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El comerç internacional és 
oportunitat i trampa al 
mateix temps. Si el sabem 
explicar entre la nova 
ciutadania trobarem la 
forma perquè ens segueixi 
fent la vida millor, sense 
fer pitjor la dels altres. 

SALUTACIÓ DEL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ 
 
Un any més hem fet que la justícia social lasal.liana formi noves persones amb visió panoràmica. Hem 
generat oportunitats educatives al món i hem canalitzat un voluntariat que desitja prestar servei 
educatiu als més desafavorits. Això és PROIDE. I és així fa 23 anys gràcies als centenars de persones que 
al nostre costat no paren de somiar una determinada idea de món. Certament no imagino un propòsit 
millor a la vida que caminar somiant. 

Però en aquesta fantasia sempre em desperta un ensurt anomenat 
comerç internacional. Quan hi entres a fons, la cara i el cor es 
contrauen dramàticament. El comerç és una de les principals 
formes de comunicació i relació entre persones. Ens fa la vida 
millor perquè és font de transformació individual i col·lectiva. Però 
si desgrano un producte final i analitzo totes les fases que el 
precedeixen, totes les interaccions que s’han produït des de la 
composició última fins a les matèries primes, a banda de 
sorprendre’m per la quantitat persones i països que han 
intervingut, observaré que a cada bogada, a cada interacció, s’ha 
perdut un llençol. 

Allò que ens transforma i ens fa evolucionar des d’un cantó de món, des d’un altre resulta font 
d’involució, inestabilitat i destrucció. Cada producte porta una “motxilla” que ja no podem ignorar el 
seu contingut -o ni tan sols no intuir-lo- perquè socialment això ens fa insostenibles. El món és una casa 
més petita del que imaginem, i si no aprenem a fer justícia global des de la pròpia acció quotidiana, a 
banda d’estendre’s la inestabilitat, perdrem l’ocasió de comprendre que el propòsit últim del que fem 
aquí mai ha tingut a veure amb mi sinó amb tots. 

Les ONGD lasal·lianes hem traçat un pla per explicar la seqüència de fets que generen relacions injustes 
a través del comerç. El Consum Responsable és un repte de quatre anys que ens portarà a explicar a les 
nostres escoles per què la manca de salut i d'educació, la manca de veu i de seguretat, la manca 
d'igualtat i de respecte, mai no han estat causes sinó conseqüències d’un dret reiteradament violat a 
través del comerç, com el del desenvolupament dels pobles. El comerç internacional és oportunitat i 
trampa al mateix temps. Si el sabem explicar entre la nova ciutadania trobarem la forma perquè ens 
segueixi fent la vida millor, sense fer pitjor la dels altres. 

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 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.   
Eulàlia Tort Bodro, Cap de Projectes i EpD. De dilluns a divendres de 9h. a 14h. 
Helena Bové Carbonell, Secretària. Dilluns i dijous de 16h. a 20h; dimarts, dimecres i divendres de 9h. a 13h. 
 
Nº DE COL·LABORADORS PER QUOTA:  
89 (quantitat mensual, trimestral o anual, escollida pel donant) 
 
Nº DE COL·LABORADORS PER BECA:  
425 persones o entitats per a un total de 699 beques (21 de les quals universitàries)  
(Beca-impuls: 60€) 
(Beca escolar Madagascar: 60€) 
(Beca universitària Madagascar: 230 €) 
 
Nº DE VOLUNTARIS:  
120 
 
DELEGACIONS:  
Bages, Campus i Tarragona 
 
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:  
LaFede.cat, Coordinadora d´ONGD Lasal.lianes, Consell de Solidaritat de Manresa, Tarragona, Sant Celoni, Palamós 
i Figueres.  
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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 per al 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 
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• 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. 

 

b. Educació per al Desenvolupament –EpD- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Educació per al 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. 

  

L’Educació pe l Desenvolupament són tot un seguit d’accions que PROIDE du a terme a Catalunya per modificar 
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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  

· Esteve Miguélez (Tresorer) 
setembre 2014 - indefinit  

· Javi Núñez (Secretari)       
setembre 2014 – indefinit 

· Juan José Tamburini (Vocal) 
desembre 2010 – indefinit  

· Antoni Baqueró (Vocal) novembre 
2007 - maig 2017  

· Joan Carles Vázquez (Vocal) 
setembre 2014 – setembre 2018  

 
DIRECCIÓ 
· David Ortiz (contracte 30h/setm.)  
  desembre 2006 – indefinit 
  
PROJECTES i EpD 
· Laia Tort (contracte 25h/setm.) 
  octubre 2014 – indefinit  
 
SECRETARIA 
· Helena Bové (contracte 20h/setm.)    
  març 1999 – indefinit 
 
COMPTABILITAT 
· Joan Lluís Ferré (voluntari) 
· Serveis externs: Nati Samper 

(ORTEMESA)  
 
EQUIP DIRECTIU 
· David Ortiz (coordinador)  
· Laia Tort  
· Javi Núñez 
· Nin Navarro 
· Marc Roger  
· Josep Solà  
· Joan Lluís Ferré 
· Helena Bové 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÀREES DE TREBALL: 
Àrea d’Educació per al Desenvolupament: 

· Cap d’àrea: Laia Tort  

· Col·laboradors:  
· Materials de campanya: Miquel Anglada, Vicenç 

Casas, Cesc Ferré i Juanjo Tamburini  

· Curs d’Introducció a la Solidaritat pel 
Desenvolupament (CISD): David Ortiz, Eric Díaz, 
Miquel Anglada, Carme Guillamon, Martín 
Montoya i Pilar Salvadó  

Àrea de Promoció: 

· Cap d’àrea: David Ortiz 

· Col·laboradors:  
· Postals i Loteria de Nadal: Antoni Baqueró  

· Artesania: Aminata Bangoura i Helena Bové  

· Samarretes: Nin Navarro 

· Esdeveniments: Marc Roger 

Àrea de Projectes: 

· Cap d’àrea: Laia Tort  

· Col·laboradors:  
· Projectes ESTIU SOLIDARI: David Ortiz 

Àrea de Comunicació: 

· Cap d’àrea: David Ortiz  

· Col·laboradors:  
· Web: Josep Solà 

· Butlletí i Xarxes socials: Laia Tort 

Àrea de Voluntariat: 

· Cap d’àrea: Marc Roger   

· Col·laboradors:  
· Formació ESTIU SOLIDARI (CPV): Javi Núñez, 

Miquel Àngel Mur i David Ortiz  

· Voluntariat ESTIU SOLIDARI 2014: Carla Ávila, 
Pilar Tarramera, Karl Fürniss, Berta Mahiques, 
Olga Soto, Laia Jerez, Bea Aroca, Jorge Blasco, 
Aina Lobaco, Marina Lobaco, Narcís Font, Josep 
Mestres, Ignasi Vázquez, Maria Vázquez, Mercè 
Puigfel i M. Teresa Ferré. 

· Voluntariat LLARGA ESTADA 2014: Emma Ribera 
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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 Campus (Projecte Urubamba): 
· Cap de Delegació: Xavi Canaleta 

· 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) Girona Palamós 
· Borja Muntadas · Oriol de Batlle · Carla Rebull 
· Pilar Luque ·  Josep Uxó · Teresa Miravete 
Berga Gràcia (BCN) Premià de Mar 
· Monste Camps · Marta Mer · Raquel Freile 
Bonanova (BCN) · Oriol Martin · Jordi Agudo 
· Nin Navarro Horta (BCN) Reus 
· Florenci Bové · Montse Agut · Helena Puig 
Cambrils · Dolors Ferrer · Anna Quintero 
· Jordina Font La Seu d’Urgell · Mar Solanellas  
Cassà de La Selva · Jesús To · Elena Massó 
· Albí Gómez · Ramon Baró Sant Celoni 
· Marta Castanyer Manlleu · Sònia Lozano 
Comtal (BCN) · Vicenç Devesa · Raül García 
· Daria Valiente Manresa Santa Coloma de Farners 
· Marc Alós · Montse Falip · M. Dolors Llueca 
Congrés (BCN) · Montse Toscano Tarragona (TGN) 
· Raquel Villegas Mollerussa · José Antonio Gómez 
Figueres · Pablo Enrique · Javi Hernández 
· M. José Sánchez · Marta Andrés  Torreforta (TGN) 

 
Montcada i Reixac · Juan Carlos Garrido 

 
· Pilar Moreno 
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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  22,4 milions 15,5 milions 30,4 milions 47,1 milions 
 

  (2010 est.)  (2012 est.) (2014 est.) (2013 est.) (2013) 
 

Moneda:  Franc CFA (FCFA)  Ariary (Ar.) Quetzal (Q.) Nuevo Sol (S/.) Euro (€) 
 

Idiomes:  Francès (oficial),  Malgaix, Francès i Espanyol (oficial), Espanyol (oficial), Castellà (oficial), 
 

  Ewé, Kotokoli,  Anglès (oficials) 21 idiomes maies, Quítxua i Aimara Català, Euskera, 
 

  Moba, Kabiye...   Xinca i Garífuna (co-oficials, allà Gallec... 
 

