de prOiDe. comtal x 3r món. Jocs multiculturals, sensibilització 

sobre problemàtiques del Tercer Món, músiques del món. Cantina solidària (on es poden comprar productes de Comerç 
Just). Recollida de material escolar nou i la Botiga Solidària on es pot comprar la revista “Comtal x 3r Món”.

· 30 de març.- esmorzar Solidari.

· 1 d’abril.- Taller-conte, Gimcana sobre Perú, Jocs del Món, la foto solidària i la xocolatada.

· 21 de desembre.- Xerrada del Gmà. Toni Baqueró sobre  prOiDe a costa d’ivori.

congrés
· A partir del dijous 20 de gener i fins el dijous 7 d’abril, entrepà Solidari tots els dijous d’aquest segon trimestre.

· 11 d’abril.- botifarrada Solidària.

· 12 de maig.- teatre Solidari.

· 7 de desembre.- xerrada sobre prOiDe del Director de l’entitat als alumnes de 1r i 2n de Batxillerat.
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girona
· 8 d’abril.- 13a. encesa Solidaria de més de 3.000 llantions 

a les escales de la Catedral.

· 5 i 6 de maig.- esmorzars Solidaris durant les Festes La 
Salle.

gràcia
· Gener.- exposició a l’entrada de l’escola dels dibuixos que 

s’han presentat al 1r Concurs de la Samarreta PROIDE.

· 31 de març.- Xerrada del Gmà. Santi Mateu sobre els pro-
jectes realitzats per prOiDe a l’Àfrica i sobre l’entitat en 
general als alumnes de 1r de Batxillerat.

· 7 a 12 d’abril.- exposició fotogràfica “Relats a Dapaong”...

· 14 d’abril.- Visionat dels reportatges sobre la presència de 
les ONgD de la Salle a l’Àfrica, que va emetre La2.

· 15 d’abril. -rifa Solidària -concurs i posterior venda de 
pastissos -cançons dedicades. La recaptació de cada cançó 
va crear un donatiu per a prOiDe.

horta
· 23 d’abril.- paradeta Solidaria. Es van oferir llibres de se-

gona mà per fomentar la lectura, el reciclatge, la solidari-
tat... Els llibres es van vendre al preu simbòlic d’1€ i els be-
neficis es van destinar íntegrament a la Fundació prOiDe.
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la Seu d’urgell
· 27 de maig.- iii encesa Solidària la Salle-prOiDe en el Claus-

tre de la Catedral de La Seu. El quartet de música tradicional 
ArbOliAc va amenitzar l’acte amb cançons de la zona.

· Desembre.- bingo solidari 

manlleu
· 11 de març.- Festival a càrrec dels alumnes del centre en el 

auditori de l’escola i Sopar Solidari.

· 17 i 18 de març.- esmorzars Solidaris.

· 12 d’abril.- cursa Solidària.

· 13 d’abril.- Taller de “jocs de tots colors” de prOiDe dins 
de les Festes La Salle – Jornades Culturals.

manresa
· 12 de febrer.- Trobada Família-escola la Salle catalun-

ya. Hi van assistir Directors/es d’escola, Presidents/tes 
d’AMPAS i d’Associacions d’Antics Alumnes. El Director 
de prOiDe pronuncià la ponència principal de la jornada: 
“PROIDE, l’ONGD de La Salle Catalunya. 

· 9 d’abril.- paradeta de prOiDe durant la celebració del dia 
de l’exalumne.

 
· 11-15 d’abril.- Setmana prOiDe.
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· 15 d’abril.- esmorzar Solidari amb la presencia de prOiDe 
bages per aconseguir aportacions pels projectes de ma-
dagascar.

· 1 d’octubre.- Fira Solidària d’ONgs a manresa. Els alum-
nes més grans de l’escola van preparar i dinamitzar activi-
tats perquè els més petits de la ciutat coneguessin la tasca 
que porta a terme PROIDE Bages, promocionant l’educació 
en Madagascar.

