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SALUTACIÓ DEL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ
El convuls 2013 va ser un any on a la cooperació catalana li va caldre reflexió. Però les hores
reflexionades van acabar tenint pes, i quatre respostes fonamentals vam acabar obtenint. La primera,
que les ONGD catalanes seguim sent capaces de rebre tot el valor i la confiança de la ciutadania.
Creiem inalterable l’interès majúscul que existeix en formar part de les respostes que necessita el
món, i només ens cal ser a prop per descobrir-ho i alimentar-ho. La
segona, que les ONGD hem esdevingut un agent educatiu
fonamental per construir una societat catalana basada en la
cultura de pau, la defensa dels drets humans i la solidaritat,
l’equitat i la interculturalitat. La tercera, que les administracions
han intentat desvincular-se del dret al desenvolupament dels
pobles, però les ONG creiem haver aconseguit que la cooperació
internacional i l’Educació pel Desenvolupament es mantinguin com
a deure públic. Caldrà tornar a aixecar l’edifici, però aquestes
polítiques no han mort. I la quarta, i ja focalitzant sobre PROIDE:
vam mirar enrere i endavant, vam atendre a l’Informe de
Seguimiento de Educación Para Todos (EPT) en el Mundo 20132014 de la UNESCO, i ens vam convèncer que el nostre espai, el

Només un any més
d’escolarització en una
societat té un efecte
determinant per acabar
amb la pobresa extrema
i la fam, la vulneració
dels drets humans, els
riscos de salut de les
persones, les tiranies
polítiques o l’agressió al
medi ambient.

que ens va motivar a néixer i el que ens havia de seguir impulsant, només podia ser el de l’escola.
L’educació formal és difícil de subvencionar i actua a llarg termini, pel que complica la mesura de
resultats. Però com concloïa l’informe, només un any més d’escolarització en una societat té un
efecte determinant per acabar amb la pobresa extrema i la fam, la vulneració dels drets humans, els
riscos de salut de les persones, les tiranies polítiques o l’agressió al medi ambient.
Les nostres reflexions caldrà que mai cessin davant d’un món tan dinàmic i canviant, però la reflexió
del 2013, el que ha fet és regalar-nos la convicció de la missió d’entitats com la nostra i del poder de
l’educació com a pal de paller del desenvolupament.

David Ortiz Silvestre
Director de PROIDE
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LA FUNDACIÓ
Dades Generals
FORMA JURÍDICA:
Nom: Fundació Privada Promoció i Desenvolupament, PROIDE
Creació: 1992 (com a Associació); 2000 (com a Fundació)
NÚMEROS DE REGISTRE:
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya: nº 1434
Registre d’Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya: nº 25
LLOC D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Seu central
Casal La Salle Sant Gervasi
Sant Joan de La Salle, 42, 1ª planta
08022 Barcelona
Telèfon: 93 237 71 80
Fax: 93 237 36 30
Adreça electrònica: proide@fundacioproide.org ; secretaria@fundacioproide.org
Web: www.fundacioproide.org
ORIGEN I VINCULACIONS DE L’ENTITAT:
Promoció i Desenvolupament són les dues paraules que formen el nom PROIDE. L’ONGD neix l’any 1992 de les
escoles La Salle de Catalunya al voler crear una estructura paral·lela però independent de PROYDE, creada l’any
1988 a Madrid.
PERSONES DE CONTACTE I HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
David Ortiz Silvestre, Director. De dilluns a divendres de 8h. a 14h.
Helena Bové i Carbonell, Secretària. Dilluns i dijous de 16h. a 20h; dimarts, dimecres i divendres de 9h. a 13h.
Eric Diaz Arribas, Cap de Projectes. De dilluns a divendres de 9h. a 13h.
Nº DE COL·LABORADORS PER QUOTA:
82 (quantitat mensual, trimestral o anual, escollida pel donant)
Nº DE COL·LABORADORS PER BECA-IMPULS:
460 persones o entitats per a un total de 745 beques (24 de les quals universitàries)
(Beca-impuls: 60€)
(Beca escolar Madagascar: 58€)
(Beca universitària Madagascar: 230 €)
Nº DE VOLUNTARIS: 123
DELEGACIONS (4 + 1 entitat amiga):
Bages, Campus, Baix Empordà i Tarragona + PROIDECON Mollerussa
SEUS-ESCOLA (23):
Barceloneta, Bonanova, Comtal, Congrés, Gràcia, Horta, Berga, Cambrils, Cassà de La Selva, Figueres, Girona,
Manlleu, Manresa, Mollerussa, Montcada i Reixac, Palamós, Premià de Mar, Reus, Sant Celoni, Sta. Coloma de
Farners, La Seu d’Urgell, Tarragona i Torreforta.
PERTINENÇA EN XARXES:
. Federació Catalana d’ONG
. Coordinadora d´ONGD Lasal.lianes
. Consell de Solidaritat de Manresa, Tarragona, Sant Celoni i Palamós
4
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LA FUNDACIÓ
Objectius
PROIDE, l’ONGD de La Salle Catalunya, 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:
a.

La implementació de projectes de cooperació educatius a Àfrica i Amèrica Llatina

b.

El treball educatiu a Catalunya sobre les raons i alternatives a la pobresa i la desigualtat social
(Educació pel Desenvolupament -EpD-)

a. Projectes de cooperació
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 obligacions. 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 sobretot moltes nenes, aviat abandonen per problemes econòmics de les famílies i excés
de membres

•

molts docents no tenen l’oportunitat de preparar-se millor

•

molts mestres i directors estan mal remunerats i això provoca absentisme, en tant que es veuen
obligats a diversificar la font dels seus ingressos

•

moltes aules estan massificades i les instal·lacions són deficitàries

•

alguns mètodes pedagògics són inadequats i els ensenyaments poc útils i fora de context

PROIDE, per resoldre aquests problemes i assolir una educació de qualitat, treballa de dues formes:
•

A l’Àfrica per facilitar i incrementar l’accés a l’escola primària (especialment de les nenes), que ha
crescut a la darrera dècada, però que continua sense permetre l’escolarització a milions d’infants. I
això, fer-ho dins d’una educació de qualitat a partir de la seva planificació, la formació permanent
docent i la introducció o construcció dels mitjans materials adequats.

•

A l’Amèrica Llatina per tal que l'educació procuri la diversitat cultural i ètnica de les poblacions en el
context que li és propi. L’Educació Bilingüe Intercultural sobre els pobles indígenes és la principal eina
per evitar que una educació poc pertinent sigui el detonant d’un empobriment cultural i lingüístic
generador d’emigrants que no reconeixen el seu hàbitat com a espai de reproducció del seu saber i de
la seva cultura.
5
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b. Educació pel Desenvolupament –EpD-

L’Educació pel Desenvolupament són tot un seguit d’accions que PROIDE du a terme a Catalunya per modificar
la relació de la nostra ciutadania amb el món. En primer lloc informa i sensibilitza, per trencar el cercle viciós
ignorància-indiferència-ignorància; forma, per arribar a una reflexió analítica i crítica de la pobresa o la manca
de desenvolupament; influeix consciència, a l’assumir la pròpia situació, límits i possibilitats, i també la dels
demés; i compromet, a través de la participació, per no crear individus passius assumint el món naturalment
injust.
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LA FUNDACIÓ
Organigrama
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LA FUNDACIÓ
Membres de l’entitat
PATRONAT
· Josep Guiteras (President)
desembre 2010 – agost 2017
· Joan Marginet
(Vicepresident) novembre
2007 – indefinit

ÀREES DE TREBALL:
Àrea de Recursos:
· Col·laboradors:
· Postals de Nadal: Antoni Baqueró i Helena Bové
· Artesania: Pilar Moreno i Helena Bové

· Antoni Salgado (Tresorer)
desembre 2010 - indefinit

· Loteria de Nadal: Antoni Baqueró i Vicenç
Fortunato

· Josep Canal (Secretari)
novembre 2007 - indefinit

· Recerca de finançament privat: Joan Lluís
Ferré i David Ortiz

· Juan José Tamburini (Vocal)
desembre 2010 – indefinit

· Samarretes: Nin Navarro

· Antoni Baqueró (Vocal)
novembre 2007 - maig 2017
DIRECCIÓ
· David Ortiz (contracte 30h/setm.)
desembre 2006 – indefinit
SECRETARIA
· Helena Bové (contracte 20h/setm.)
març 1999 – indefinit

Àrea d’Educació per al Desenvolupament:
· Cap d’àrea: Josep Canal
· Col·laboradors:
· Materials de campanya: Miquel Anglada, Vicenç
Casas, Cesc Ferré i Juanjo Tamburini
· Curs d’Introducció a la Solidaritat pel
Desenvolupament: David Ortiz, Eric Díaz, Nin
Navarro, Carme Guillamon, Martin Montoya i
Pilar Salvadó
Àrea de Projectes:

PROJECTES
· Eric Díaz (contracte 15h/setm.)
maig 2011 – indefinit

· Cap d’àrea: Eric Díaz

COMPTABILITAT
· Joan Lluís Ferré (voluntari)
· Serveis externs: Nati Samper
(ORTEMESA)

Àrea de Comunicació:

EQUIP DIRECTIU
· David Ortiz (coordinador)
· Eric Díaz
· Nin Navarro
· Josep Canal
· Josep Solà
· Joan Lluís Ferré
EQUIP D’ÀREES
· Nin Navarro (coordinador)
· David Ortiz
EQUIP DE DELEGACIONS
· Josep Canal
· David Ortiz