Font: Wikipedia      on predominen) (co-oficials) 
 

 
 
Classificació mundial Índex de  166 (de 187  155 125 82 27 

 

Desenvolupament Humà (IDH):  països)      
 

Valor IDH:   0,473  0,498 0,628 0,737 0,869  
 

PIB per càpita:  1.129 PPA en US$  1.333 PPA en US$ 6.866 PPA en US$ 11.280 PPA en US$ 30.561 PPA en US$ 
 

Població sota el llindar nacional de 
pobresa d’ingressos:  58,7%  75,3% 51% 25,8% 21,6% (INE) 

 

Pobresa extrema (<1,25 US$/dia):  28,2%  81,2% 13,5% 4,9% - 
 

Coeficient de Gini d’ingressos        
 

(desigualtat rics i pobres):  39,3  44,1 55,9 48,1 34,7 
 

Taxa bruta de matriculació a        
 

primària:  133%  145% 114% 105% 104% 
 

Taxa bruta de matriculació a        
 

secundària:  55%  38% 65% 91% 129% 
 

Taxa bruta de matriculació a        
 

terciària:  10%  4% 18% 43% 83% 
 

Taxa d’alfabetització d’adults        
 

majors de 15 anys:  60,4%  64,5% 75,9% 89,60% 97,70% 
 

Anys d’escolarització previstos 
homes/dones:  11,9/8,5  10,5/10,2 11,1/10,3 13,1/13,2 16,8/17,5 

 

Esperança de vida al néixer:  56,5 anys  64,7 anys 72,1 anys 74,8 anys 82,1 anys 
 

Taxa de mortalitat infantil,        
 

menors de 5 anys:  96/1.000  58/1.000 32/1.000 18/1.000 5/1.000 
 

Taxa de mortalitat materna:  300/100.000  240/100.000 120/100.000 67/100.000 6/100.000 
 

Despesa pública en salut:  8,6% PIB  4,2% PIB 6,5% PIB 5,3% PIB 8,9% PIB 
 

Despesa pública en educació:  4,6% PIB  2,8% PIB 2,8% PIB 2,6% PIB 5% PIB 
 

 
Font: PNUD 2014 
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LA FUNDACIÓ 
On treballem 
 

TOGO 

 
· Construcció d’infraestructures a les 69 escoles rurals del nord  

· Ajut al funcionament de la xarxa rural d’escoles 

· Beques-impuls per a la introducció de llibres de text 

· Seguiment i formació permanent de directors i 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 (Savanes). 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 i permanència de les nenes al sistema educatiu   
· Fomentar la participació de les famílies  
 
 

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   
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GUATEMALA 

· Beques-impuls de formació universitària per a joves líders indígenes 

· Suport als tallers professionals de l’Institut La Salle Sta. Maria Visitación  

· Programa de lecto-escriptura eficaç, bilingüe i intercultural Kemon Ch’ab’äl i Kemok Aatïn 

 
 
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  
· Realitza incidència política per al respecte i aplicació dels drets de la població maia   
· Treballa sobre la base dels principis democràtics, que és la igualtat, la participació i l’equitat 
· Focalitza la formació i defensa dels drets de les dones  
· 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 

 
 

· Beques-impuls per a la formació de joves mestres en Educació 
Intercultural Bilingüe a l’Amazònia peruana 

· Actualització informàtica i tallers de capacitació a l’escola Signos de Fe de San Juan de Lurigancho 

· Suport psicològic i reforç escolar a l’escola popular Fe y Alegría #77 de Pisco 

· Suport a la Ràdio educativa quítxua La Salle Rimarinakusunchis a Urubamba 

· Formació TIC a La Salle Urubamba 

 
 
Principal contrapart: TARPUSUNCHIS (“Anem sembrant”) 
 
TARPUSUNCHIS és una organització sense ànim de lucre que va ser creada per l'Institut dels Germans de les 
Escoles Cristianes La Salle al Perú, a l'any 2002. Està compromesa amb la superació de les barreres personals, 
institucionals i socials que limiten l'exercici ple de drets de nens, nenes, joves, dones i homes en contextos 
adversos, la majoria d’ells en indrets on s’han donat concentracions humanes sobtades de població immigrant 
de l’àrea rural del país. Els seus temes d’interès són:  
· L'educació inclusiva i de qualitat 
· La dinamització d'economies locals 
· La sistematització i investigació 
· El programa de voluntariat 
· L’educació bilingüe intercultural 
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            2      PROJECTES 
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PROJECTES 2014  
Resum de projectes finançats 

PAÍS TÍTOL COST 

   

 CAMPANYA ESCOLES  

TOGO Suport al funcionament de la xarxa d'escoles rurals del nord del país 13.085,00 € 

MADAGASCAR III Fase d’adequació d’un terreny i construcció de l’ampliació de l’escola 
Raphaël Louis Rafiringa 

7.745,00 € 

GUATEMALA Millora de la qualitat educativa als tallers professionals de l’Institut La Salle 
Santa María Visitación 

6.000,00 € 

PERÚ Formació, i revisió i manteniment d’equips de la Radio La Salle 
Rimarinakusunchis 

6.699,95 € 

PERÚ Adequació de l’aula d’informàtica de l’escola Signos de Fe 5.000,00 € 

 TOTAL CAMPANYA ESCOLES:  38.529,95 € 

  

PROJECTES D’ESTIU 

 

MADAGASCAR Retocs finals d’infraestructura, electrificació i activitats lúdiques, al Collège 
Saint Paul 

2.764,00 € 

GUATEMALA Reparació del sistema elèctric afectat, millora de la infraestructura i tallers 
d’interculturalitat, a l’Instituto Maya Mam K’ulb’il Nab’il 

3.174,00 € 

PERÚ Construcció de la “Casa del Niño Pobre” (CONIPO), a l’Assentament Humà 
Primero de Marzo 

2.848,00 € 

 TOTAL PROJECTES D’ESTIU: 8.786,00 € 

  

BEQUES 

 

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

7.996,13 € 

MADAGASCAR Beques d’estudi i beques universitàries a diferents indrets de l’illa 31.046,00 € 

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

6.000,00 € 

PERÚ Beques-impuls de formació de mestres de l’Amazònia peruana 4.710,00 € 

 TOTAL BEQUES:       49.752,13 € 

  

ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS 

 

MADAGASCAR Construcció d’un espai per allotjar residents i permetre la sostenibilitat del 
Centre Anosibe per a noies amb risc d’exclusió d’Antananarivo 

     1.206,00 € 

MADAGASCAR Projecte humanitari número 22 1.860,25 € 

MADAGASCAR Millores i engrandiment del noviciat de les Germanes Guadalupanes de La 
Salle 

150,00 € 

GUATEMALA Voluntariat de Llarga Estada a Chel, per a l’enfortiment del Centre Educatiu 
Bilingüe Intercultural CEMBI Chel, des d'un enfocament de Cultura de Pau  

750,00 € 
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BENÍN Suport a la promoció integral del jovent de La Salle Akassato, a través d’una 
educació de qualitat 

5.000,00 € 

FILIPINES Ajuda d'emergència per pal·liar les conseqüències del tifó Yolanda 230,00 € 

CATALUNYA “Saber és poder”. Per una educació de qualitat per a tothom i a tot arreu              
- CAMPANYA EpD LA SALLE CATALUNYA 

349,85 € 

 TOTAL ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS: 9.546,10 € 

  

FONS PRIVATS 

 

PERÚ Un Nadal diferent per als infants dels Andes peruans (projecte NANIPO) 480,00 € 

HAITÍ Beques d’estudi i alimentació per a infants i joves d’escassos recursos, a la Île 
de la Tortue 

1.039,44 € 

PERÚ Premi Bones Pràctiques al Projecte Urubamba                                                           
- ARISTOS CAMPUS MUNDUS 

980,00 € 

 TOTAL FONS PRIVATS: 2.499,44 € 

  

SUBVENCIONS PÚBLIQUES 

 

MADAGASCAR Ajudes humanitàries destinades a la salut i educació del col·lectiu més  
desafavorit  de la capital 
- AJUNTAMENT DE SANTPEDOR  

531,61 € 

GUATEMALA Millora de la lectoescriptura eficaç bilingüe amb enfocament de valors, a la 
Zona Reyna 
-  AJUNTAMENT DE SANT CELONI 

1.900,00 € 

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

1.840,00 € 

PERÚ Construcció i equipament d’una aula de lectura al programa “Tiéndeme la 
Mano”                                                                                                                                
- AJUNTAMENT DE SANT CELONI 

2.440,00 € 

FILIPINES Ajuda d'emergència per pal·liar les conseqüències del tifó Yolanda 
- AJUNTAMENT DE CAMBRILS 

4.000,00 € 

CATALUNYA 
(Tarragona) 

“Mira el món diferent”. Una aposta de ciutadania global des de l’escola   
- AJUNTAMENT DE TARRAGONA 

6.850,00 € 

 TOTAL SUBVENCIONS PÚBLIQUES: 17.561,61 € 

   

 SUBVENCIONS PÚBLIQUES sense executar (pendents de cobrament 2014)  

MADAGASCAR Construcció d’un espai per allotjar residents i permetre la sostenibilitat del 
Centre Anosibe per a noies amb risc d’exclusió d’Antananarivo                                                                                                                         
-AJUNTAMENT DE MANRESA 

     3.532,48 € 

GUATEMALA Lectura comprensiva bilingüe amb enfocament d’equitat de gènere i drets 
humans, a escoles primàries de la regió sociolingüística maia q’eqchi’ a les 
comunitats de la Zona Reyna                                                                           
- AJUNTAMENT DE PALAMÓS  

1.819,40 € 

 * TOTAL SUBVENCIONS PÚBLIQUES sense executar: 5.351,88 € 

   

 (s'exclou*) TOTAL PROJECTES: 126.675,23 €  
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PROJECTES 2014  
Resum econòmic dels projectes finançats
 

FONT I FORMA DEL PROJECTE
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

DESCRIPCIÓ TOTAL 
Campanya escoles 38.529,95 € 

Projectes d’estiu  8.786,00 € 

Beques  49.752,13 € 

Altres projectes amb fons propis  9.546,10 € 

Fons privats  2.499,44 € 

Subvencions públiques 17.561,61 € 

  
 126.675,23 € 

PAÍS TOTAL 
Togo 21.081,13 € 

Madagascar 45.302,86 € 

Guatemala 19.664,00 €

Perú 23.157,95 € 

Altres 17.469,29 € 

    
  126.675,23 € 

Togo 
17% 

Madagascar 
36% Guatemala 

15% 

Perú 
18% 

Altres 
14% 

Campanya 
escoles 

30% 

Projectes 
d'estiu  

7% 

Beques  
39% 

Altres 
projectes 
amb fons 

propis  
8% 

Altres 
projectes 
amb fons 

privats 
2% 

Subvencions 
públiques 

14% 
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CAMPANYA ESCOLES - Quantitat Total Finançada: 38.529,95 € 

PROJECTES 2014 
Detall de projectes finançats - CAMPANYA ESCOLES 

“Suport al funcionament de la xarxa d’escoles 
rurals del nord del país” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicació: Regió de Savanes, TOGO 

Descripció: El suport a la xarxa d’escoles rurals de 
Togo implica un fons per atendre a la necessitat física 
i pedagògica de 69 centres. Al 2014 es va prioritzar 
sobre la reparació de 8 classes en mal estat de les 
escoles de Gousiès, Bouyème, Twaga i Nandjoare. El 
projecte de campanya va servir també per renovar 
moltes taules de pupitre (70), taules per als mestres 
(10) i noves cadires (20).  