· 17-21 d’octubre.- campanya de beques per a madagascar

mollerussa
· 13 de maig.- A la Sala d’Actes de la Casa Canal, concert a benefici de prOiDe. La Coral in crescendo, l’orquestra joves 

músics del pla i l’alumnat d’ESO de l’escola, van interpretar diverses cançons. Organització a càrrec dels alumnes de 
música de 4t d’ESO. 

montcada i reixac
· Tots els divendres de maig.- esmorzars solidaris.

· 27 de maig.- 10ª encesa Solidària sobre el contorn de Gua-
temala. Un grup de música i dansa de Senegal arrelada a 
Catalunya va amenitzar la nit amb música africana . El di-
rector de PROIDE, David Ortiz, va dirigir unes paraules als 
assistents

· Novembre.- Festa de les cultures i Fira de comerç just 
organitzada per l’Ajuntament de MiR al barri de La Ribera. 
Voluntariat de PROIDE de l’escola hi va ser present.

· 2 de desembre.- Organitzat per un grup de voluntariat de 
PROIDE-LSM es va realitzar un cinema fòrum a la Casa de 
la Vila orientat a tota la ciutadania de Montcada.
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palamós
· 1 de març.- En David Ortiz va fer una xerrada sobre prOiDe al professorat de l’escola.

· 2-17 de maig.- exposició fotogràfica “Relats a Dapaong”.

· 5 de maig.- xerrada de Miquel Anglada a La Salle Palamós sobre la seva experiència dels dos “estius solidaris” i sobre la 
tasca de PROIDE al Togo.

premià
· 9 de febrer.- 6a encesa Solidària. Acte multitudinari amb la col·laboració es-

pecial de les corals de l’Amistat, de l’Escola Municipal de Música de Premià 
de Mar i els alumnes de cicle superior i de 1r d’ESO per fer un concert.

· 13 de maig.- El voluntari Miquel Àngel Anglada va fer una xerrada sobre 
prOiDe als alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. També els va parlar de la seva 
experiència com a voluntari als “estius solidaris” i sobre  els perills de la 
societat de consum en l’equilibri social i ambiental del planeta.

reus
· 15 de febrer.- El voluntari Miquel Àngel Anglada va fer una xerrada sobre prOiDe als alumnes de Batxillerat de l’escola.

· 25 de febrer.- esmorzar solidari.

· 14-18 de març.- Setmana de prOiDe.

· 18 de març.- concert per a prOiDe del grup 70x7.

· 18 de maig.- esmorzar Solidari prOiDe.

· 18 de maig.- bingo Solidari.

· Desembre.- venda de Nadales de prOiDe.
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Sant celoni
· Abril.- Es va oferir a tot l’alumnat “polseres vermelles” 

a 0’50 € cedides pel Dr. Mario Biosca. La recaptació es va 
destinar a donatiu per PROIDE.

· 19 de maig.- xerrada del voluntari Miquel Anglada sobre prOi-
De, consumisme i la seva experiència en l’eStiu SOliDAri de 
PROIDE. Els alumnes assistents eren de 1r i 3r d’ESO.

· 14 de desembre.- Un total de 2.107 llantions van omplir 
aquesta imatge del “cent”(any del Centenari de La Salle 
Sant Celoni) durant l’encesa Solidària per PROIDE.

Santa coloma
· Desembre.- quilòmetres per la Solidaritat per recaptar 

fons pel projecte de campanya de prOiDe.

tarragona
· 31 de gener al 4 de febrer.- Setmana Solidària 

torreforta
· 4 de març.- Samarretes de la campanya 2011 de prOiDe.

· 4-8 d’abril.- esmorzars Solidaris.

· 11 de maig.- Festival de prOiDe.

· 25 de maig.- marxa Solidària.
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· Nati Samper (ORTEMESA), per l’ajust 
de la comptabilitat

· Jaume Carreras i Antoni Deocon (GAS-
SÓ Auditors), per l’auditoria externa

· Marta Miralles, pel disseny de la sama-
rreta de PROIDE, campanya 2011

· Josep Pelegero i Sònia Vidal 
(HAMBURG SÜD), per la gestió en 
l’enviament de contenidors

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

· Mariano Pascual (PQR), per la confec-
ció de la present Memòria d’activitats

· Anton Layunta i Lidia Ratés, per la 
creació del llibre “Llavors d’esperança”

· 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

· Jordi Abad Molero

· ARGAL, S.A.