· Col·laboradors:
· Projectes ESTIU SOLIDARI: David Ortiz
· Cap d’àrea: Josep Solà
· Col·laboradors:
· Web: David Ortiz
· Butlletí: Eric Diaz, Helena Bové i David Ortiz
· Xarxes socials: Eric Díaz
Àrea de Voluntariat:
· Cap d’àrea: Nin Navarro
· Col·laboradors:
· Formació ESTIU SOLIDARI: Marc Roger, Miquel
Àngel Mur i David Ortiz
· Voluntariat d’estiu 2013: Ramon Batlle, Anna
García, Ignacio Lázaro, Jessica Cantos, Manel
Chao, Marta Puig, Antoni Clavé, Josep Mestres i
David Pérez
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LA FUNDACIÓ
Delegacions
PROIDE Bages:
· Cap de Delegació: M. Dolors Sala i Montserrat Rico
· Altre voluntariat: Teresa Baró, Lluïsa Batista, Montserrat Corrons, Montserrat Falip, Josep Far-gas, Anna M.
Fíguls, Núria Font, Carme Mollet, Dolors Parés, Josep M. Sarri, Montserrat Toscano, Teresa Trullàs
PROIDE Tarragona:
· Cap de Delegació: Josep Ciurana
· Altre voluntariat: Josep Cabrera, Jaume Castan, Joan Carles Codina, Joaquim Julià i Antoni Olmos
PROIDE Baix Empordà:
· Cap de Delegació: Albert Gironès
· Altre voluntariat: Carla Rebull, Jaume Codolar, Dante de Zabaleta, Marta Puig, Albí Gómez i Teresa Miravete
PROIDE Campus (Projecte Urubamba):
· Cap de Delegació: Carles Giol
· Comissió executiva: Xavi Canaleta, Arnau Colomer i Guillem Vila
· Professors universitaris col·laboradors: David Badia, Xavier Senmartí i David Vernet
· Alumnes col·laboradors: David Gayango, Josep Lluís Espuña, Marta Terricabras, Borja Navarro, Raúl Gómez,
Estefania Alabart, Dani Celada i Oriol de Reina

· Altre voluntariat: Maria Soler, Cristina Traus, Mireia Prats, Cristina Rodrigo

Seus-escola
Barceloneta (BCN)
· Pilar Luque
Berga
· Monste Camps
Bonanova (BCN)
· Eric Díaz
· Nin Navarro
· Claudia Juanola
Cambrils
· Jordina Font
Cassà de La Selva
· Albí Gómez
· Marta Castanyer
Comtal (BCN)
· Daria Valiente
· Marc Alós
Congrés (BCN)
· Raquel Villegas
Figueres
· M. José Sánchez

Girona
· Oriol de Batlle
· Josep Uxó
Gràcia (BCN)
· Núria Bayona
· Oriol Martin
Horta (BCN)
· Montse Agut
· Dolors Ferrer
La Seu d’Urgell
· Jesús To
· Ramon Baró
Manlleu
· David Pérez
Manresa
· Montse Falip
· Montse Toscano
Mollerussa
· Marta Andrés
Montcada i Reixac
· Pilar Moreno

Palamós
· Carla Rebull
· Teresa Miravete
· Marta Puig
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)
· José Antonio Gómez
· Javi Hernández
Torreforta (TGN)
· Susana Valero
9
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LA FUNDACIÓ
On treballem - Radiografia

TOGO

MADAGASCAR

GUATEMALA

PERÚ

(comparativa)

Estat espanyol

Superfície:

56.785 Km2

587.041 Km2

108.890 Km2

1.285.215 Km2

504.645 Km2

Població:

6,8 milions
(2010 est.)

22,4 milions
(2012 est.)

15,5 milions
(2014 est.)

30,4 milions
(2013 est.)

47,1 milions
(2013)

Moneda:

Franc CFA

Ariary (MGA)

Quetzal (GTQ)

Nuevo Sol (PEN)

Euro

Idiomes:

Francès (oficial),
Ewé, Kotokoli,
Moba, Kabiye...

Malgaix, Francès i
Anglès (oficials)

Espanyol (oficial),
21 idiomes maies,
Xinca i Garífuna

Espanyol (oficial),
Quítxua i Aimara
(co-oficials, allà
on predominen)

Castellà (oficial),
Català, Euskera,
Gallec...
(co-oficials)

Classificació mundial Índex de
Desenvolupament Humà (IDH):

159 (de 187
països)

151

133

77

23

Valor IDH:

0,428

0,483

0,581

0,741

0,885

PIB per càpita:
Població sota el llindar nacional de
pobresa d’ingressos:

928 PPA en US$

828 PPA en US$

4.235 PPA en US$

9.306 PPA en US$

25.947 PPA en US$

61,70%

68,70%

51%

31,30%

21,1% (INE)

Pobresa extrema (<1,25 US$/dia):

38,70%

81,30%

13,50%

4,90%

-

Coeficient de Gini d’ingressos
(desigualtat rics i pobres):

34,4

44,1

55,9

48,1

34,7

Taxa bruta de matriculació a
primària:

140%

149%

116%

109%

107%

Taxa bruta de matriculació a
secundària:

46%

31%

59%

92%

119%

Taxa bruta de matriculació a
terciària:

5,9%

3,7%

18%

35%

73,2%

Taxa d’alfabetització d’adults
majors de 15 anys:

57,10%

64,50%

75,20%

89,60%

97,70%

Metges per cada 10.000
persones:

1

2

9

9

37

Esperança de vida al néixer:

57,5 anys

66,9 anys

71,4 anys

74,2 anys

81,6 anys

Taxa de mortalitat infantil,
menors de 5 anys:

103/1.000

62/1.000

32/1.000

19/1.000

5/1.000

Taxa de fecunditat:

3,9 fills/dona

4,5 fills/dona

3,9 fills/dona

2,4 fills/dona

1,5 fills/dona

Taxa de mortalitat materna:

300/100.000

240/100.000

120/100.000

67/100.000

6/100.000

Prevalença del VIH entre joves:

1,50%

0,10%

0,40%

0,20%

0,20%

Despesa pública en salut:

3,4 % PIB

2,3 % PIB

2,5 % PIB

2,7 % PIB

6,9 % PIB

Despesa pública en educació:

4,5 % PIB

3,2 % PIB

3,2 % PIB

2,7 % PIB

5 % PIB

Despesa militar:

1,7 % PIB

0,7% PIB

0,4% PIB

1,3% PIB

1% PIB

Font: Wikipedia

Font: PNUD 2013
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LA FUNDACIÓ
On treballem

TOGO
· Construcció d’infraestructures a les 78 escoles rurals del nord
· Ajut al funcionament de la xarxa rural d’escoles
· Beques-impuls per a la introducció de llibres de text
· Formació de mestres

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 a la regió nord de 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

MADAGASCAR
· Arranjaments i mobiliari a diferents escoles populars lasal·lianes
· Beques d’estudi escolars i universitàries
· Suport econòmic d’assistència mèdica urgent

Principal contrapart: DISTRICTE LA SALLE MADAGASCAR
A través de la figura del Germà Joan Sala de Santpedor, instal.lat a Madagascar des dels anys 70, i a través de les
Germanes Guadalupanes que fan una clara aposta per a l’escola popular rural, es treballa principalment per a
la...:
· Creació de noves escoles adequades per a l’estudi i la recreació
· Adequació dels recursos existents a les escoles
· Generació d’accions d’autosostenibilitat econòmica a cada centre educatiu
· Allargament de la permanència de nens i joves dins del sistema educatiu

11
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GUATEMALA
· Potenciació de l’Educació Bilingüe Intercultural
· Suport a les escoles La Salle Tierra Nueva I i Sta. Maria Visitación
· Programa de lecto-escriptura eficaç, bilingüe i intercultural Kemon Ch’ab’äl
· Beques-impuls de formació agroecològica a l’Instituto Maya Mam K’ulb’il Nab’il de Colotenango

Principal contrapart: PROYECTO DE DESARROLLO SANTIAGO (PRODESSA)
Al 1989 els Germans de La Salle Sebastià Farró i Oscar Azmitia, inspirats en la fe alliberadora i la seva ferma
opció preferencial pels més desposseïts i empobrits de Guatemala, des de l’Instituto Indígena Santiago van
fundar el Proyecto de Desarrollo Santiago com a una obra per a la transformació de la realitat social del poble
maia. PRODESSA...:
· Treballa per al desenvolupament integral i coherent de la població camperola (formació, producció
agroecològica, comercialització i organització)
· Realitza un treball polític no partidista (incidència política)
· Treballa sobre la base dels principis democràtics (igualtat, participació i 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

PERÚ
· Generació de joves mestres en Educació Intercultural Bilingüe
a l’Amazònia peruana a través de Beques-impuls
· Suport al centre obert infantil “Tiéndeme la Mano” a Iquitos
· Construcció d’espais educatius per a la formació de joves mestres a l’Amazònia peruana
· Suport a la Ràdio educativa quítxua La Salle Rimarinakusunchis a Urubamba

Principal contrapart: INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LORETO
L’ISE Público de Loreto participa en el programa de formació de mestres bilingües de l’Amazònia peruana
(FORMABIAP). Els seus objectius són:
·
·
·
·

Formar joves mestres amb reconeixement d’identitat cultural
Recuperar la llengua, coneixements i tecnologies amazònics
Garantir la igualtat d’oportunitats d’homes i dones
Cobrir la manca de mestres amazònics que provoca aculturació a les escoles perquè les places són ocupades
per mestres d’altres latituds del país
· Desenvolupar relacions interculturals i capacitats per implementar projectes productius alternatius, en
harmonia amb el bosc i medi ambient, que facin possible l’assoliment del concepte clímax de “Ben-estar” o
“Bon-viure” dels pobles indígenes

12
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PROJECTES 2013
Resum de projectes finançats
PAÍS

TÍTOL

COST

CAMPANYA ESCOLES
MADAGASCAR

II Fase d’adequació d’un terreny i construcció de l’ampliació de l’escola Frère
Raphaël Louis Rafiringa d’Antananarivo

7.745,00 €

GUATEMALA

Suport a l’educació dels nens i nenes de l’escola La Salle Tierra Nueva I de
Chinautla