Cost del projecte: 13.085,00 €  

 “III Fase d’adequació d’un terreny i construcció 
de l’ampliació de l’escola Raphaël Louis 

Rafiringa” 
 

 
 
 
 
 
 

: Antananarivo, MADAGASCAR 
 
Descripció: Fa uns anys, els responsables de les 
escoles lasal·lianes de Madagascar van començar 
una renovació a l’escola Louis Rafiringa. Tot i això, 
l’escola continuava mancada d’aules i és per aquest 
motiu que els Germans de Madagascar van adquirir 
el solar del costat de l’escola per poder ampliar-la i 
construir 3 aules de Primària. Amb l’ampliació, 
l’escola ampliar el servei educatiu que presta i 
completar l’educació Secundària i Batxillerat al 
mateix centre. 
 
Cost del projecte: 7.745,00 €

 

: Antananarivo, MADAGASCAR
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PROJECTES 2014 
Detall de projectes finançats - CAMPANYA ESCOLES 

 
 

“Millora de la qualitat educativa als tallers 
professionals de l’Institut La Salle Santa María 

Visitación” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ubicació: Dpt. Sololá, GUATEMALA 
 
Descripció: Aquest projecte ha permès l'adquisició 
d'equip, eines i altres inputs per millorar i renovar el 
treball productiu i la formació tècnica dels joves en 
els tallers de l'Instituto: Forn, Fusteria, Música i 
Dibuix Tècnic.  
Els beneficiaris d’aquest projecte han estat 270 
joves estudiants (102 homes i 168 dones) que 
estudiant Batxillerat al matí i algun dels tallers a la 
tarda, completen la seva formació obtenint millors 
possibilitats de combinar estudis posteriors amb 
alguna professió tècnica que els ajudarà a cobrir 
despeses. 
 
Cost del projecte: 6.000,00 € 
 
 

 
“Formació, i revisió i manteniment d’equips de 

la Radio La Salle Rimarinakusunchis” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ubicació: Urubamba, PERÚ 
 
Descripció: L’equip del PROIDE Campus de la 
Universitat La Salle – Ramon Llull,  i la contrapart, 
l’ISP La Salle Urubamba, gràcies a les reunions per 
vídeo-conferència establertes al llarg del darrer any, 
van definir una intervenció ambiciosa que va 
consistir, entre d’altres accions, en el següent: 
• Actualitzar i buscar millores a la Ràdio La Salle 

(ràdio ubicada a les instal·lacions de l’Instituto 
Superior Pedagógico La Salle Urubamba). 

• Projecció del documental sobre el Projecte 
Urubamba que duen a terme les parts. 

• Prospecció a les escoles andines sobre les 
possibilitats del projecte e-yachay de 
desplegament d’ordinadors i formació. 

• Curs de Formació del professorat en TIC, 
Programació Web i Fotografia Digital i Vídeo. 

Cost del projecte: 6.699,95 € 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ivFRpsKrGnw�
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PROJECTES 2014 
Detall de projectes finançats - CAMPANYA ESCOLES 

“ Adequació de l’aula d’informàtica 
de l’escola Signos de Fe” 

Ubicació: Manos de Dios, San Juan de Lurigancho, Lima, PERÚ 
 
Descripció: El barri de Manos de Dios poc a poc ha anat modificant el seu nom pel qual era popularment 
anomenat: La Boca del Diablo. El treball constant de les seves gents per intentar superar els índexs de pobresa, 
salut, educació i seguretat, al costat d’institucions com La Salle i Signum Fidei, ha permès que el nom hostil de 
l’inici estigui donant pas al nom d’oportunitats i esperança del segon. San Juan de Lurigancho ha multiplicat per 8 
la seva població en els darrers 30 anys. Gent tota ella, que volia acostar-se el màxim possible a la gran ciutat per 
incrementar així les seves oportunitats de vida, i sobretot per als seus fills i filles. Població que fugia de la crisi 
econòmica i de la dura violència armada interna de les dècades dels 80 i 90.  
L’escola Signos de Fe va ser creada per la Fraternitat Signum Fidei, composada per seglars propers a l’esperit 
lasal·lià, per compartir amb ella l’educació per a les persones més desafavorides. Avui, és l’escola amb els millors 
resultats acadèmics al municipi (sobre 81 escoles), malgrat ser la més perifèrica i una de les més recents (1996).  
En una zona de molta pobresa com aquesta (50%, amb 11% de pobresa extrema) amb alumnat humil, una escola 
de qualitat és un contrast. Amb un programa educatiu destinat a eradicar aquells problemes als quals s'enfronten 
els menors provinents d’aquesta zona empobrida, com són la desnutrició, la manca d'estimulació primerenca o 
les dificultats en l'aprenentatge, i amb un cos docent altament compromès, l’escola esdevé la demostració que sí 
és possible la qualitat en les condicions més adverses, i que això és una veritable ruptura del cercle viciós de la 
pobresa. 
El projecte de PROIDE adreçat a l’escola Signos de Fe pretenia actualitzar-la en un dels elements més importants 
com és la informàtica, doncs la única sala per als 1.000 alumnes del centre, només tenia 4 ordinadors en bon 
estat. Amb aquest projecte s’han pogut adquirir 10 ordinadors més i començar adequadament a formar a 
l’alumnat en aquesta nova alfabetització que és la digital. 
 
Cost del projecte: 5.000,00 € 
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PROJECTES D’ESTIU– Quantitat Total finançada : 8.786,00 € 

PROJECTES 2014 
Detall de projectes finançats - PROJECTES D’ESTIU  

 
“Retocs finals d’infraestructura, 

electrificació i activitats lúdiques, al 
Collège Saint Paul” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicació: Ambohimiarina, 
MADAGASCAR 
 
Període: 20 de juliol a 11 i 18 d’agost 

 
Equip: Narcís Font, Josep Mestres, Ignasi Vázquez, Maria Vázquez, Mercè Puigfel i Mª Teresa Ferré 

Vivència: “[...] Cap de nosaltres és tan bon narrador que pugui arribar a explicar en paraules les vivències 
d’aquests dies a Ambohimiarina. L’alegria, el treball i el cant, han presidit molts moments. També les converses 
sinceres, l’ambient, la Creu del Sud, el paisatge, la proximitat, els somriures, les mirades que mai endevinarem del 
cert què ens volien dir, l’estar bé amb molt poca cosa, el calor humà sempre, l’austeritat com a valor… l’única 
cosa trista, sí, molt trista, el comiat. Tenim fotos per mirar i, amb elles o sense elles, molts moments per recordar. 
Ens emportem molt, tots marxem amb un gran impacte emocional. Hem notat en nosaltres un canvi profund en 
la nostra manera d’entendre els valors (senzillesa, altruisme, honestedat...), les relacions humanes i el món, que 
tot plegat voldríem compartir a partir d’ara.” 

 
Cost del projecte: 2.764,00 € 
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PROJECTES 2014 
Detall de projectes finançats - PROJECTES D’ESTIU 

 
 

“Reparació del sistema elèctric afectat, millora 
de la infraestructura i tallers d’interculturalitat, 

a l’Instituto Maya Mam K’ulb’il Nab’il” 

Ubicació: Colotenango, GUATEMALA 
 
Període: 3 de juliol a 3 d’agost 
 
Equip: Carla Ávila, Pilar Tarramera, Karl Fürniss i 
Berta Mahiques 

Vivència: “[...] La benvinguda a l’Instituto Maya 
Mam va ser de pell de gallina, tots els membres i els 
joves de l’Institut ens estaven esperant. El resultat 
de l’experiència ha sigut una passada. El que està 
clar, és que de tot se n’aprèn. Tot és una 
experiència per créixer, com a persona. Són moltes 
situacions viscudes, són molts sentiments... i tot nou 
per primer cop! 
Els nens són tan diferents als d’aquí! Cada vegada 
es mostraven més oberts amb nosaltres, fins a 
aconseguir que la relació amb ells fos molt intensa! 
Ens passàvem les nits jugant a jocs, a futbol, 
ballant... i l’últim dia, tan emotiu!”  