· GARROFE, S.A.

· NOU DIESEL, S.L.

· TALLERS A. MIQUEL, S.L.

· DIGIT SERVEIS INFORMATICS, S.L.

· MIQUEL GARCIA, S.L.

· CONSTRUCCIONS BONCASA 1998, S.L.

· ARTS GRAFIQUES MOLINO, S.L.

· GRUP OFICENTRE, S.L.

· CARITAS LINYOLA,  MOLLERUSSA I 
BELLVIS

· IMPRESPLA, S.L.

· FRUITES FUMAS GABERNET, S.L.

· COLECTIU DE SUPORT A ANGEL  
OLARAN

· Germana Cati de MARIA  
AUXILIADORA

· REGS DEL SEGRIA, S.L.                                                                                                               

· EL CORTE INGLES

· BOMBEROS SOLIDARIOS

· TALLERS A. MIQUEL

· SANDOVAL MARTINEZ, S.L.

· TALLERS M. EROLES DEL POAL

· VICENS MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.A.

· Consell de Solidaritat de Manresa, Sant 
Celoni, Tarragona i Palamós

· Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

· Ajuntament de Manresa

· Ajuntament de Santpedor

· Ajuntament de Sant Celoni

· Ajuntament de Santa Coloma de  
Farners

· Ajuntament de Cambrils

· Ajuntament de Palamós

· Ajuntament de Montcada

· Ajuntament de Mollerussa

· Ajuntament de Tarragona

· Àrea Metropolitana de Barcelona

volem agrair el suport rebut per part de diverses persones i empreses al llarg del 2011. gràcies a totes elles, conjunta-
ment amb totes aquelles persones que col·laboren econòmicament, prOiDe pot endegar accions de solidaritat racionals, 
participatives i de gran transcendència. la nostra tasca no hagués estat possible, o hagués quedat limitada sense...

i gràcies també a totes i cadascuna de les escoles la Salle de catalunya, i a tots i cadascun dels voluntaris i voluntàries de 
prOiDe. Sense ells i elles tots aquests resultats no haguesin estat possibles.



Va cursar l’ensenyament primari amb molt bones notes 

però, a l’arribar al � nal de l’últim curs, van succeir dos 

fets molt importants que van paralitzar temporalment 

els estudis de la Véronique. El primer va ser que el Pare 

Batiste, de la Diòcesis de la zona, va haver de tornar a 

França. Ell havia estat la persona que va insistir als pares 

d’ella perquè la permetessin estudiar, a més que sempre 

la va ajudar tant com va poder. Aquest fet va deixar a la 

Véronique fora del sistema educatiu, sense cap suport 

sòlid per poder estudiar la Secundària. El segon fet, i 

no menys important, va ser la situació familiar, on la 

família havia incrementat amb sis membres més, que 

requerien de la Véronique per poder-se criar.

A casa, la subsistència es va posar molt difícil i l’ajuda 

de la Véronique treballant la terra i cuidant els animals, 

es va fer cada vegada més necessària. Com a germana 

gran de quatre germans més petits, va haver de contri-

buir a que els més petits poguessin tirar endavant i pos-

teriorment, assegurar-los que poguessin cursar els seus 

estudis, doncs la Véronique havia creat un precedent 

en aquella família i tots els seus germanets ja anaven 

escolaritzant-se poc a poc. A Ankuna, com a la majoria 

d’escoles rurals de Primària de l’illa, l’escola no es paga 

amb diners, sinó que es paga amb productes del camp 

com per exemple l’arròs. Però a casa de la Véronique, 

tenien tan justa la subsistència que no els sobrava res 

per poder pagar. Les di� cultats d’escolaritzar els sis � lls 

més petits van ser enormes per a la família, però ho van 

aconseguir amb empentes i rodolons. Els � lls en les so-

cietats tradicionals són una conseqüència del baix ni-

vell d’instrucció, especialment de les dones, les quals a 

primerenca edat, estan formant ja una família, i tenen 

així molts més anys de fertilitat. Però també són un càl-

cul present i futur de les parelles, doncs signi� quen mà 

d’obra per al treball productiu i reproductiu de la famí-

lia, i són garantia de subsistència en el futur, quan els 

pares ja no puguin valer-se per si mateixos per treballar 

al camp  o preservar els béns de la família.