6.000,00 €

TOGO

Suport al funcionament de la xarxa d’escoles rurals del nord de Togo

PERÚ

Revisió i manteniment d’equips de la Radio La Salle Rimarinakusunchis
d’Urubamba

6.143,41 €

PERÚ

Reforç escolar i construcció d’un espai per a l’estimulació primerenca al
programa “Tiéndeme la Mano” a l’Assentament Humà Rosa de América d’Iquitos

6.000,00 €

TOTAL CAMPANYA ESCOLES:

38.129,41 €

12.241,00 €

PROJECTES D’ESTIU
GUATEMALA

Millora de les condicions de les instal·lacions a l’Instituto Maya Mam K’ulb’il
Nab’il de Colotenango

PERÚ

Anivellament acadèmic i taller d’animació al programa “Tiéndeme la Mano” a
l’Assentament Humà Rosa de América d’Iquitos

MADAGASCAR

Pintura interior i exterior, reparacions del sostre i activitats recreatives a l’escola
Notre Dame de Lourdes de Tamatave

1.500,00 €
500,00 €
1.500,00 €

TOTAL PROJECTES D’ESTIU:

3.500,00 €

TOGO

Beques-impuls d'introducció de llibres de text a la xarxa d’escoles rurals del nord
de Togo

7.812,53 €

MADAGASCAR

Beques d’estudi i beques universitàries a diferents indrets de l’illa

GUATEMALA

Beques-impuls de formació agroecològica per a l'alumnat camperol de l’Instituto
Maya Mam K’ulb’il Nab’il de Colotenango

5.700,00 €

TOTAL BEQUES:

46.350,53 €

BEQUES

32.838,00 €

ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS
TOGO

Aportació final a la construcció d’una aula a l’escola de Liek, al nord de Togo

1.600,00 €

MADAGASCAR

Millores i engrandiment del noviciat de les Germanes Guadalupanes de La Salle
d’Antsirabe

5.771,10 €

MADAGASCAR

Projecte humanitari núm. 13 i 14

3.338,91 €

PERÚ

Un Nadal diferent per als infants dels Andes peruans (projecte NANIPO)

PERÚ

Tancat perimetral del complex educatiu al programa “Tiéndeme la Mano” a
l’Assentament Humà Rosa de América d’Iquitos

400,00 €
1.924,30 €
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HAITÍ

Beques d’estudi i alimentació per a nens i nenes necessitats a la regió de Portde-Paix

1.250,40 €

FILIPINES

Ajuda d'emergència per pal·liar les conseqüències del tifó Yolanda a Cebú

1.770,00 €

BENÍN

Suport a la promoció integral del jovent d’Akassato a través d’una educació de
qualitat

3.000,00 €

TOTAL ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS:

19.054,71 €

SUBVENCIONS PÚBLIQUES
MADAGASCAR

Rehabilitació de la teulada de l'escola Notre Dame de Lourdes de Tamatave
- AJUNTAMENT DE MANRESA i AJUNTAMENT DE SANTPEDOR

4.963,38 €

TOGO

Construcció d’una aula per descongestionar l’escola de Bouyéme, al nord de
Togo
- AJUNTAMENT DE SANT CELONI

2.422,00 €

GUATEMALA

Millora de la lecto-escriptura bilingüe (q’eqchi’-castellà) des de l’enfocament de
la reforma educativa a les comunitats de la Zona Reyna, El Quiché
- AJUNTAMENT DE PALAMÓS

3.138,88 €

GUATEMALA

Fase final per a la consolidació i traspàs de la carrera en Educació Bilingüe
Intercultural a dos centres universitaris regionals de la Universitat Estatal San
Carlos de Guatemala
- AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
TOTAL SUBVENCIONS PÚBLIQUES:

70.000,00 €

80.524,26 €

SUBVENCIONS PÚBLIQUES sense executar (pendents de cobrament 2013)
GUATEMALA

Lectura comprensiva amb enfocament d’equitat de gènere i drets humans a San
Antonio Aguascalientes, Sacatepéquez
- AJUNTAMENT DE PALAMÓS

1.840,00 €

PERÚ

Construcció i equipament d’una aula de lectura al programa “Tiéndeme la

2.440,00 €

Mano” a l’Assentament Humà Rosa de América d’Iquitos
- AJUNTAMENT DE SANT CELONI
CATALUNYA
(Tarragona)

“Mira el món diferent”. Una aposta de ciutadania global des de l’escola
- AJUNTAMENT DE TARRAGONA
* TOTAL SUBVENCIONS PÚBLIQUES sense executar:

6.850,00 €
11.130,00 €

TOTAL PROJECTES: 187.558,91 €
(s'exclou*)
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PROJECTES 2013
Resum econòmic dels projectes finançats
FONT I FORMA DEL PROJECTE
DESCRIPCIÓ

TOTAL

Campanya escoles

38.129,41 €

Projectes d’estiu

3.500,00 €

Beques

46.350,53 €

Altres projectes amb fons propis

19.054,71 €

Subvencions públiques

80.524,26 €

187.558,91 €

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA
PAÍS

TOTAL

Togo

24.075,53 €

Madagascar

56.156,39 €

Guatemala

86.338,88 €

Perú

14.967,71 €

Altres

6.020,40 €

187.558,91 €
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PROJECTES 2013
Detall de projectes finançats - CAMPANYA ESCOLES
CAMPANYA ESCOLES - Quantitat Total Finançada: 38.129,41 €
“II Fase d’adequació d’un terreny i construcció
de ampliació de l’escola Frère Raphaël Louis
Rafiringa”

“Suport a l’educació dels nens i nenes de
l’escola La Salle Tierra Nueva I”

Ubicació: Antananarivo, MADAGASCAR

Ubicació: Chinautla, GUATEMALA

Descripció: 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 (70% 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, dificulta enormement
el desenvolupament socioeconòmic de les famílies.
La millora qualitativa de l’escolarització és una
condició necessària per al desenvolupament del
país. I en bona mesura, les condicions de l’escola en
són determinants. Gràcies al treball realitzat es pot
disposar d’aules noves per a la Primària (més
lluminoses i àmplies que les altres), d’un pati més
ampli, de lavabos nous, de biblioteca nova i d’altres
espais que necessitava aquest vella escola. El canvi
de l’escola, ara mateix ja és substancial, malgrat
encara li manquin tres fases per executar.

Descripció: L'escola La Salle Tierra Nueva I està
donant atenció a nens i nenes d'escassos recursos
del municipi. Aquest projecte ha intervingut en
diferents aspectes: beques per a 25 alumnes,
esmorzar a mig matí per a tot l’alumnat que són 285
nens i nenes (molts d’aquests arriben a l’escola
sense ni tan sols haver sopat), i compra de 10
ordinadors per a l’aula d’informàtica, que completa
els 22 ordinadors existents. Pots conèixer més a fons
aquest projecte clicant aquí.
Cost del projecte: 6.000,00 €

Cost del projecte: 7.745,00 €
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PROJECTES 2013
Detall de projectes finançats - CAMPANYA ESCOLES
“Suport al funcionament de la xarxa d’escoles
rurals del nord de Togo”

“Revisió i manteniment d’equips de la Radio La
Salle Rimarinakusunchis”

Ubicació: Regió de Savanes, TOGO

Ubicació: Urubamba, PERÚ

Descripció: Aquest projecte ha fet possible fer front a
algunes de les despeses de funcionament del conjunt
de 78 escoles (més de 18.000 alumnes) de la xarxa
rural del nord de Togo. Els seus objectius han estat:
- Proporcionar materials pedagògics i manuals de
registre escolar als 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 comitè de l’APE en la gestió i el bon
funcionament de les escoles
- Rehabilitar les infraestructures educatives més
deteriorades
- Augmentar i reparar el mobiliari escolar segons
la demanda de nou alumnat
- Crear el comitè de mares educadores per
promoure la escolaritat de la nena

Descripció: La Delegació Campus de PROIDE va
traslladar-se a Urubamba per tancar una
col·laboració que va estar definint-se en els mesos
anteriors. La Radio Rimarinakusunchis (Dialogant en
quítxua), instal·lada a la mateixa escola La Salle
Urubamba als Andes peruans, a causa de les difícils
comunicacions físiques existents, esdevé fonamental
per la seva orientació cap a l'educació a distància
oberta i continuada, i com a mitjà de connexió de les
comunitats andines de les muntanyes i el Valle
Sagrado. El projecte vol actualitzar les condicions
tècniques de la Radio, formar al professorat de
l’escola en TIC i generar un catàleg digital
d’expressions culturals inques. Pots conèixer més a
fons aquest projecte clicant aquí.
Cost del projecte: 6.143,41 €

Cost del projecte: 12.241,00 €
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PROJECTES 2013
Detall de projectes finançats - CAMPANYA ESCOLES
“Reforç escolar i construcció d’un espai per a l’estimulació primerenca al programa “Tiéndeme la Mano”
a l’Assentament Humà Rosa de América”

Ubicació: Iquitos, PERÚ
Descripció: L’Assentament Humà Rosa de América es troba a les afores de la ciutat d’Iquitos. Aquesta ciutat de
400 mil habitants ubicada en plena Amazònia, està desconnectada per terra de la resta del país i només s’hi pot
arribar en vaixell o avió. A les afores de la ciutat, un antic abocador és avui Rosa de América, la residència d’un
centenar de famílies que han arribat de les riberes dels grans rius a la recerca de les millors oportunitats que
ofereixen les àrees urbanes. L’amenaça permanent dels recursos de les comunitats amazòniques empenyen
determinantment a les poblacions a intentar formes de vida diferent prop de les ciutats. El projecte “Tiéndeme la
Mano” acompanya als infants d’aquesta comunitat a millorar el seu rendiment escolar, o a proporcionar-lis l’únic
contacte educatiu que tenen, en tant que l’absentisme a l’escola és molt elevat i queda reforçat per uns pares i
mares amb grans dificultats econòmiques, però també de concepció de que l’escola no resulta determinant per a
la trajectòria dels seus fills. El projecte “Tiéndeme la Mano”, en els tres anys de recolzament per part de PROIDE,
ha pogut construir una sala de lectura per als nens de nivell primària i secundària, i recentment un espai
d’estimulació d’habilitats per als més petits de 0 a 5 anys, involucrant estratègicament a pares i mares. L’acció
paral.lela i diferencial d’aquest centre educatiu és sobretot el treball que es pot fer amb les famílies, el qual busca
poder incrementar l’atenció d’elles sobre el desenvolupament dels seus fills i filles, fomentant la seva
escolarització, estimulant en el seu creixement, i potenciant els bons hàbits higiènics i nutricionals a casa. Pots
conèixer més a fons aquest projecte clicant aquí.
Cost del projecte: 6.000,00 €
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PROJECTES 2013
Detall de projectes finançats - PROJECTES D’ESTIU
PROJECTES D’ESTIU– Quantitat Total finançada : 3.500,00 €
“Millora de les condicions de les instal·lacions
de l’Instituto Maya Mam K’ulb’il Nab’il”