Cost del projecte: 3.173,99 € 
 

 
 

“Construcció de la ‘Casa del Niño Pobre’
(CONIPO), a l’Assentament Humà Primero de 

Marzo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ubicació: San Juan de Lurigancho, Lima, PERÚ  
 
Període: 25 de juliol a 15 i 29 d’agost  
 
Equip: Olga Soto, Laia Jerez, Bea Aroca, Jorge 
Blasco, Aina Lobaco i Marina Lobaco 
 
Vivència: “[...] Arribar a Manos de Dios és com 
arribar a aquell lloc que mai t'haguessis imaginat, 
on no haguessis pensat que algú pogués viure-hi, 
però on hi conviuen moltes ànimes plenes de 
coratge i amor. Imagina una muntanya de diferents 
colors i olors amb nens, gossos, pilotes, roba estesa 
en fils, cabres petites, escales, galls, i moltes altres 
coses... I la música, que no para de sonar i que a les 
5 del matí ja anuncia que comença un nou dia. 
Veiem la construcció de la casa comunitària, i ens 
sentim contents d'haver pogut col·laborar, per tal 
que puguin tenir un espai els nens i les dones de 
Primero de Marzo, per realitzar tallers i altres 
activitats comunitàries. 
Hem après que en un lloc petit hi ha moltes 
persones fent grans coses.”  
 
Cost del projecte: 2.848,00 € 
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BEQUES – Quantitat Total finançada : 49.752,13 € 

PROJECTES 2014 
Detall de projectes finançats - BEQUES 

 
“Beques-impuls d'introducció de llibres de text a 

la xarxa d’escoles rurals del nord del país” 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicació: Regió de Savanes, TOGO 
 
Descripció: Aquesta quarta aposta de beques-impuls 
ha servit per dotar de 2.320 llibres de lectura-
llenguatge, matemàtiques i ciències, per als alumnes 
de 1er a 6è curs de Primària de la xarxa.  
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 que 
millora la comprensió lectora i escrita de l’alumnat; 
s’incrementa la confiança entre professors i alumnes, 
i això facilita l’aprenentatge; millora el rendiment de 
l’alumnat en lectura i ciències, i en conjunt 
s’incrementa la qualitat educativa. 
En bona mesura aquestes beques han estat possible 
gràcies a l’empresa d’interconnexions electròniques 
MOLEX, i la Joieria Tomàs Colomer. 
 
Cost del projecte: 7.996,13 € 
 
 

 
 

 
“Beques d’estudi i beques universitàries a 

diferents indrets de l’illa” 
 

 

 

 
 

 

Ubicació: Varis indrets, MADAGASCAR 
 
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 2014 471 joves en edat escolar i d’Institut, i 21 
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: 31.046,00 € 
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PROJECTES 2014 
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” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicació: Colotenango, GUATEMALA 
 
Descripció:  La col·laboració de PROIDE a l’Instituto Maya Mam K’ulb’il Nab’il de Colotenango de Guatemala, va 
culminar l’any 2014. Les Beques-impuls de PROIDE, durant 4 períodes, han fet possible que l’Institut gaudeixi 
avui d’unes instal·lacions òptimes per transmetre coneixements agroecològics en el jovent camperol de 
l’Institut.  Una adquisició de tècniques de producció agrícola per poder millorar les seves collites familiars i així 
evitar riscos de seguretat alimentària, o de venda insuficient d’excedents. Tot, basat en la lògica d’allò que és 
necessari, i en la protecció del medi ambient des de l’agroecologia i cosmovisió maia.  
Aquesta darrera contribució va anar destinada a l’aprenentatge del cultiu i tractament del cacahuet, doncs té 
una important sortida econòmica a Guatemala. Malgrat l’aprenentatge, les condicions de sequera que va patir la 
regió al 2014 va impedir que la producció fos l’esperada i permetés unes vendes de cacahuet que servissin per 
renovar el cultiu un any més. Es preveia aconseguir 60 sacs (2,7 Tn) però es van produir 25 (1,1 Tn), pel que la 
venda tan sols va produir uns 2.500€ que es presenten difícils per encetar una nova temporada de cultiu amb 
perspectives de venda, doncs un volum com aquest requereix de recursos i mà d’obra més enllà de l’aportació 
dels estudiants. La sequera va ensenyar als estudiants de la importància de no basar únicament la producció en 
un sol cultiu; de diversificar, i sobretot d’assegurar primer els cultius per a l’alimentació pròpia. La sequera va ser 
un bon aprenentatge. 
Els quatre períodes de beques-impuls de formació agroecològica han deixat les instal·lacions i eines adequades 
per continuar generant coneixement agrícola sostenible en aquest centre autogestionat per les pròpies famílies. 
Una base, que de ben segur continuarà alimentant una educació secundària adaptada a aquella realitat social, 
per fer dels joves, persones preparades per a la vida, i més concretament per a la seva vida de cuidadors i 
beneficiaris de la terra. L’ajut a centenars de joves concrets en aquests quatre anys, ha fet que ells i elles 
tinguessin una oportunitat clau en les seves vides, oportunitat sense la qual no haurien pogut seguir estudiant i 
potser mai haurien pogut desenvolupar la seva autoestima ètnica, la seva confiança com a persones o els seus 
aprenentatges agrícoles.  
 
Cost del projecte: 6.000,00 € 
 
 

  



Memòria d’activitats PROIDE / 2014 

24 

 

PROJECTES 2014 
Detall de projectes finançats - BEQUES 

 
 

“Beques-impuls de formació de 
mestres de l’Amazònia peruana”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicació: Regió de Loreto, PERÚ 
 
Descripció: El Perú és un país divers en llengües i cultures, sent la regió de Loreto la que acull una major 
diversitat lingüística i cultural, perquè 25 dels 42 pobles indígenes amazònics es troben assentats en aquest 
territori. En total són més de 105.000 habitants que composen 705 comunitats indígenes. A aquesta riquesa 
humana, se li suma la riquesa en biodiversitat de l’Amazònia, que és font d’agressió d’empreses extractives de 
petroli, or, gas i fusta, suposant això un notable problema per a la preservació de la biodiversitat de la qual tant 
necessiten els pobles amazònics per continuar integrant el bosc i el riu a la seva forma de ser i de viure. 
El FORMABIAP, el programa de “Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana”, del Ministeri 
d’Educació peruà i l’Instituto Superior de Educación Público Loreto d’Iquitos (ISEPL) que dirigeixen els Germans 
de La Salle, no només intenta que les escoles amazòniques estiguin formades per mestres locals (actualment hi 
ha molts mestres d’arreu del país) per saber transmetre la llengua i els saber ancestrals a les futures generacions 
i coexistir en igualtat de condicions amb les tecnologies actuals i la llengua castellana, sinó que també intenta 
formar mestres amb posicionament polític per a la defensa dels seus drets ciutadans, els seus drets com a 
població indígena i el seu dret al territori. Del contrari, i així com està succeint en l’actualitat, la deficiència i 
limitació dels serveis públics a l’Amazònia, la crisi ambiental, i l’aculturació de les poblacions, provoca el brusc 
trencament de les persones amb el seu territori, donant peu a migracions que engrandeixen les bosses de 
marginalitat de grans ciutats com les d’Iquitos. 
El projecte ha permès l’escolarització completa de 5 alumnes de l’ètnia Kukama Kukamiria, dels 119 actuals de 
fins a cinc ètnies representades. El projecte de beques cobreix el període de formació de les tardes, ja que al ser 
formació pública però en modalitat d’internat, només la franja fins al migdia està coberta per l’Estat.  
Des de la creació del FORMABIAP al 1988, més de 500 mestres s’han format i estan pràcticament en la seva 
totalitat exercint en alguna o altra comunitat de les riberes dels rius amazònics. Es tracta d’un èxit inaudit de 
formació pertinent. 
 
Cost del projecte: 4.710,00 € 



Memòria d’activitats PROIDE / 2014 

25 

 

ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS – Total aportacions : 9.196,25 € 

PROJECTES 2014 
Detall de projectes finançats - ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS  
 

 
“Construcció d’un espai per allotjar residents i 
permetre la sostenibilitat del Centre Anosibe 

per a noies amb risc d’exclusió d’Antananarivo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ubicació: Antananarivo, MADAGASCAR 
 
Descripció: El Centre Anosibe està situat en un 
barri molt desheretat de la capital de Madagascar. 
Aquest espai està destinat a noies en situació 
d'exclusió social alt, sense formació ni feina, on se'ls 
ofereixen estudis de promoció femenina (formació 
curricular i tècnica) amb 3 anys de durada. 
Un dels problemes d'aquest centre és el seu 
sosteniment econòmic. Per tant es pretén construir 
un edifici de dues plantes que serviria com a 
residència universitària per a joves d'arreu del país 
que van a la capital a estudiar. Així, el projecte, per 
un costat promourà la formació universitària i, per 
l'altre, es durà a terme una acció per al sosteniment 
del centre que asseguri la seva viabilitat.  
Aquesta és una aportació inicial que representa un 
10% del que és necessari i que es cobrirà en fases 
posteriors. 

Cost del projecte: 1.206,00 € 

“Projecte humanitari número 22” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 l’educació. El poble malgaix es 
troba en una situació molt difícil després de la 
insestabilitat política arran del cop d’estat de 2009 
per violació reiterada de la Constitució per part del 
govern anterior. El tràfic il·legal dels recursos 
naturals, la venda de grans extensions de terra a 
grans empreses inversionistes i el canvi de la llei de 
mineria en benefici d'una minoria, estava 
convertint el país en objecte de depredació interior 
i exterior. Però la “venda” del país persisteix, i la 
seva inestabilitat també, fet que ha dut a 
incrementar les desigualtats i la inseguretat. Una 
creixent població no rep protecció de l'Estat, i es té 
davant una important crisi de salut pública.  
 