La  Véronique va encaixar ràpid els dos contratemps 

i sense replicar va admetre amb maduresa el que en 

aquell moment li demanava la vida. Però, dins del seu 

cap i del seu cor, no es va rendir ni defallir mai en el 

seu desig de preparar-se més i més, � ns a assolir tot el 

que s’imaginava que podria arribar a ser. Mentre com-

plia amb les seves responsabilitats al camp i com a ger-

mana gran, sense que ningú de casa ho sabés va estar 

informant-se i planejant la forma d’arribar a entrar a 

l’ensenyament secundari. Ella sabia que per arribar a ser 

“Com a germana gran de 

quatre germans més petits, 

va haver de contribuir 

a que els més petits 

poguessin tirar endavant i 

posteriorment, assegurar-

los que poguessin cursar els 

seus estudis”

algú que aportés la seva llavoreta al món i perquè el seu 

cor s’omplís de noves experiències i noves persones, era 

necessari tenir estudis i estava totalment disposada a fer 

mans i mànigues per aconseguir-ho. 

El pla de la Véronique es basava en anar a veure a les 

Monges de la Congregació de Jeanne de Lanoue, doncs 

havia sentit a parlar que havien ajudat a casos com el 

seu. Durant un temps la Véronique va tenir un nus a 

l’estómac. Sabia que un nou rumb a la seva vida seria 

bo per a ella, però també bo per a la seva família. Però li 

� aquejaven les forces quan s’imaginava que s’estava en-

frontant a la voluntat dels seus pares, els quals no tenien 

més opció que fer un càlcul de prioritats dins de la famí-

lia. Un bon dia, però, es va armar de valor i es va escapar 

en secret per anar a parlar amb les monges i demanar-lis 

que la permetessin iniciar la Secundària. Les Germanes 

es van quedar tan impressionades per la decidida actitud 

de la Véronique que van comentar el seu cas amb el Pare 

Basile, que havia substituït al Pare Batiste en les seves 

responsabilitats diocesanes. I va ser ell qui va cridar un 

dia a la Véronique per parlar del seu futur. Quan es van 

trobar cara a cara, la jove li va explicar al Pare la seva si-

tuació familiar i li va parlar de la vocació que sentia per 

ajudar als més desafavorits, doncs la Véronique coneixia 

molt bé el dolor de la pobresa i de la tristesa d’un futur 

sense oportunitats. El Pare Basile i les Germanes de la 

Congregació � nalment van accedir a que la Véronique 

continués els seus estudis, davant d’unes idees i manifes-

tacions tan clares com les que tenia aquella noieta. I és 

que la Véronique havia alimentat massa il·lusions en el 

seu cor i feia temps que havia entès que quan ajudava als 

altres, era quan de debò se sentia feliç. 

Els pares de la Véronique es van quedar paralitzats quan 

ella els va explicar què havia fet i què havia aconseguit. 

Es van molestar durant alguns dies per haver desobeït, 

però tenien dins de si mateixos la satisfacció de tenir 

una � lla tan tossuda i tan lluitadora pels seus somnis. 

Els naixia el somriure de l’esperança que tenien de que 

la Véronique arribés lluny a la vida. 

D’aquesta manera, i després de set anys amb els estudis 

aturats, la Véronique iniciava l’ensenyament secundari 

sense haver de renunciar al seu imprescindible suport 

a casa i a la família. Aquell va ser un temps de màxima 

felicitat per a ella perquè semblava que tot encaixava 

com en un trencaclosques. Ajudava als seus pares, te-

nia cura dels seus germans petits i, a més, mantenia la 

il·lusió per un futur creatiu, dinàmic, d’experiències no-

Sembraràs futur

Els con� ictes armats són catàs-trofes humanes que per poder-hi sobreviure, obliga sovint a les persones a desfer arrelaments ancestrals. A � nals dels anys se-tanta i principis dels vuitanta, el salvatge con� icte bèl·lic que es va desencadenar a Guatemala, va obligar a moltes famílies a aban-donar la seva llar per aconseguir continuar amb vida. 