“Anivellament acadèmic i taller d’animació al
programa “Tiéndeme la Mano” a l’Assentament
Humà Rosa de América”

Ubicació: Colotenango, GUATEMALA

Ubicació: Iquitos, PERÚ

Període: 3 de juliol a 31 de juliol

Període: 30 de juliol a 24 d’agost

Equip: Ramon Batlle, Anna García i Ignacio Lázaro

Equip: Manel Chao, Marta Puig i Jessica Cantos

Vivència: “[...] L’Instituto Maya Mam és un centre on
s’hi practica un ensenyament contextualitzat. El
formen 40 alumnes, 6 professors, 2 cuineres i un
conserge. L’objectiu del centre és crear líders
indígenes que facin que les seves comunitats tirin
endavant. [...] Al centre hi vam estar 12 dies, i tots
vam coincidir que va ser massa poc temps, però en
aquest espai de temps, professors i alumnes es van
convertir en la nostra família. És increïble com de
seguida es van crear vincles amb ells, la il·lusió amb
la que et preguntaven les coses, o compartien
converses amb tu.” Pots conèixer més a fons aquest
projecte clicant aquí.

Vivència: “[...] Al centre “Tiéndeme la Mano” vam
participar d’activitats de reforç escolar i d’aplicació
del projecte pedagògic ARPA que pretén estimular la
creativitat dels més petits. Vam fer també tallers a
adults sobre autoestima, manualitats, higiene i
anglès, i de resolució de conflictes a un grup de
mestres. [...] La convivència amb les persones
acollidores va ser excel·lent, i ens vam sentir estimats
gràcies als petits detalls i als somriures, que alhora
ens feien reflexionar i entendre les diferents formes
de viure.” Pots conèixer més a fons aquest projecte
clicant aquí.
Cost del projecte: 500,00 €

Cost del projecte: 1.500,00 €
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PROJECTES 2013
Detall de projectes finançats - PROJECTES D’ESTIU
“Pintura interior i exterior, reparacions del sostre i activitats recreatives a l’escola Notre Dame de
Lourdes”

Ubicació: Tamatave, MADAGASCAR
Període: 16 de juliol a 14 d’agost
Equip: Toni Clavé, Josep Mestres, David Pérez
Vivència: “[...] A l’escola de Tamatave vam poder aprendre a no treure conclusions si no coneixes bé la realitat
d’un país; a tenir molta paciència, ja que moltes coses no es poden obtenir amb immediatesa; a dialogar amb
tothom, encara que moltes vegades els propis autòctons no parlen el francès; a saber viure en condicions més
precàries; a aguditzar l’enginy per aconseguir alguna cosa o construir-ne d’altres amb pocs recursos disponibles;
a saber valorar l’esforç que fan els altres... [...] El sentit d’acolliment que té en general el poble malgaix, encara
que en un principi es mostra tímid i reservat, és realment destacable.” Pots conèixer més a fons aquest projecte
clicant aquí.
Cost del projecte: 1.500,00 €
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PROJECTES 2013
Detall de projectes finançats - BEQUES
BEQUES – Quantitat Total finançada : 46.350,53 €
“Beques – impuls per als alumnes de la xarxa
d’escoles rurals del nord de Togo”

“Beques d’estudi i beques universitàries a
diferents indrets de l’illa”

Ubicació: Regió de Savanes, TOGO

Ubicació: Varis indrets, MADAGASCAR

Descripció: Aquesta tercera aposta de bequesimpuls ha servit per dotar de 2.255 llibres per als
alumnes de la xarxa, i de 80 guies per als mestres, de
les matèries de lectura-llenguatge, matemàtiques i
ciències. S’han començat també a introduir alguns
llibres d’història, geografia, educació cívica i moral i
seguretat ciutadana, encara que en menor
quantitat. L’aportació de la Joieria Tomàs Colomer,
amb la seva campanya “La teva joia farà escola” ha
estat clau per fer possible 500 d’aquests llibres.
Els llibres de text són un recurs planificat que
permet guiar al docent i estalviar-li temps. Es genera
un aprenentatge sistemàtic basat en el currículum i
millora la comprensió lectora i escrita de l’alumnat,
per obtenir una millora global de la qualitat
educativa.

Descripció: Les beques escolars suposen
oportunitats aïllades a joves en situacions familiars
complexes. Cada any permeten que molts joves
puguin accedir al sistema educatiu i així crear les
condicions necessàries per defugir de la pobresa
personal, familiar i col·lectiva. Aquestes beques
són gestionades per la Delegació al Bages de
PROIDE.
Al 2013 471 joves en edat escolar i 24 en edat
universitària, van poder continuar estudiant,
evitant així els riscos d’abandonament dels estudis
per la difícil situació econòmica que viuen les seves
famílies.
Cost del projecte: 32.838,00 €

Cost del projecte: 7.812,53 €
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PROJECTES 2013
Detall de projectes finançats - BEQUES
“Beques-impuls de formació agroecològica per a l'alumnat camperol de l’Instituto Maya Mam K’ulb’il
Nab’il de Colotenango”

Ubicació: Colotenango, GUATEMALA
Descripció: L'Institut Maya Mam Kub'il Nabi'l de Colotenango és un lloc on els estudiants estudien i aprenen
sobre la base de metodologies innovadores, programes de lectura crítica i de valors, promoció de la participació
estudiantil en temes d'interès social i personal i enfortiment de la identitat cultural. I a les tardes, realitzen
aprenentatge agroecològic que es pretén que sigui replicat a les seves comunitats camperoles. El treball de 3
anys consecutius reforçant l’àrea productiva del centre ha generat un excel·lent laboratori de proves
agroecològica que tots els estudiants tenen la possibilitat de descobrir i participar d’ell, i endur-se recursos per a
les seves parcel.les.
Inicialment, les beques-impuls a Guatemala, pretenien, a banda del coneixement agroecològic, introduir les
condicions adequades per a la sostenibilitat del centre educatiu. En una primera fase es va voler apostar per la
generació d’adob a partir de la cria de cucs de terra. Aquest adob, anomenat humus, es produeix de la digestió
de materials orgànics per part dels cucs i posseeix altes propietats per millorar les propietats físiques del sòl.
Malgrat es va poder introduir la cria de cucs al centre, l’humus que ha generat mai ha estat suficient com
superar les pròpies necessitats dels conreus del centre. Tanmateix, la segona fase del treball agroecològic que es
tractava del cultiu i torrat del cacauet, sí ha vist en ell us actiu important per aportar ingressos al centre, i és per
això que les tres fases posteriors a la cria de cucs, estan sent orientades a ampliar la producció i venda del
cacauet, amb una previsió de que a la finalització de cada any, s’obtinguin uns ingressos benefici proper als
6.000€, i un resultat net d’uns 500€ aI que en tant que les despeses per al manteniment del cultiu no superen
els 5.500€ anuals, cada any el cultiu de cacauet va generant benefici. Pots conèixer una mica més d’aquest
projecte clicant aquí.
Cost del projecte: 5.700,00 €
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PROJECTES 2013
Detall de projectes finançats - ALTRES PROJ. AMB FONS PROPIS
ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS – Total aportacions : 19.054,71 €
“Aportació final a la construcció d’una aula a l’escola de Liek, al nord de Togo”

Ubicació: Liek, Regió de Savanes, TOGO
Descripció: El Banco Urquijo, l’Ajuntament de Sant Celoni i PROIDE, entre el 2012 i el 2013 van aconseguir
finalitzar una aula necessària a l’escola del poblat de Liek. Mancava una darrera aportació econòmica per
completar l’aula, que és aquesta aportació final de PROIDE que deixa l’aula amb 47 alumnes dels 59 que tenia.
Les aules que es tendeixen a construir a la xarxa d’escoles rurals són molt àmplies (67m2), per tant més
espaioses, més airejades, més lluminoses, i més resistents davant de l’agressiva època de pluges d’abril a
setembre.
Dins de la xarxa d’escoles rurals, Liek gaudeix d’unes ràtios alumnes-aula, adequades. Però a la xarxa existeixen
encara algunes escoles amb 80 alumnes per aula, especialment perquè comparteixen espai amb un altre curs
escolar. Els problema dels cursos aparellats, compartint un mateix espai estret i un sol mestre, suposa un
evident dèficit formatiu al final del cicle de Primària. La Direction de l’Enseignement Catholique de la Diocèse de
Dapaong ha estat posant solució a aquesta problemàtica des del primer dia, i és molt eloqüent tot el que s’ha
aconseguit. Tanmateix, no totes les escoles compten amb la infraestructura que els caldria i és per això que
encara calen a la xarxa més de 60 aules, més de 100 casetes per als mestres de les zones més aïllades, més de 20
latrines i més de 10 pous d’aigua. Aquestes construccions, sense el finançament públic de la cooperació
internacional, es presenten molt difícils de poder realitzar, i el que abans suposava un avenç de 10 aules per any,
actualment difícilment se n’aconsegueix una. Pots visitar l’escola clicant aquí.
Cost del projecte: 1.600,00 €
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PROJECTES 2013
Detall de projectes finançats - ALTRES PROJ. AMB FONS PROPIS
“Millores i engrandiment del noviciat de les
Germanes Guadalupanes de La Salle”