Cost del projecte: 1.860,25 € 
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PROJECTES 2014 
Detall de projectes finançats - ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS 
 
 

“Millores i engrandiment del noviciat de les 
Germanes Guadalupanes de La Salle” 

 
 

 
Ubicació: Antsirabe, MADAGASCAR 

 
Descripció: Les Germanes Guadalupanes de La Salle 
materialitzen l’atenció educativa als infants i joves 
més desafavorits i més allunyats de les oportunitats 
de desenvolupament. A Madagascar van arribar al 
1991 i cada cop capten més l’interès de noves noies 
que volen dedicar la seva vida al Carisma lasal·lià de 
fer valdre el dret a l’educació als col·lectius més 
exclosos. Aquest creixement de vocacions, que es 
traduirà en educadores desplaçades als llocs més 
remots de l’illa, necessitava de la rehabilitació del 
noviciat, punt inicial de la formació d’aquesta 
cinquantena de joves. Després de dos anys de 
finançament, sobretot de part de les comunitats de 
Germans de La Salle Catalunya, el projecte es dóna 
per culminat. 
 
Aportació al projecte: 150,00 € 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Voluntariat de Llarga Estada a Chel, per a 
l’enfortiment del Centre Educatiu Bilingüe 

Intercultural CEMBI Chel, des d'un enfocament 
de Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicació: Chel, Zona Reyna, GUATEMALA 
 
Descripció: L’Emma Ribera és una jove bagenca 
que va estudiar magisteri d’Educació Primària amb 
especialitat a les matemàtiques. 
Va posar-se en contacte amb PROIDE perquè estava 
interessada en poder fer un voluntariat de llarga 
estada. A Guatemala el seu perfil els va interessar i 
l’Emma va marxar el passat dia 11 de setembre per 
desenvolupar un projecte educatiu de tallers de 
lectura, memòria històrica i de cultura de pau amb 
els més petits, i de matemàtica i formació política 
amb estudiants de Secundària adults.  
Per raons personals, l’Emma va decidir tornar abans 
de culminar l’any, i el projecte d’intervenció tan 
sols va poder-se aplicar tres mesos. 
 
Cost del projecte: 750,00 € 
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PROJECTES 2014 
Detall de projectes finançats - ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS 
 
 
“Suport a la promoció integral del jovent de La 

Salle Akassato, a través d’una educació de 
qualitat” 

 
 
 
 

 
“Ajuda d'emergència per pal·liar les 

conseqüències del tifó Yolanda” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ubicació: Akassato, BENÍN 
 
Descripció: Des de 2011, diferents ONG lasal·lianes 
ens hem unit per fer possible el centre educatiu La 
Salle Akassato, que pretén ser una escola i Institut 
que ofereixi una educació d’alta qualitat, i que les 
famílies vulguin pagar el seu cost, amb la intenció de 
pal·liar la dependència econòmica del nou Districte 
del Golf de Benín amb Europa, i així centrar-se amb 
solvència a les obres essencials lasal·lianes que són 
les populars.  
El curs 2013-2014, va ser el 3r any de funcionament 
del centre escolar, en què les famílies van poder 
comptar amb l'oferta del cicle Primària i del primer 
cicle complet de Secundària obligatòria per inscriure 
els seus fills i filles. 
Al 2014, el Centre, que va començar del no-res, està 
a punt de culminar la seva última fase: construcció 
de l'edifici d'Infantil. En només aquests anys ja s'han 
posat en marxa l'educació Primària, la Secundària, 
un menjador escolar, una aula de TIC, biblioteca, 
laboratoris de física i tecnologia i una residència per 
a Germans i Cooperants.  
 
Aportació al projecte: 5.000,00 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicació: Cebú i Negros Occidental, FILIPINES 
 
Descripció: El tifó Yolanda de novembre de 2013 va 
demanar resposta de la cooperació internacional, i 
PROIDE va reaccionar d’immediat gràcies a la 
Delegació de PROIDE a Tarragona i a l’ajut de 
l’escola La Salle Comtal, que compta amb un 
important nombre d’alumnes d’aquesta 
procedència. Al 2014, la Delegació de Tarragona va 
realitzar un petit segon enviament de diners. 
Després de superar la fase d’emergència, amb els 
recursos que van desprendre’s de la solidaritat 
internacional, es van realitzar les següents accions: 
- Distribució de material escolar a estudiants i  
professors de 3 escoles primàries públiques, i 
sessions de formació al professorat i pares i mares 
- Teràpies de recuperació psicològica per mitigar els 
traumes ocasionats pel tifó 
- Formació sobre emprenedoria agroalimentària a 
l'escola primària de Mercyville  
- Dos cursos de formació bàsica en construcció i 
electricitat a joves de les poblacions afectades per 
fer possible la seva contractació per part de les 
empreses adjudicatàries de les obres de construcció 
i reconstrucció d’11 + 4 aules (veure pàgina 33). 
  
Aportació al projecte: 230,00 € 
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PROJECTES 2014 
Detall de projectes finançats - ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS 

“’Saber és poder’. Per una educació de 
qualitat per a tothom i a tot arreu” 

- CAMPANYA EpD LA SALLE CATALUNYA- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicació: CATALUNYA 
 
Descripció: El projecte de sensibilització del curs 2013-2014 adreçat a les escoles de La Salle Catalunya, pretenia 
donar a conèixer de l’impacte que té l’educació sobre les persones, per seguir convençuts del camí de 
desenvolupament pel que aposta PROIDE i que necessita de la solidaritat entre escoles del món.  
L’educació hauria de ser considerada com a un dels components essencials de la dignitat de la persona; per 
aquest motiu, fa temps que ha estat declarada com a un dret humà fonamental. Sense accés a l’educació, els 
homes i les dones no poden desenvolupar en plenitud tot el seu potencial com a persones. A més, una persona 
ben formada –i, en conseqüència, la comunitat de la qual forma part– està en condicions molt millors per a elegir 
el que vol que sigui la seva vida i per tenir èxit en les seves opcions. L’educació es converteix així en un excel·lent 
instrument de conscienciació i defensa de la pròpia dignitat i dels propis drets. 
Els materials de sensibilització 2013-2014 es van composar de pòsters, tríptics i material educatiu a l’aula. Es van 
composar entre les ONGD PROYDE, PROEGA, Edificando, PROIDEBA, SED, PROCLADE, PROCLADE Yanapay i la 
mateixa PROIDE. Va comptar un any més amb la col·laboració d’empreses com Dr. Ingenio i Editorial SM, fet que 
va reduir notablement el seu cost.  
A partir d’aquests materials, PROIDE va realitzar tot un seguit de xerrades a 11 escoles de La Salle Catalunya per 
presentar aquesta campanya educativa. 
 
Aportació al projecte: 349,85 €  

http://www.fundacioproide.org/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=251&view=viewcategory&catid=22�
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FONS PRIVATS – Total aportacions : 2.499,44 € 

PROJECTES 2014 
Detall de projectes finançats - FONS PRIVATS 

 

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

 

 

“Beques d’estudi i alimentació per a infants i 
joves d’escassos recursos, a la Île de la Tortue” 

 

 
 

Ubicació: Urubamba, PERÚ 

Descripció: Aquest senzill projecte suggerit pel 
Gmà. José Luis Vadillo, 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. L’aportació de l’Adrià 
Roger va ser altament lloable i generosa perquè 
aquest import procedia del seu regal de Comunió. 

Cost del projecte: 480,00 € 

Finançador: Adrià Roger Joanola

 
 
 
 

 
Ubicació: Port-de-Paix, HAITÍ 
 
Descripció: A través del donatiu de familiars del 
Gmà. Félix del Hoyo, 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 54 alumnes.  
 
Cost del projecte: 1.039,44 € 
 
Finançador: Família Del Hoyo 
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PROJECTES 2014 
Detall de projectes finançats - FONS PRIVATS 

“Premi Bones Pràctiques al Projecte 
Urubamba” 

 
 
 

Ubicació: Valle Sagrado, PERÚ 

Descripció: El Projecte Urubamba del Campus La Salle Barcelona, és un projecte de cooperació internacional 
entre el Campus i l’Instituto Pedagógico d’Urubamba. L’institut requeria de suport tècnic especialitzat, i des 
l’Enginyeria del Campus s’hi ha donat resposta, tant per a les carreres tècniques i pedagògiques de l’Institut, com 
per a la Radio Educativa La Salle Rimarinakusunchis (Dialogant), que va néixer amb la finalitat de mantenir el 
contacte amb la població en general de les muntanyes mitjançant emissions educatives, culturals, socials, 
religioses i sanitàries.  
El Projecte Urubamba va rebre el passat mes de juny el Primer Premi de Bones Pràctiques en Cooperació 
Universitària per al Desenvolupament.  

Cost del projecte: 980,00 € 

Finançador: Aristos Campus Mundus  

http://www.aristoscampusmundus.net/�
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SUBVENCIONS PÚBLIQUES – Total aportacions: 17.561,61 € 

PROJECTES 2014 
Detall de projectes finançats - SUBVENCIONS PÚBLIQUES

“Ajudes humanitàries destinades a la salut i 
educació del col·lectiu més desafavorit de la 

capital” 
 

 
 
 
 
 

 
Ubicació: Antananarivo, MADAGASCAR 
 
Descripció: Veure la descripció del Projecte 
Humanitari nº 22 de la pàgina 25. 
 
Cost del projecte: 531,61 € 
 
Finançador: Ajuntament de Santpedor 
 

“Millora de la lectoescriptura eficaç bilingüe, 
amb enfocament de valors, a la Zona Reyna” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ubicació: Zona Reyna, GUATEMALA 
 
Descripció: El projecte pretenia continuar en la línia 
d’enfortiment de l’educació rural Primària bilingüe a 
Guatemala, per millorar els seus resultats. Es 
tractava de proporcionar llibres de text a l’alumnat 
de la Primària, i guies per als docents, i treballar amb 
aquests sobre aquesta metodologia que vol millorar 
la competència lectora de forma bilingüe. A més, la 
metodologia desenvolupa els valors acordats en la 
Reforma Educativa estatal, i que són el bilingüisme i 
la interculturalitat, l’equitat de gènere, el 
pensament lògic, i la cultura de pau i drets humans. 
El projecte ha vingut a contribuir a una intervenció 
més gran que ha impactat sobre una població 
directe de 2.438 nens i nenes de 20 escoles de la 
Zona Reyna. Concretament l’aportació de 
l’Ajuntament de Sant Celoni ha servit per realitzar 2 
tallers d’intercanvi entre el Ministeri d’Educació i els 
mestres de la Zona Reyna per aprofundir en aquesta 
metodologia i compartir experiències d’aplicació. 
 