Llavors de
Guatemala

Amb les seves mínimes pertinences a sobre i acompan-
yats de � lls, animals i algunes provisions, milers de gua-
temalencs es van posar en camí amb l’objectiu d’escapar 
d’una mort o repressió probable.

Guatemala viu encara amb la inèrcia d’aquest con� icte 
mutilant. Les guerres acaben algun dia, però aleshores 
comencen les reconstruccions físiques i emocionals, i 
també la lenta modi� cació d’aquesta manera de rela-
cionar-se entre els uns i els altres. A Guatemala, encara 
existeix un poder ocult repressor. La seva democràcia és 
una titella dels interessos econòmics que van més enllà 
dels con� ns del seu territori. La seva justícia es queda 
tan sols en un intent, doncs reparar amb el dany del pas-
sat i passar comptes amb els que van provocar el mal, és 
una pura quimera. El poder ocult s’encarrega de con-
trolar tot això amb amenaces i assassinats consumats a 
defensors dels drets humans i candidats polítics. La legí-
tima impunitat, la legítima corrupció, la legítima evasió 
� scal, la legítima divisió ètnica, la legítima concentració 
de terres en poques mans, la legítima destrucció del te-
rritori en nom del bé econòmic d’uns pocs, la legítima 
por ciutadana, la legítima extorsió dels narcos en forma 

d’impost revolucionari, el legítim poder ocult... A Gua-
temala, tot això sembla molt naturalitzat i ben impreg-
nat en la resignació del ciutadà.

Però Guatemala també és una país composat de gent 
valenta i lluitadora. De persones que no s’arronsen per 
més que la realitat sempre es mostri torçada. Aquest 
també és un país d’activisme social, de treball coopera-
tiu, d’incidència política. És una país composat de per-
sones capaces de desplaçar-se dues, tres, quatre o cinc 
hores per anar al seu lloc de treball, o al seu lloc d’estudi. 
És un país que lluita per donar-li a la dona el paper que 
se li nega. Un país amb afany d’aprendre i formar-se. Un 
país que creu en la Mare Terra i la producció orgànica. 
Un país que exclama que és maia; una forma concreta 
d’entendre la vida. Aquesta és la Guatemala per la que 
treballa PRODESSA (l’ONGD de La Salle a Guatemala) 
i per la que treballa PROIDE. I ni polítics, ni sicaris, ni 
extorsionadors, podran amb la força de la gent cons-
cient, que cada cop és més, i que sap com començar a 
reivindicar els seus drets. La gent s’està mobilitzant. La 
letargia de la post-guerra anuncia la seva � . I malgrat 
sempre hi hagi qui vegi el got mig buit, no es pot negar 
que, en silenci, la Guatemala civil ha estat formant més 
persones amb capacitat de pressió, que no pas força té el 
poder ocult per reprimir-les. 

Els temps estan canviant també a Guatemala, perquè si 
bé els fets són els de sempre, el nivell educatiu i la cons-
ciència de la gent tradicionalment exclosa, ja no és el 
mateix. Les oportunitats de la solidaritat han contribuït 
a canviar la realitat, així que centrem-nos en aquesta 
nova llavor d’esperança.

“La seva democràcia és una titella dels interessos econòmics que van més enllà dels con� ns del seu territori”

10 anys de beques a Togo, 
Madagascar i Guatemala 
permeten canviar la vida de 
molts joves.

Coneix la història de
l’Amadou, d’en Dominique,
de la Véronique, d’en Jean 
Victor, de la Rosa Lidia
i de l’Agustín.

Truca al telèfon 93 237 71 80 
o envia un e-mail a secretaria@fundacioproide.org 

per aconseguir el llibre (12€)
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