“Projecte humanitari nº 13 i 14”

Ubicació: Antsirabe, MADAGASCAR
Descripció: Les Germanes Guadalupanes de La Salle
van ser fundades al 1962 pel Germà Jean Fromental
a Mèxic. Comparteixen el mateix carisma que
Germans de La Salle de brindar oportunitats
educatives a qui corre el risc de quedar-ne exclòs.
Varen arribar per primera vegada a Madagascar el
1991, i des del 2005 el noviciat es troba a
Antsirabe. Darrerament ha hagut promocions molt
nombroses fet que ha dificultat l’espai disponible, i
per això ha urgit l’ampliació i millora de l’espai.
L’important arrelament de les Guadalupanes a
Madagascar està sent important per atendre
l’educació a les zones més remotes de país, amb
una educació de qualitat gràcies a la bona formació
de les Germanes i el seu compromís de treballar al
costat dels més desafavorits. Aquest projecte ha
estat sobretot finançat per les comunitats de
Germans de La Salle Catalunya.
Cost del projecte: 5.771,10 €

Ubicació: Antananarivo, MADAGASCAR
Descripció: Cada any PROIDE Bages destina ajudes
per a projectes humanitaris, adreçades als
col·lectius més desfavorits de la capital de
Madagascar, per cobrir les necessitats bàsiques pel
que fa a la salut i educació. Els medicaments
escassegen i són cars per a les famílies amb pocs o
cap recurs econòmic, que a la capital en són
moltes. Les alteracions alimentàries degut a la
profunda pobresa, també són acceleradors de
malalties. Aquesta situació de molta de la població
va empitjorar amb les sancions internacionals
durant la transició després del cop d’estat de 2009.
Cost del projecte: 3.108,91 €
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PROJECTES 2013
Detall de projectes finançats - ALTRES PROJ. AMB FONS PROPIS
“Un Nadal diferent per als infants dels Andes
peruans (projecte NANIPO)”

“Tancat perimetral del complex educatiu al
programa “Tiéndeme la Mano” a
l’Assentament Humà Rosa de América”

Ubicació: Iquitos, PERÚ

Ubicació: Urubanba, PERÚ
Descripció: Aquest senzill projecte suggerit pel Gmà.
José Luis Vadillo, resident actualment a Urubamba,
pretenia que també fos Nadal per als infants de les
poblacions més remotes del Valle Sagrado, que
viuen a les comunitats andines de les muntanyes.
Gràcies a la Delegació de PROIDE Tarragona i al
Vermut Solidari organitzat per la Colla Jove dels
Xiquets de Tarragona, es va poder contribuir a
aquest acte durant el Nadal. Pots conèixer el
testimoni del Gmà Vadillo clicant aquí.

Descripció: El Projecte “Tiéndeme la Mano”
s'organitza al voltant de diferents activitats que
serveixen d'espai per al reforç escolar, però també
per fomentar l'autoestima i l'educació en valors
(tallers artístics, activitats esportives, jocs
didàctics). A Rosa de America, no existeixen espais
de recreació, per tant, promoure espais de joc i
aprenentatge són de vital importància per millorar
les condicions de creixement dels nens i nenes i
adolescents. L’acondicionament dels espais ha
estat l’aposta de PROIDE en aquests anys, i el
tancat del recinte era una de les darreres accions a
realitzar. Però durant el mes de febrer i març,
Iquitos va patir inundacions i producte d'aquest
fet, el cèrcol construït de fusta ha quedat malmès i
es fa necessari la seva reparació que es farà amb
recursos propis del centre educatiu.
Cost del projecte: 1.924,30 €

Cost del projecte: 400,00 €
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PROJECTES 2013
Detall de projectes finançats - ALTRES PROJ. AMB FONS PROPIS
“Beques d’estudi i alimentació per a nens i
nenes necessitats a la regió de Port-de-Paix”

“Ajuda d'emergència per pal·liar les
conseqüències del tifó Yolanda a les Filipines”

Ubicació: Port-de-Paix, HAITÍ

Ubicació: Cebú i Negros Occidental, FILIPINES

Descripció: 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
alumnes, gràcies al donatiu de familiars del Gmà.
Félix del Hoyo.

Descripció: El 9 de novembre de 2013 el tifó
Yolanda va passar pel centre de l’arxipèlag filipí,
arrasant amb tot el que es trobava al seu pas i
afectant d’entre 10 i 13 milions de persones. El dia
11 d’aquell mateix mes, els Germans de La Salle van
començar a organitzar l’ajuda necessària per pal·liar
les necessitats de la població. La Salle Filipines va
començar amb l’ajuda immediata subministrant fins
a 40.000 packs de queviures, aigua i mantes, i va
engegar una campanya internacional de recaptació
de fons per rehabilitar els establiments escolars. A
través de la coordinació de l’ONG PROYDE, en el
conjunt de l’Estat les ONG lasal.lianes i les crides
que han fet en els seus respectius entorns, han
possibilitat recaptar fins a 121.006,70 € per a la
fase de reconstrucció. L’aportació directa de
PROIDE va ser de 1.770,00 €.

Cost del projecte: 1.250,40 €

Cost del projecte: 1.770,00 €
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PROJECTES 2013
Detall de projectes finançats - ALTRES PROJ. AMB FONS PROPIS
“Suport a la promoció integral del jovent d’Akassato a través d’una educació de qualitat”

Ubicació: Akassato, BENIN
Descripció: La Salle Akassato és una aposta estratègica del Districte del Golf de Benín d’aconseguir
l’autosostenibilitat financera de les obres. Les obres populars (missió última de l’acció lasal.liana) són altament
deficitàries i depenen de la cooperació internacional. Davant de la necessitat d’aconseguir que el propi Sud es
responsabilitzi de les necessitats de les seves poblacions, neix aquesta l’escola La Salle Akassato.
Akassato és un poble a uns 20 km. al nord de Cotonou, on el barri en el que està situat està cotitzant-se a l’alça i
en molt pocs anys serà un barri de classe benestant, fet que permetrà que l’escola compleixi el seu triple propòsit:
- oferir una educació del més alt nivell qualitatiu (sense grau d’exclusivitat per a les famílies que ho puguin
pagar perquè s’ofereixen beques per a estudiants amb menors recursos)
- permetre la sostenibilitat del Districte del Golf de Benín
- sostenir les obres populars del Districte, orientades a generar el màxim d’oportunitats formatives a nens i
joves en condicions econòmiques modestes
Benín (especialment el sud) és un país molt ambiciós on s’aprecia la bona educació, i les escoles catòliques tenen
el renom suficient per tal que la població vulgui fer esforços econòmics per oferir una bona educació als seus fills i
filles. Quan comencin a arribar els darrers cursos de primària, de secundària i de batxillerat, es podran fer els
primers exàmens estatals de final de cicle que mesuren el nivell educatiu de l’escola. S’esperen grans resultats,
que serien la constatació de l’excel·lència educativa de l’escola i amb els quals es pot progressivament anar fent el
salt des dels 75.000 FCFA de matrícula anual actuals (115€) fins als 150.000 FCFA (230€).
El projecte de construcció de l’escola és un compromís d’impuls de varis districtes lasal.lians del món i de les
diferents ONG lasal.lianes de l’Estat, d’entre les quals, PROIDE.
Cost del projecte: 3.000,00 €
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PROJECTES 2013
Detall de projectes finançats - SUBVENCIONS PÚBLIQUES
SUBVENCIONS PÚBLIQUES – Total aportacions : 80.524.26 €
“Rehabilitació de la teulada de l’escola Notre
Dame de Lourdes”

“Construcció d’una aula per descongestionar
l’escola de Bouyéme, al nord de Togo”

Ubicació: Tamatave, MADAGASCAR

Ubicació: Bouyéme, Regió de Savanes, TOGO

Descripció: L’Escola Notre Dame de Lourdes és una de
les escoles més antigues de la costa est de l’illa.
Tamatave té uns 350 mil habitants i és la segona ciutat
del país, però el principal port. Aquesta escola de 750
estudiants, com la majoria de La Salle, acullen
estudiants de condició social modesta i sovint molt
pobre. Tamatave, a l’estar a la costa índica, pateix
d’humitat, d’aire marí i de ciclons. Tot això ha anat
malmetent molt les condicions de l’edifici escolar, i
darrerament la teulada de planxa i les fustes que les
sostenen necessitaven ser substituïdes de forma
urgent pels forats i rovells de les planxes i el podriment
de la fusta.

Descripció: El projecte, cofinançat per l’Ajuntament

de Lleida, es va centrar en un aspecte clau de la
millora de la qualitat educativa a les escoles rurals
del nord de Togo, com és la substitució d’aules de
sostre de canya i tova, per les de ciment i sostre
metàl·lic. Bouyéme, no va modificar la ràtio de 48
alumnes per aula, però va millorar les condicions de
l’alumnat.