Cost del projecte: 1.900,00 €  
 
Finançador: Ajuntament de Sant Celoni  



Memòria d’activitats PROIDE / 2014 
 
 

32 

 

PROJECTES 2014 
Detall de projectes finançats - SUBVENCIONS PÚBLIQUES 

 
 

“Lectura comprensiva amb 
enfocament d'equitat de gènere i 

drets humans, a San Antonio 
Aguascalientes” 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ubicació: San Antonio Aguascalientes, Sacatepéquez, GUATEMALA 
 
Descripció: L'acció realitzada es va enfocar en la implementació del Programa de Lectura amb enfocament en 
valors Llegir per Somiar i Transformar, el qual és una versió del programa Kemon Ch'ab'äl que s’utilitza a les 
comunitats indígenes del país. A més de promoure l'aprenentatge de la comprensió lectora, es va incidir en els 
coneixements i actituds favorables a l'equitat de gènere i els drets humans (en aquest cas el Programa no 
treballa el bilingüisme perquè San Antonio és monolingüe castellana).  
Els beneficiaris directes van ser 175 alumnes de 6è de Primària i 50 mestres, d’un total de 8 escoles. Els primers 
van rebre quaderns de treball sobre les lectures del Programa, i dels 50 mestres, 42 (de 1er a 5è) van rebre guies 
pedagògiques. La totalitat d’aquests 50 mestres (de 1er a 6è) van rebre tallers de reforç de la metodologia de 
lectoescriptura eficaç amb enfocament de valors. Concretament van ser tres tallers: sobre lectura comprensiva 
en general, sobre lectura comprensiva en base a l’equitat de gènere, i sobre lectura comprensiva en base als 
drets humans.  
 
Cost del projecte: 1.840,00 €  
 
Finançador: Ajuntament de Palamós 
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PROJECTES 2014 
Detall de projectes finançats - SUBVENCIONS PÚBLIQUES 
 

 
“Construcció i equipament d’una aula de lectura 

al programa ‘Tiéndeme la Mano’” 
  
 
 
 
 
 
 

 

Ubicació: Iquitos, PERÚ 
 
Descripció: El projecte de construcció de la sala de 
lectura va iniciar-se al 2012, i quedava pendent 
aquesta aportació de l’Ajuntament de Sant Celoni per 
culminar-ho, i donar per finalitzat l’espai.  
L’Assentament Humà de Rosa de Amèrica és un antic 
abocador ubicat a les afores de la ciutat amazònica 
d’Iquitos. Un carrer principal, sovint en molt mal estat, 
creua un barri de cases molt humils. 
Molts dels nens i nenes no van a l’escola, i els que ho 
fan, tendeixen al fracàs escolar. Els pares i mares, 
sovint sense estudis, no poden ajudar massa als seus 
fills en la seva formació. I per raons culturals, l’atenció 
familiar al seu desenvolupament i superació, resulta 
molt baix i determinant. D’aquesta manera, els nens i 
nenes, lluny d’un ambient d’aprenentatge 
sistematitzat i d’ampliació de perspectives, 
reprodueixen el cercle viciós de la pobresa.  
Des de la Pastoral d’Iquitos es va voler introduir un 
punt d’inflexió a la dinàmica de l’Assentament, i es va 
construir aquest espai per tal que servís d’espai 
d’acollida per a activitats de lleure, activitats de reforç 
escolar, i activitats manuals i de lectura.  
 
Cost del projecte: 1.840,00 €  
 
Finançador: Ajuntament de Palamós 

 
“Ajuda d'emergència per pal·liar les 

conseqüències del tifó Yolanda” 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicació: Cebú i Negros Occidental, FILIPINES 
 
Descripció: El 26 de maig de 2014 La Salle Filipines va 
rebre 158.644,17€, resultat de la solidaritat de les 
ONGD lasal·lianes del Districte ARLEP. 
La Salle Filipines va culminar el disseny d’11 aules 
noves que es van construir i encarregar a empreses 
locals. El 25 d’agost van començar els treballs de 
construcció que van cloure al febrer de 2015. A més 
de les 11 noves classes es van reconstruir unes altres 4 
que van ser parcialment destruïdes pel tifó. 
Per dur endavant aquests treballs de construcció, i la 
resta d'accions descrites al projecte del mateix nom de 
la pàgina 27, La Salle va formalitzar acords amb cada 
escola, cada comunitat, amb el departament 
d'Educació, amb els governs locals i amb ONG locals 
que col·laboraven en el programa. La darrera 
aportació que PROIDE es va fer a través de la generosa 
aportació de l’Ajuntament de Cambrils. 
 
Cost del projecte: 4.000,00 €  
 
Finançador: Ajuntament de Cambrils  

Ubicació Iquitos, PERÚ Ubicació Cebú i Negros Occidental, FILIPINES



Memòria d’activitats PROIDE / 2014 
 
 

34 

 

PROJECTES 2014 
Detall de projectes finançats - SUBVENCIONS PÚBLIQUES 
 

“’Mira el món diferent’. Una aposta de 
ciutadania global des de l’escola” 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicació: Tarragona, CATALUNYA 
 
Descripció: El projecte va partir, per una banda, d’una sèrie de materials (vídeo d’animació, plataforma 
d’intercanvi d’experiències i materials pedagògics, recollits en una pàgina web) adequats al currículum per poder 
ser treballats a les programacions de diferents matèries, i per l’altra banda, de 8 tallers amb alumnes des de 3er 
d’ESO a 2on de BAT, amb 2 tallers també per al professorat d’aquests grups.  
L’objectiu del projecte era dur a terme una acció educativa a les escoles de La Salle Tarragona i La Salle 
Torreforta, per sensibilitzar professors i alumnes sobre les desigualtats socials i les seves causes, des d'una 
perspectiva curricular i participativa amb enfocament competencial. La finalitat era mostrar la fórmula de 
mantenir el currículum sense que això sacrifiqui una mirada permanent a l’estat del món, alimentant així 
l’esperit crític per posicionar l’alumnat cap a nous paradigmes de benestar global.  
 
Cost del projecte: 6.850,00 € 

Finançador: Ajuntament de Tarragona 

  

CRU-EVOLUCIÓCRU

http://cruevolucio.fundacioproide.org/�
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 3           INFORME ECONÒMIC 2014 
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Donatius 
econòmics 

59% 
Beques 

20% 

Subvencions 
7% 

ESTIU 
SOLIDARI 

14% 

INFORME ECONÒMIC 2014  
Resultat comptable 

INGRESSOS 
 

 

 
 
 
 
 
DESPESES 
 

 

 
  

Recursos per 
campanya 

3% 

Materials 
1% 

Subminist. 
1% 

Personal 
24% 

Serveis 
professionals 

1% 
Projectes 

47% 

ESTIU 
SOLIDARI 

12% 

Desplaçaments 
1% 

Comissions 
financeres 

1% 
Altres 

1% 

Dotació fons 
8% 

Reinversió 
2015 
4% 

DESCRIPCIÓ TOTAL 

Donatius econòmics 152.231,98 € 

Beques 52.719,45 € 

Subvencions 16.633,91 € 

ESTIU SOLIDARI 36.984,67 € 

Interessos bancaris 7,66 € 

  
 258.577,67€ 

DESCRIPCIÓ TOTAL 

Recursos per campanya 7.288,79 € 

Materials 1.830,46 € 

Subministraments 929,67 € 

Personal 62.721,64 € 

Serveis professionals 1.795,63 € 

Projectes 121.112,37 € 

ESTIU SOLIDARI 30.257,44 € 

Desplaçaments 828,20 € 

Comissions financeres 1.057,41 € 

Altres 1.469,82 € 

Dotació fons 20.000,00€ 

Reinversió 2015 9.286,24€ 

 258.577,67€ 
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         4            AGENDA D’ACTIVITATS 
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AGENDA D’ACTIVITATS 2014 
Seu Central de PROIDE 

• 14 de gener.- Entrevista al 
Germà José Luis Vadillo, de visita 
per terres catalanes aprofitant 
l’aturada escolar al Perú. En José 
Luis treballa a L’Institut Superior 
de La Salle a Urubamba, als 
Andes peruans. 

 

 
 
 

 
 

• 22 de gener.- PROIDE participa a la mostra 
d’entitats que ofereixen camps de treball, organitzat per la 
Federació Catalana d'ONG pel Desenvolupament. Una bona 
oportunitat per explicar les nostres propostes de 
voluntariat d’ESTIU SOLIDARI. 

 
 
 

 
 

 
• Febrer.- Es determina que els guanyadors del 4t Concurs de la 

Samarreta PROIDE, són un grup d’alumnes de primer curs del 
CFGS d'Educació Infantil de La Salle Gràcia: Vicky Aguilar, Maria 
Espada i Marc Ferrer. 

 
 
 
 
 
 
• 23 de gener.- Presentació de la 

Campanya de PROIDE 2013/2014 “Saber és 
poder” als Coordinadors de Pastoral i 
Responsables de PROIDE a les seus-escola de 
La Salle Catalunya. Va tenir lloc al Casal Sant 
Gervasi. 

 

 

 

• 28 de gener.- Reunió de Coordinació d’ONG lasal·lianes a Madrid. 
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• 1 de febrer.- Trobada 0 de presentació dels projectes de l’ESTIU SOLIDARI de PROIDE a la seu 
central  de PROIDE. 

 

• 1 de febrer al 31 de maig.- Inici de la campanya “La teva 
joia farà escola” a la Joieria TOMÀS COLOMER de Granollers.  

 

• 8 de febrer al 15 de març- La Federació Catalana d’ONG 
organitza el Curs “Fonaments per a la Transformació 
Social” dirigit a totes aquelles persones interessades en 
col·laborar amb entitats de cooperació al desenvolupament. 
PROIDE hi va participar fent una sessió específica el dia 8 de març 
amb el títol “Educació transformadora” a la seu central de 
l’entitat. 

 

• 17 de febrer al 6 d’abril.- Curs on-line d’Introducció a la 
Solidaritat pel Desenvolupament (CISD) que promou PROIDE. 
Formació de 20 hores 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 per 
al Desenvolupament a l’escola. 

 

• 28 de febrer.- Reunió del Patronat de PROIDE. 

 
 
 

• 7 de març.- resen ac  p ca de la campanya “La teva joia farà escola” de la Joieria TOMÀS 
COLOMER de Granollers, on es va comptar amb la presència de l’Alcalde de la ciutat, el Sr. Josep 
Mayoral. Es va explicar el projecte de Togo i la segona edició d’aquesta campanya que la Joieria va 
realitzar per finançar llibres de text per a les 78 escoles rurals de Savanes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 7.d’abril.- Reunió de Coordinació d’ONGDs lasal·lianes a Madrid.  
 

7 de març.
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• 26 i 27 d’abril i 31 de maig i 01 de juny.- Curs de Preparació del Viatge 1 (CPV1) per al voluntariat 

de l’ESTIU SOLIDARI de PROIDE 2014 al Casal La Salle Sant Martí de Sesgueioles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 30, 31 de maig i 1 de juny.- Cur      2 (CPV2), de l’ESTIU SOLIDARI. 

 

• 14 de juny.- Assemblea de la Federació 
Catalana d’ONG (FCONG), en la qual 
s’aprova la modificació del seu nom que 
passarà a dir-se LaFede.cat, 
d’Organitzacions per la Justícia Global,  
un nou terme de les ONG que defineix 
millor l’activitat que realitzem i que 
progressivament anirà imposant-se. 

 

 
 
 

 
 

• 16 de juny.- La periodista Rebeca Febrer de Xarxanet entrevista a David Ortiz, director de PROIDE.
 

 
• 20 de juny.- Reunió del Patronat de PROIDE. 

 

  

30, 31 de maig i 1 de juny. Cur 2 (CPV2), de l’ESTIU SOLIDARI.

http://www.xarxanet.org/internacional/noticies/david-ortiz-hem-de-deixar-de-diferenciar-entre-nord-i-sud-quan-parlem-de-pobr�
http://www.xarxanet.org/�
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• 2 de juliol.- Ana Marín, directora de Fundació Comtal i David Ortiz, director de la Fundació PROIDE 
participen al FICAT+10 fent una formació per a professorat antic de La Salle. Ambdues fundacions 
posàvem així inici a un treball que ens portarà a definir La Salle Solidària, i a plantejar de forma 
conjunta les raons i solucions a la pobresa i la desigualtat social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 3 de juliol.- Sortida del  grup de GUATEMALA de 

l’ESTIU SOLIDARI cap a l’Instituto Maya Mam 
K’ulb’il Nab’il de Colotenango on van desplegar 
el projecte " Reparació del sistema elèctric 
afectat, millora de la infraestructura i tallers 
d’interculturalitat, a l’Instituto Maya Mam 
K’ulb’il Nab’il". Una de les alumnes de 
l’Instituto, l’Irma Pérez, va mostrar en aquest 
vídeo una breu explicació del funcionament del 
centre. 

 

• 20 de juliol.- Sortida del grup de 
MADAGASCAR de l’ESTIU SOLIDARI cap a l’illa per 
col·laborar en el projecte “Retocs finals 
d’infraestructura, electrificació i activitats 
lúdiques, al Collège Saint Paul” al poble 
d’Ambohimiarina. 

 
• 30 de juliol.- Sortida del grup de PERÚ de l’ESTIU 

SOLIDARI cap a San Juan de Lurigancho, Lima, per 
col·laborar en el projecte ”Construcció de la “Casa 
del Niño Pobre” (CONIPO), a l’Assentament Humà 
Primero de Marzo”. 

 
  

conjunta les raons i solucions a la pobresa i la desigualtat social. 

http://youtu.be/bg9_73wNxfY�
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• 10 de setembre.- Trobada Institucional de presentació del nou curs 2014-2015 de La Salle 
Catalunya, que es va realitzar per zones. PROIDE es va fer present a Barcelona i Girona i va 
presentar sobretot la nova campanya educativa del curs, “El menjar no es llença”. 

 

• 11 de setembre.- Sortida de la voluntària de LLARGA 
ESTADA a Guatemala, Emma Ribera. La seva acció es descriu a 
la pàgina 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 14 de setembre.- Dins del programa 
Pueblo de Dios a La 2 de TVE, reportatge
titulat: "Mamoeramanjaka, missió a 
l'altiplà". Mamoeramanjaka, es troba a 
70 quilòmetres d’Antananarivo, la capital 
de Madagascar. Aquí hi viu una 
comunitat de Germanes Guadalupanes 
de La Salle. Se’ns dibuixen possibilitats 
de treballar propoerament en aquest 
indret, en la creació d’un liceu agrícola.  

 

• 18 de setembre.-  Reunió de l’Equip Directi   s de PROIDE. 

 

• 27 de setembre.- Reunió de Patronat de PROIDE. 

 

• 4 d’octubre.- Avaluació 
d’experiències del voluntariat de 
l’ESTIU SOLIDARI 2014. 

  

de PROIDE.
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• 4 d’octubre.- Concurs de fotografia de l’ESTIU SOLIDARI 2014. Fotografies de Madagascar, 
Guatemala i Perú, amb un component de realitat social i voluntariat, van emplenar una paret del 
passadís de PROIDE. Totes les fotografies estaven ben escollides i amb molt de potencial. Però 
d’una manera relativament clara, va guanya la fotografia “Rialles en bicicleta” d’Ignasi Vázquez, 
realitzada a Madagascar. 

         

 

 

 

 

 

 

 

• 5 i 26 d'octubre.- Dins del programa Pueblo de Dios a la 2 de TVE, reportatges titulats: "Los 
malgaches de La Salle" i "Ambositra: Escuelas en red", on el Germà Joan Sala, PROIDE i PROYDE en 
són protagonistes. 

 

• 8 d’octubre.- Reunió de Coordinació d’ONGDs lasal·lianes a Madrid.  

 

• 15 d’octubre.- L’Eric Díaz, de l’àrea de Projectes, dóna el relleu a la Laia Tort, per encapçalar la 
mateixa àrea de Projectes i també d’Educació per al Desenvolupament. 

 
• 17 d’octubre.- Reunió del grup de Sensibilització de la Coordinadora d’ONGD’s lasal·lianes, maristes 

i claretians, a Madrid.  

 

• 30 d’octubre.- Xerrada del director de PROIDE sobre l’entitat, a la formació institucional lasal·liana 
(FICAT) al Casal La Salle Sant Martí de Sesgueioles. 

 

• 6 de novembre.- Xerrada sobre propostes APS a La Salle Figueres. 
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• 21 de novembre.- Reunió de Patronat de PROIDE.  

• 24 de novembre.- Assemblea General Extraordinària de Lafede.cat. Definitivament es fusionen les 
federacions de Desenvolupament, Pau i Drets Humans de les ONG catalanes.  

 

• 25 i 27 de novembre, 2 i 4 de 
desembre.- Curs a Lafede de 
Comunicació associativa, noves 
tendències. Captació de fons i discurs 
social solidari. Hi van assistir el 
director de PROIDE, David Ortiz i la 
Cap de Projectes i Cap d’EpD, Laia 
Tort. 

 
 
 
 

• 10 de desembre.- LaFede.cat organitza una ti it t l R l b l lt t d’  ídeo, per 
visibilitzar el Dia internacional dels Drets Humans. PROIDE, des de la seu, hi participa presentant 
dret humà sobre el que treballa. 

 

 

 
  

LaFede.cat organitza una ti it t l R l b l lt t d’ ídeo, per 

https://www.youtube.com/watch?t=34&v=9SwDAX57VuM�
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AGENDA D’ACTIVITATS 2014 - Delegacions 
PROIDE Bages 
 

• 25 de gener.- Reunió de la delegació  
amb una enriquidora trobada amb dues 
Gnes. Guadalupanes de Madagascar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 23 d’abril.- Paradeta per Sant 
Jordi  amb roses i punts de llibre de 
Madagascar a Manresa. 

 
 

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

 

• 19 i 20 de juliol.- Festa 
d’aniversari del Gmà. Joan Sala a Sant 
Martí de Sesgueioles. 

 

• 24 de juliol.- Trobada amb el Gmà. Joan Sala i concert 
solidari a càrrec del conjunt familiar “Acords en 
família” a l’auditori del convent de San Francesc de 
Santpedor. El Gmà. Joan Sala va compartir amb els 
presents les seves vivències a Madagascar durant els 
últims dos anys.  



Memòria d’activitats PROIDE / 2014 
 
 

46 

 

• 8 de juliol.- Trobada amb la Regidora Mercè Rosich a l’Ajuntament de Manresa. El Gmà. Joan Sala 
va explicar la situació precària del país, el nou govern de transició i el nou projecte previst al barri 
d’Anosibe (Antananarivo): “Construcció d’un espai per allotjar residents i permetre la sostenibilitat 
del Centre Anosibe per a noies amb risc d’exclusió d’Antananarivo”, que es pot conèixer millor a la 
pàgina X. 