Cost del projecte: 2.422,00 €
Finançador: Ajuntament de Sant Celoni

Cost del projecte: 4.852,16 €
Finançadors:
Ajuntament de Santpedor: 268,83 €
Ajuntament de Manresa: 4.583,33 €
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PROJECTES 2013
Detall de projectes finançats - SUBVENCIONS PÚBLIQUES
“Millora de la lecto-escriptura bilingüe (q’eqchi’-castellà) des de l’enfocament de la reforma educativa a
les comunitats de la Zona Reyna”

Ubicació: Zona Reyna, El Quiché, GUATEMALA
Descripció: El Ministeri d’Educació guatemalenc fa uns anys va fer una avaluació de comprensió lectora als
estudiants a punt de graduar-se en Diversificado de Magisterio (F.P. per exercir de mestres de Primària), i el
resultat que van obtenir era proper al que s’espera als estudiants de 2on de Primària. Aquest aspecte preocupant
és només un exemple de les deficiències del sistema educatiu guatemalenc, i obliga a parar molta atenció al
procés d’aprenentatge. Els programes Kemon Aatin o Kemon Ch’ab’äl (segons la zona lingüística de Guatemala)
no ajuden a aprendre a llegir sinó a comprendre les lectures. Per tant, l’aprenentatge de llegir, que només es fa
un cop a la vida, si es fa inicialment en la llengua materna, resulta capital. Per tant, es defensa un bilingüisme de
transició cap al castellà i no un bilingüisme per a tota la vida. Malgrat el Ministeri cregui important avançar cap
aquest model, la realitat és que necessita de la iniciativa d’entitats com l’ONG de La Salle, PRODESSA, per tirar
endavant un programa com aquest. La convicció és que després d’aprendre a llegir, es pot aprendre qualsevol
altra llengua i retenir molt millor tots els continguts per evitar un fracàs escolar tan elevat com el que té
Guatemala.
La proposta Kemon consisteix en una metodologia desenvolupada a través d'una sèrie de llibres de text, orientats
a millorar la competència lectora de forma bilingüe, però alhora també a desenvolupar els valors acordats en el
disseny de Reforma Educativa (bilingüisme i interculturalitat, equitat de gènere, pensament lògic, i cultura de pau
i drets humans). El programa, s’està estenent cada cop més a les escoles públiques del país fomentant la
participació, el treball en valors, l’anàlisi crític i el gust per la lectura, per tractar-se de temes propers a l’alumnat.
El projecte concret amb l’Ajuntament de Palamós va permetre la reimpressió de 1.000 quaderns de treball de 1r i
2n grau de Primària, per a 20 escoles de l'àrea de la Zona Reyna. Una altra part del projecte, amb finançament de
PRODESSA, es completava amb jornades de reforç metodològic del programa de lectura sobre docents i sobre
inspectors educatius departamentals del Ministeri. Pots conèixer una mica més el programa Kemon clicant aquí.
Cost del projecte: 3.138,88 €
Finançador: Ajuntament de Palamós
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PROJECTES 2013
Detall de projectes finançats - SUBVENCIONS PÚBLIQUES
“Fase final per a la consolidació i traspàs de la carrera en Educació Bilingüe Intercultural a dos centres
universitaris regionals de la Universitat Estatal San Carlos de Guatemala ”

Ubicació: Huehuetenango i Totonicapán, GUATEMALA
Descripció: La societat guatemalenca es caracteritza per alts graus de pobresa i desigualtat social, i aquesta realitat
es manifesta amb claredat en la situació de l'educació al país. Bona part dels principals problemes de l'educació
guatemalenca tenen a veure amb la qualitat d'aquesta educació, i dins d'aquesta problemàtica, ocupa una posició
d’importància la situació educativa de la població indígena, que s'expressa en l'absència d'un sistema d'educació
bilingüe eficaç, de qualitat, i culturalment pertinent. Un altre dels factors determinants és l'escassa preparació
professional de les i els mestres. En aquest marc és on s'ubica l'actuació d’aquest projecte, el qual buscava enfortir
un procés de formació universitària, d'Educació Bilingüe Intercultural, per a mestres i mestres indígenes
L’escola Superior d’Educació Integral Rural -ESEDIR- pertanyent a PRODESSSA, havia vingut proporcionant
oportunitats d'educació superior a joves indígenes des de 1989, i va impulsar la carrera d'Educació Bilingüe
Intercultural amb èmfasi en la Cultura Maia a partir de 2004, amb l’acreditació de la Universitat pública estatal de
Guatemala. Aquest projecte era una etapa més avançada del procés perquè incorporava definitivament la
formació EBI a la Universitat estatal, USAC.
Aquesta actuació va consolidar la implementació mitjançant l'obertura de la carrera a dos Centres Universitaris
Regionals, de manera que una primera promoció va iniciar els seus estudis a partir de 2012, malgrat que el
finançament no va arribar fins a 2013. Aquest projecte és un pas de vital importància ja que completa la transició a
la USAC de l’educació en EBI, tan essencial per millorar els resultats acadèmics i les taxes d’escolarització del país, i
també la pertinença cultural maia.
Cost del projecte: 70.000,00 €
Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 2011
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INFORME ECONÒMIC 2013
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INFORME ECONÒMIC 2013
Resultat comptable
INGRESSOS

DESCRIPCIÓ
Donatius econòmics

TOTAL
127.376,82 €

Beques

46.570,71 €

Subvencions

79.506,13 €

ESTIU SOLIDARI

17.410,93 €

Interessos bancaris

0,00 €
270.864,59 €

DESPESES

DESCRIPCIÓ
Materials
Subministraments
Personal
Serveis
professionals
Projectes

TOTAL
10.522,55 €
1.024,19 €
56.538,73 €
44,23 €
172.071,18 €

ESTIU SOLIDARI

21.856,11 €

Desplaçaments

3.230,35 €

Comissions
financeres
Donatius econòmics
Altres

2.038,98 €
0,00 €
4.070,50 €
271.396,82 €
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AGENDA D’ACTIVITATS
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AGENDA D’ACTIVITATS 2013
Seu Central de PROIDE
•

Gener.- Veredicte del 3r Concurs de la Samarreta PROIDE. Els guanyadors, són un grup de joves de
2on B d’ESO de La Salle Gràcia: en Sergi Cano, en David Gallego, en Nil Puig, en Sergi Salvadó i en Marc
Solís.

La samarreta resultant va ser aquesta:
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•

15 i 18 de gener.- Presentació dels exercicis educatius pel desenvolupament que realitzen els
alumnes d’EALS de la carrera d’Enginyeria Multimèdia.

•

17 de gener.- Presentació de la Campanya de PROIDE 2012/2013 “Ens uneixen, però ens separen”, al
Casal Sant Gervasi, referent a l’escletxa tecnològica entre països i emmarcat en l’Objectiu Del Mil·leni
8. Contingut adreçat als Coordinadors de Pastoral i Responsables de PROIDE a les seus-escola de La
Salle Catalunya.
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•

19 de gener.- Assemblea de la Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament, on destaca la seva
fusió amb les federacions de Pau i Drets Humans. Així doncs, des d’aquell moment la FCONGD passa a
anomenar-se simplement Federació Catalana d’ONG (FCONG) i es té una incidència més integral de
l’acció que realitza. La Federació Catalana d’ONG és una entitat formada per més de 120 entitats que
treballa per fomentar una cultura de pau, per dotar la societat civil catalana de veu pròpia per a la
defensa dels Drets Humans, i per incidir en favor de la justícia social, l’equitat arreu i la solidaritat
amb els pobles del món.

•

29 de gener.- Reunió de Coordinació d’ONGDs Lasal·lianes, a Madrid.

•

2 de febrer.- Trobada 0 de l’ESTIU SOLIDARI 2013 per als candidats a voluntariat internacional, a la
seu de PROIDE.

•

9 de febrer al 16 de març.- Curs d’Introducció a la Solidaritat per al Desenvolupament (nivell avançat),
en el marc de la Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament. Formació de 30 hores presencials
amb la participació de 6 ONG, una de les quals la Fundació PROIDE, on desplegava el mòdul específic
d'Educació per al Desenvolupament el 16 de març.

•

11 de febrer al 23 d’abril.- Curs d’Introducció a la Solidaritat pel Desenvolupament -CISD- (nivell bàsic),
edició Primavera. Formació de 20 hores on-line adreçada al professorat de La Salle i al voluntariat
internacional per conèixer la realitat social del nostre món i poder desplegar competències en relació
a l’Educació pel Desenvolupament a l’escola.

•

23 de febrer.- Reunió del grup de Sensibilització de la Coordinadora d’ONGD’s lasal·lianes, maristes i
claretians, a Madrid.
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•

8 de març.- Reunió de Patronat de PROIDE.

•

16 i 17 d’abril.- Visita a Barcelona del Sr. Federico Roncal, Director de PRODESSA, principal contrapart
de PROIDE a Guatemala.

•

20 i 21 d’abril.- Curs de Preparació del viatge (CPV1) pel voluntariat de l’ESTIU SOLIDARI 2013 de
PROIDE, a la Casa de Colònies Mogent de Llinars del Vallès.
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•

22 al 26 d’abril.- Col·laboració de 5 alumnes de La Salle Comtal en el marc de l’Aprenentatge Servei de
4rt d’ESO, posant a punt els “Jocs gegants del món”.

•

23 d’abril.- Reunió de Coordinació d’ONGDs lasal·lianes, a Madrid.

•

25 i 26 de maig.- Curs de Preparació del Viatge (CPV2) pel voluntariat de l’ESTIU SOLIDARI 2013 de
PROIDE, al Casal La Salle de Sant Martí de Sesgueioles.

•

31 de maig.- Reunió de Patronat de PROIDE.

•

Maig i juny.- L’Alba Serrate i la Carla Gris van col·laborar en el projecte "Tiéndeme la mano" d'Iquitos
(Perú). El projecte consisteix al reforç acadèmic i lúdic de nens i nenes d’entre 2 i 12 anys de
l'Assentament Humà Rosa de América. Com a mestres d’Educació Infantil i Especial, el principal
objectiu de l’Alba i la Carla va ser donar suport durant dos mesos a tots aquests infants i
promocionar l’evolució d'aquest projecte.
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•

1 de juny al 31 de juliol.- La Joieria Tomàs Colomer destinà un 2% de les seves vendes de la botiga de
Consell de Cent, al finançament de beques-impuls per a Togo, que consisteixen en la compra de
llibres de text per a les escoles rurals. El resultat aconseguit va ser de 500 llibres.
• 13 de juny.- El programa "Reserva
Natural" de Ràdio 5 (RNE), entrevista al biòleg

Ignasi Oliveras sobre la seva tasca ornitològica al
Centre de Formació Rural de Tami (Togo) durant
els mesos d’abril i maig, per inventariar la rica
fauna d’ocells que habiten en aquell territori.
L’Ignasi, professor de Medi Ambient i
Desenvolupament del Màster de MÓN-3 de l’UB
"Globalització, Desenvolupament i Cooperació", i
col·laborador habitual de PROIDE, va ser voluntari
d’estiu precisament a Tami al 1993.
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•

2 i 3 de juliol.- Sortida del grup de l’ESTIU SOLIDARI cap a l’Instituto K’ulb’il Nab’il de Colotenango,
GUATEMALA.

•

16 de juliol.- Sortida del grup de l’ESTIU
SOLIDARI cap al Centre Notre Dame de
Lourdes a Tamatave, MADAGASCAR.

• 30 de juliol.- Sortida del grup de l’ESTIU
SOLIDARI cap a l’Assentament Humà Rosa
de América d’Iquitos, PERÚ.
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•

Juliol.- Viatge al Perú de l’Eric Díaz de l’àrea de Projectes, per avaluar el treball fins ara i definir el
treball de l’entitat en els propers anys, que especialment quedarà centrat en la formació de
mestres a l’Amazònia peruana i les millores tècniques i de difusió de la ràdio educativa
Rimarinakusunchis al Valle Sagrado andí.

•

Agost.- Viatge a Guatemala del director de l’entitat David Ortiz, per avaluar el treball a La Salle
Tierra Nueva I, a l’Instituto Maya Maya Mam K’ulb’il Nab’il de Colotenango i sobre l’aplicació del
lectoescriptura Kemon Ch’ab’äl. El viatge també serveix per acotar el treball que ens els propers
anys es realitzarà amb la contrapart PRODESSA i La Salle Centroamérica.
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•

25 de setembre.- Reunió de Coordinació d’ONGDs lasal·lianes, a Madrid.

•

27 de setembre.- Reunió de Patronat de PROIDE.

•

5 d’octubre.- Socialització d’experiències del voluntariat de l’ESTIU SOLIDARI 2013, a la seu de
PROIDE.

•

Octubre.- Viatge a Togo del director de l’entitat David Ortiz al costat de l’Alejandro Beya y Marian
Beya de la Joieria Tomàs Colomer. El viatge té la missió de consolidar la col.laboració amb la
Direcció de les escoles rurals del nord, i aconseguir el restabliment de l’ESTIU SOLIDARI i de la
formació de mestres rurals. Per part de la Joieria, després de la recent campanya a la botiga de
Consell de Cent de Barcelona, on es va poder finançar 500 llibres de text, l’Alejandro i la Marian
desitjaven conèixer de prop el projecte i ubicar una sola escola per a la distribució de llibres en els
propers anys.
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•

31 d’octubre.- Reunió del grup de Sensibilització de la Coordinadora d’ONGD’s lasal·lianes, maristes i
claretians, a Madrid.

•

6 de novembre.- Reunió de l’Equip Directiu de PROIDE.

•

Desembre.- L’empresa multinacional MOLEX d’interconnexions electròniques, i la Fundació PROIDE,
estableixen un acord de col·laboració en relació als projectes de beques-impuls.

•

7 de novembre.- Xerrada sobre l’entitat al FICAT al Casal La Salle Sant Martí de Sesgueioles.

•

18 de novembre.- Primer número del Butlletí digital mensual PROIDE T’INFORMA, aprofitant el 21è
aniversari de l’entitat

•

29 de novembre.- Reunió de Patronat de PROIDE.

•

1 de desembre.- Explicació sobre l’ESTIU SOLIDARI als Agrupaments Escolta de La Salle Catalunya, al
Casal La Salle Sant Martí de Sesgueioles.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2013
Delegacions – PROIDE Bages
•

4 de febrer.- Reunió amb alumnes de voluntariat de 4t d’ESO de La Salle Manresa.

•

23 de març.- Participació en la confecció de jocs per valorar la diversitat en el Dia Internacional
Contra la Discriminació Racial al Teatre Conservatori de Manresa, i organitzada per Flors Sirera.

•

15 al 19 d’abril.- Trobada a La Salle Manresa per recolzar la Setmana Solidària per recaptar fons per
al projecte de campanya de Madagascar.

•

23 d’abril.- “Una rosa per Sant Jordi”, paradeta amb roses i punts de llibre fets amb paper
d’antemoro, a Manresa.

•

4 de maig.- Jornada de Portes Obertes a la Casa
Flors Sirera.
−

Danses tradicionals catalanes i d’arreu del món,
a càrrec de l’Agrupació Cultural del Bages

−

PROIDE Bages va participar en el taller de Contacontes “Contes del món, contes de Manresa”.
Projecte conjunt d’Òmnium Cultural i la Casa
Flors Sirera, amb il·lustracions de l’Escola d’Art.

−

Mural “10 anys treballant per la Pau” i berenar
popular amb productes de proximitat i de
Comerç Just
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•

Juliol.- Campanya de renovació de Beques escolars i universitàries al local social de PROIDE Bages de
Santpedor.

•

3 i 4 d’agost.- Exposició “Elles també tenen dret” a Sant Quirze Safaja.

•

27 de setembre.- Trobada anual de la Delegació. Sortida cultural a Camprodon amb els
col·laboradors i amics de PROIDE Bages.

•

29 de setembre.- Participació a la Fira de Sant Miquel a Santpedor i dinar de germanor.

•

5 d’octubre.- XIX
Solidaria de Manresa.

•

21 al 25 de novembre.Campanya de beques per a
Madagascar, a La Salle
Manresa.

•

1 de desembre.- Matinal
solidària de les escoles de
Santpedor.

Fira
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• 16 al 18 de desembre.- Activitats
de sensibilització als alumnes i Esmorzar
Solidari a l’escola Llissach a Santpedor. Els
ingressos obtinguts es van destinar a
finançar beques d’estudi i projectes
humanitaris per a Madagascar.

•

19 de desembre.- XV Festival solidari de l’IES D’AURO a Santpedor. Promoció de beques per a
l'escola Anna de Madagascar.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2013
Delegacions – PROIDE Campus
•

14 de maig.- 15a Botifarrada Solidària, als Jardins de l’edifici St. Miquel de la Universitat La Salle,
per contribuir al Projecte Urubamba d’acondicionament de la Ràdio Rimarinakusunchis al Perú. El
Projecte Urubamba està orientat cap a la millora de l'educació a distància, oberta i continuada a
través de l’emissora, i a les bones condicions tècniques, formatives i de procediment.

•

20 de juliol.- Viatge al Perú de l’equip de PROIDE Campus per acabar de definir els detalls que
permetran la col·laboració en els propers anys de les condicions tècniques de la ràdio educativa
Rimarinakusunchis que emet programació especialment adreçada a les comunitats andines de les
muntanyes.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2013
Delegacions – PROIDE Tarragona
•

24 abril.- Xerrada sobre el Consum Responsable (“Al darrera de cada cosa”), a l’Espai Kesse de
Tarragona, a càrrec de David Ortiz, Director de PROIDE, sobre la forma en la que es produeixen els
productes bàsics del nostre consum quotidià, i com això té impactes socials i ambientals al Sud. A
l’acte, prèviament es va presentar la memòria d’activitats específica de la Delegació, del curs 201112.

•

7 de setembre.- Vermut solidari de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, al seu local, en favor del
projecte NANIPO de La Salle Urubamba per celebrar un Nadal diferent amb els nens i nenes de les
comunitats andines del Perú.

•

13 de desembre.- Concert de Nadal a
l’església del Col·legi Lestonnac L’Ensenyança de Tarragona, a càrrec del
Cor Jove de la Schola Cantorum Amics
de la Catedral.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2013
Delegacions – PROIDE Baix Empordà
• 21 al 25 de juny.- Barraques de Sant Joan, on
l’equip de PROIDE, a la caseta de compra-venda i rentat
de gots, va aconseguir fins a 4.848,60€ nets explicant el
projecte d’estiu al Perú. L’euro de retorn de cada got,
després de l’explicació, suposa que vagi dirigit al
projecte en lloc de que la persona vulgui recuperar la
moneda. És així que els diners van servir per finançar dos
projectes a “Tiéndeme la Mano”, i costejar part de les
despeses del viatge a les persones voluntàries que van
desplaçar-se a executar-los, i que van estar a les
barraques durant les nits.

Altres llocs - Vilassar de Mar
•

8 al 23 de febrer.- Exposició de fotografia sobre
les escoles rurals del nord de Togo “Relats a
Dapaong”, a la Parròquia Sant Joan.

•

22 de febrer.-Sopar de la Fam a la Parròquia. Va
ser una crida popular on diferents voluntaris
van exposar llurs experiències i la mateixa
exposició, entre ells el Sr. Miquel Àngel Mur,
que va explicar l’objecte de la trobada adreçada
al finançament de llibres de text per a les
escoles rurals del nord de Togo.

•

16 de setembre al 5 d’octubre.- Exposició de
fotografia sobre les escoles rurals del nord de
Togo “Relats a Dapaong”, a la Biblioteca Ernest
Lluch.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2013
Seu-escola – Barceloneta
•

29 de gener.- Presentació del treball de PROIDE. El Gmà. Josep Mestres va fer una xerrada a 1r de
BAT i Cicles Formatius. El Sr. Vicenç Fortunato, voluntari de l’entitat, va fer una xerrada a 2n de
BAT.

•

4 al 8 de febrer.- Esmorzars i berenars solidaris.

Seu-escola – Berga
•

18 al 22 de febrer.- Setmana de PROIDE.

•

22 de febrer.- Xerrada sobre el treball de PROIDE, a càrrec del Director de PROIDE, David Ortiz, i
Esmorzar dolç.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2013
Seu-escola – Bonanova
•

18-22 de març.- Setmana PROIDE. Exposició de fotografia sobre les escoles rurals del nord de Togo
“Relats a Dapaong”, a la Sala de Visites de l’escola.

•

20 de març.- Festival PROIDE per a Primària.

•

10, 11 i 12 de maig.- XLI Convivències.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2013
Seu-escola – Cassà de la Selva
•

5 al 28 de febrer.- Esmorzars solidaris. Cada dimarts i dijous.

•

13 al 17 de maig.- Setmana de PROIDE amb xerrades solidàries i 3x3 solidari.

•

17 de maig.- Mercat i Sopar Solidari amb concurs de truites durant el sopar i concurs de karaoke
després del sopar.

53

Memòria d’activitats PROIDE / 2013

AGENDA D’ACTIVITATS 2013
Seu-escola – Comtal
•

18 al 22 de febrer.- Comtal x 3r Món: Setmana Solidària i Campanya de PROIDE.

•

20 de febrer.- Esmorzar solidari.

Seu-escola – Congrés
•

A partir del 24 de gener.- Entrepà Solidari tots els dijous del segon trimestre.

•

11 d’abril.- Botifarrada solidària.

•

23 d’abril.- Roses solidàries.

•

10 de desembre.- Xerrada sobre el projecte de campanya a Togo per a 1er de BAT.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2013
Seu-escola – Figueres
•

26 de maig.- Diada de Germanor.

Seu-escola – Girona
•

6 al 15 de març.- Setmana PROIDE.

•

13 de març.- Xerrada del director de PROIDE sobre l’entitat, projecte de campanya de l’escola i
educació pel desenvolupament.

•

12 d’abril.- 15a. Encesa solidària a les escales de la Catedral de Girona.
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•

17 i 18 d’abril.- Coca solidària per als alumnes d’ESO.

•

18 d’abril.- Cafè i coca solidària per als alumnes de Batxillerat i professorat.

Seu-escola – Gràcia
•

21 de febrer.- 2a Encesa solidària i
xerrada sobre PROIDE, a càrrec d’Eric
Diaz, Tècnic de projectes de PROIDE.

•

12 d’abril.- Tómbola solidària, concurs
de pastissos, una cançó per a Perú!

•

9 de maig.- Xerrada sobre PROIDE i el
projecte de campanya, a càrrec d’Eric
Diaz, als alumnes d’Inserció Social de
Cicles de Grau Superior.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2013
Seu-escola – Horta
•

20 de març.- Esmorzar solidari.

Seu-escola – La Seu d’Urgell
•

4 a 14 de març.- Campanya de PROIDE amb esmorzars solidaris cada dia.

•

21 de març.- Xerrades sobre les causes de la pobresa al món, a càrrec del Director de PROIDE, als
Cicles de Grau Superior.

•

16 de maig.- Bingo solidari.

Seu-escola – Manlleu
•

8 de març. – Festival i sopar solidari. El festival va començar amb una reflexió teatralitzada sobre les
diferències tecnològiques creades pel vertiginós desenvolupament. Tot seguit, 14 actuacions de
ball modern, dansa i música en directe. Els artistes van ser els alumnes del centre. Acabat el
festival l'AMPA va organitzar un sopar solidari de pa amb tomàquet i botifarra.
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•

7, 14 i 21 de març.- Esmorzars Solidaris durant els patis d’ESO i Batxillerat.

•

15 de maig.- Concert Solidari de Sant Joan de La Salle. Els assistents van passar una bona estona
escoltant música en directe interpretada per músics joves com Roger Bosch, David Vila, Rock a
fort...

•

12 de novembre.- Els alumnes de 4t d'ESO fan
els projectes APS (Aprenentatge-Servei), dins
del programa FAIG. Per posar-se a treballar i
poder triar els serveis cap on s'encaminaran
els seus projectes reben xerrades de diferents
entitats. El dimarts van rebre la visita del
Germà David Pérez, voluntari de PROIDE.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2013
Seu-escola – Manresa
•

15 a 19 d’abril.- Campanya de sensibilització PROIDE.

•

19 d’abril.- Mostra del treball fet a l’aula durant la setmana sobre el lema de la campanya de
PROIDE i Esmorzar Solidari al pati de l’escola. Van ser-hi presents Dolors Sala i Montserrat Rico de
PROIDE Bages, i es va enviar una carta a les famílies del Gmà. Joan Sala que resideix a Madagascar.

•

5 d’octubre.- Setmana Solidària de Manresa. Participació, junt amb PROIDE Bages, de 16 alumnes
de 1r de Batxillerat a la Fira d’ONGD, dinamitzant un taller per conèixer millor la flora i fauna de
Madagascar.
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•

21 al 25 d’octubre.- Campanya de beques per Madagascar.

Seu-escola – Mollerussa
•

23 d’abril.- Roses Solidàries.
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•

15 de maig.- Xerrades sobre les causes de la pobresa al món, a càrrec del Director de PROIDE, als
alumnes de 1r i 4t d’ESO, BAT i Cicles Formatius.

•

29 de maig.- Berenar solidari.

•

30 de maig.- Esmorzars solidari.

Seu-escola – Montcada i Reixac
•

18 desembre.- Encesa Solidaria.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2013
Seu-escola – Palamós
•

11 al 15 de maig.- Treball de sensibilització mitjançant les tutories.

•

10 al 14 de juny.- Setmana de PROIDE. Botiga solidària amb productes de Comerç Just i material
escolar.

•

14 de juny.- Festival de PROIDE i rifa solidària.

•

7 d’octubre.- Xerrada de presentació de l’experiència solidària d’estiu a Iquitos (Perú), a càrrec de la
Marta Puig, professora de l’escola, i adreçada a la resta del professorat de l’escola.

•

Desembre.- Campanya solidària de Nadal. Sobre anònim per qui voluntàriament vulgui fer un
donatiu a PROIDE.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2013
Seu-escola – Premià
•

12 de febrer.- 8a Encesa solidària.

•

24 de febrer.- I Cursa de muntanya Marina Trail.
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•

20 d’abril.- 2a Pedalada solidària per PROIDE. Més de 100 famílies van gaudir d'un matí de sol,
esport, solidaritat i escola.

•

2 de juliol.- Campus de futbol solidari.

•

7 novembre.- Xerrada sobre les accions de PROIDE, a càrrec d’Eric Diaz, als alumnes de 4t d'ESO
que fan els projectes APS (Aprenentatge-Servei), dins del programa FAIG.

Seu-escola – Reus
•

23 d’abril.- Llibres, roses i piruletes
solidàries de xocolata amb el disseny
commemoratiu dels 20 anys de
PROIDE.

•

24 d’abril- Bingo solidari.

•

22 de maig.- Stand d’Atmusphere de
la Fira de miniempreses al Pedralbes
Centre de Barcelona dins de la
Competició
Catalana
de
Miniempreses organitzada per la
Fundació Junior Achievement amb el
suport de l’Obra Social “La Caixa”. Un
grup d’alumnes de La Salle Reus van
crear
una
microempresa
de
fragàncies que ajudaven a l’estudi i a
la memorització. Els beneficis
empresarials (120€) es van destinar a
finançar 2 Beques- Impuls. L’equip va
quedar finalista.

•

19 de desembre.-2a Encesa Solidària
amb Pessebre Vivent al pati de
l’escola.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2013
Seu-escola – Sant Celoni
•

Febrer.- Campanya de Samarretes solidàries de PROIDE.

•

8 al 14 d’abril.- Setmana per la Pau sota el lema "Educa't i Transforma!" convocada per la
Coordinadora d'Entitats Solidàries de la que PROIDE en forma part. El dia 10, el Director de PROIDE
va protagonitzar una xerrada sobre les causes de la pobresa al món, a l’escola Avet Roig de Sant
Celoni.

•

18 de desembre.- Encesa Solidària.

65

Memòria d’activitats PROIDE / 2013

AGENDA D’ACTIVITATS 2013
Seu-escola – Santa Coloma
•

Tot l’any.- Porres solidàries en alguns partits de futbol del Barça.

•

5 de desembre.- Quilòmetres per la Solidaritat per recaptar fons per Filipines.

Seu-escola – Tarragona
•

29 novembre.- Encesa solidària organitzada per La Salle Tarragona i La Salle Torreforta.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2013
Seu-escola – Torreforta
•

28 de gener a l’1 de febrer.- Esmorzars Solidaris.

•

23 d’abril.- Paradeta de llibres reciclats que els mateixos alumnes van portar uns dies abans. La
recaptació de l’activitat va anar destinada PROIDE.

•

10 d’octubre.- Marxa Solidària de 12 Km. per Tarragona, organitzada per l’escola amb la
col·laboració de l’AMPA. Hi van participar 260 alumnes de Cicle Superior i de l’ESO, professorat i
pares i mares sota el lema "Saber és poder".
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•

29 novembre.- Encesa solidària organitzada per La Salle Tarragona i La Salle Torreforta.
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AGRAÏMENTS
Un any més, haver arribat fins aquí només ha pogut ser possible gràcies al suport de moltes persones, empreses i
institucions que ens han fet confiança. Gràcies a totes elles, PROIDE pot endegar accions de canvi racionals per a
molts col·lectius en el camp de l’educació, per aspirar com a humanitat a un escenari global més just.
Agraïm...:
· als 542 col·laboradors econòmics
· als 123 voluntaris
· a les 23 escoles de La Salle Catalunya
... i també a:
· Nati Samper (ORTEMESA), per l’ajust de la comptabilitat
· Julio Calvo (LOINDOL), pel tracte exquisit en la confecció i proveïment de les samarretes
· Manel i Cristina Plasencia (TEMAS), per la creació de les postals de Nadal
· Mariano Pascual (PQR), per la confecció del resum de la Memòria d’activitats 2013 – Un cop d’ull
· Henry Fürniss i MOLEX, per la seva aposta per les beques-impuls
· Alejandro i Marian Beya, i totes les persones de la Joieria Tomàs Colomer, per la il.lusió en l’educació a
Togo
· IES d’Auro de Santpedor
· Escola Riu d’Or de Santpedor
· Escola Llissach de Santpedor
· Colla Jove del Xiquets de Tarragona
· Consell de Solidaritat de Manresa, Sant Celoni, Tarragona i Palamós
· Ajuntament de Manresa
· Ajuntament de Santpedor
· Ajuntament de Sant Celoni
· Ajuntament de Palamós
· Ajuntament de Tarragona
· Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
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