 

 

• 4 de setembre.-
Trobada del Gmà. Joan amb 
els professors de L’IES d’Auro 
de Santpedor. 

 

 

 

 

 

• 5 de setembre.- Trobada del Gmà. Joan amb els professors de la Salle Manresa.  

 

• 27 de setembre.- XX Fira Solidària de 
Manresa.  

 

• 28 de setembre.- Participació a la Fira 
de Sant Miquel a Santpedor i dinar de 
germanor amb Madagascar.  

 

• 20 d’octubre al 15 de novembre.- 
Exposició “Elles també tenen dret” a la 
Biblioteca de Sallent. 

 

• 3 al 6 de novembre.- Campanya de beq        . 

• 30 de novembre.- Matinal 
solidària de Santpedor. FIRA 
SOLIDÀRIA: Parades d’entitats (ONG) 
i dels centres educatius a l'Auditori 
del Convent de Sant Francesc 
organitzada, com cada any, per 
l’AMPA de l’escola Riu D’or.  
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• 22 de desembre.- XVI Festival solidari de l’IES d’Auro a Santpedor. Promoció de beques per a 
l'escola Anna de Madagascar. 

 

• 23 de desembre al 30 de gener.- Exposició “Elles també tenen dret” a la Sala Polivalent de la 
Parròquia de Sant Pere de Manresa. 
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PROIDE Campus 
• 10 d’abril.- 16a Botifarrada Solidària, als Jardins de l’edifici St. Miquel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2 de juliol.- Documental de presentació del Projecte Urubamba de PROIDE Campus - Universitat La 
Salle - Ramon Llull, a l’auditori de la facultat d’arquitectura del Campus Barcelona de La Salle. Els 
presents van poder veure la importància de Radio La Salle Rimarinakusunchis (“Dialogant” en 
quítxua), ubicada a les instal·lacions de l’Instituto Superior Público La Salle Urubamba, als Andes 
peruans, i que la Delegació hi presta col·laboració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ivFRpsKrGnw�
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• 18 de juliol.- Viatge al Perú de l’equip de PROIDE Campus amb l’objectiu de realitzar la segona 
intervenció directa a Urubamba. L’aportació en capacitat tècnica del grup de la Universitat La Salle 
– Ramon Llull, va ajudar a que l’ISP La Salle Urubamba, relacioni cada cop més els continguts 
formatius de Primària, Secundària i Formació Professional, amb les noves tecnologies. 
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PROIDE Tarragona 
• 27 de gener.- Entrevista a Tarragona Ràdio al Gmà. José Luis Vadillo, resident a Urubamba (Andes 

peruans), amb la participació de Josep Ciruana, Delegat de PROIDE Tarragona i David Ortiz, 
Director de l’entitat. 

• 30 de gener.- Conferència-Xerrada a la sala d’actes de l’Espai Kesse de Tarragona del Germà Josep 
Lluís Vadillo destinat a La Salle d'Urubamba, ciutat al Valle Sagrado a la serralada dels Andes, al 
Perú. El títol de la conferència va ser "La nostra aportació al Valle Sagrado de los Incas”, vivències i 
coneixement del treball de La Salle i PROIDE a les muntanyes peruanes. 

 

• 3 de juliol.- Entrevista a Tarragona Ràdio per promocionar el concert del vespre a benefici del Togo 
del conjunt instrumental “Estudi de Música” a l’Església de Sant Agustí de Tarragona. L’acte va 
començar amb una breu xerrada-conferència a càrrec de. David Ortiz (Director de PROIDE)  amb 
el títol: “Escoles rurals de Togo. Revolucionant l’educació a la zona amb llibres per a tothom”.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2014 – Seus-escola 
La Salle Barceloneta 

• 22 de gener.– Xerrades del Gmà. José Luis 
Vadillo sobre Perú.

• 28 de gener.- Presentació de PROIDE a càrrec 
del Gmà. Toni Baqueró a Batxillerat i Cicles. 

• 3 al 7 de febrer.- Esmorzars Solidaris. 

 

 

 

 

 

La Salle Berga 
• 20 i 21 de febrer.– Esmorzar dolç a favor de PROIDE. 

• 21 de febrer.- Xerrada sobre l’acció de PROIDE.  
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La Salle Bonanova 
 

• 7 a l’11 d’abril.- Setmana PROIDE  

• 9 d’abril.- Festival PROIDE.  

• 9 de maig.- Rambla solidària. 

• 9 i 10 d’abril.– Xerrades sobre PROIDE i la Campanya 2014 
de l’entitat. 

• 9, 10 i 11 de maig.- XLII Convivències. 
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La Salle Cassà de la Selva 
• 6 al 27 de febrer.- Esmorzars solidaris. Dimarts i 

dijous.  

• 12 al 16 de maig.- Setmana de PROIDE.  

• 13 de maig.- Xerrades als cursos de 2n d’ESO sobre 
l’acció de PROIDE i el projecte de campanya. 

• 16 de maig.-Mercat, Sopar i  Karaoke Solidari.  

• 10 de novembre.- Reunió de coordinació de PROIDE 
amb els delegats de PROIDE a l’escola.

 

 

 

 

 

La Salle Comtal 
• 17 al 21 de març.- Comtal x 3r Món: Setmana Solidària i Campanya de PROIDE. 

• 19 de març.- Esmorzar solidari. 

 

 

 La Salle Congrés 
• 6 i 20 de febrer, 6 i 20 de març i 2 d’abril.- 

Entrepà solidari.  

• 23 d’abril.- Roses solidàries.

• 13 de novembre.- Reunió de coordinació de 
PROIDE amb la delegada de PROIDE a l’escola. 

• 10 de desembre.- Xerrada sobre PROIDE i el 
projecte de campanya a Togo.  

 

  

http://cassa.lasalle.cat/wp-content/uploads/2014/05/DSC_0253.jpg�
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La Salle Figueres 
 

• 6 de novembre.- Presentació 
per part de PROIDE de propostes APS 
a les tres línees d’alumnes de 4t 
d’ESO.  

 

• Novembre.- Acostament a 
l’Ajuntament de Figueres per 
participar a la Taula Solidària. 

 

 

 

La Salle Girona 
• 28 de març.- 16a. Encesa solidària a les escales de la 

Catedral de Girona. 

• 9 d’abril.- Coca solidària per als alumnes d’ESO, 
Batxillerat. 
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La Salle Gràcia 
• 20 de febrer.- 3a Encesa solidària i xerrada 

sobre PROIDE. 

• 13 de març.- Xerrada sobre 
PROIDE i el projecte de campanya, a 
càrrec d’Eric Diaz, als alumnes 
d’Inserció Social de Cicles de Grau 
Superior. 

 

• 30 d’abril.- Tómbola solidària, esmorzar solidari, samarretes i artesania. 

 
La Salle Horta 

• 27 de març.- Esmorzar solidari. 
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La Salle La Seu d’Urgell 
• 27 de novembre.- Xerrada de Laia Tort, cap de projectes de PROIDE, sobre l’entitat i la campanya 

2014-2015. 

• 23 de desembre.– Bingo solidari. 

 

La Salle Manlleu 
• 13, 20 i 27 de febrer.- Esmorzars solidaris durant els patis d’ESO i Batxillerat. 

• 14 de març. – Festival i Sopar solidari. 

• 17 de juny.- Concert – pizza per a Madagascar organitzat per un grup de 4t d'ESO FAIG-APS. 
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La Salle Manresa 
• 10 a 14 de març.- Setmana PROIDE. 

• 14 de març.- 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 amb l’objectiu d’aconseguir aportacions pels projectes de 
PROIDE a Madagascar.  

• 3 al 6 de novembre.- Campanya de beques per a Madagascar de 
PROIDE Bages. 

 

 

 La Salle Mollerussa 
• 26 de febrer.– Xerrada del Cap de 

Projectes sobre l’acció de PROIDE i el 
projecte de campanya de l’escola als 
alumnes de 1r ESO. 

• 6 de març i 3 d’abril.– Esmorzar i berenar 
solidaris. 

• 23 d’abril.- Roses solidàries. 
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• 19 de novembre.- Presentació, per part de PROIDE, de propostes APS als alumnes de 4t d’ESO.  

 
 

 

 

 

La Salle Montcada i Reixac 
• 17 al 21 de febrer.- Campanya de PROIDE.

• 18, 19, 21 i 25 febrer.- Xerrades diverses a tos els nivells de l’escola sobre l’acció de PROIDE. 

• 23 d’abril.– Roses solidàries. 

• 9, 16, 23  i 30 de maig.– Entrepans solidaris. 

• 19 de desembre.- Encesa solidaria.  

 

La Salle Palamós 
• 29 de gener: Reunió de la Delegació 

Baix Empordà. 
• març.- Campanya de beques a La 

Salle Palamós sota el lema: “UN MÓN 
D’OPORTUNITATS!” 

• 13 de juny.- Festival PROIDE. 
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La Salle Premià 
• 10 de febrer.- 9a Encesa solidària. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 23 de febrer.- 2a Cursa de muntanya MARINA TRAIL. 
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• 26 d’abril.- 3a Pedalada solidària per a PROIDE.  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

La Salle Reus
• 10 a 14 de març.- Setmana de PROIDE.  

• 14 de març.- Esmorzar solidari. 

• 23 d’abril.- Paradeta de llibres de segona mà, roses i piruletes solidàries de xocolata per recaptar 
fons per a PROIDE. 

• 18 de desembre.-3a Encesa Solidària amb Pessebre Vivent i Cantada de Nadales. 
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La Salle Sant Celoni 
 

• 14 de maig.- Xerrada a 2n 
d’ESO sobre l’acció de PROIDE i el 
projecte de campanya. 

• 12 al 17 de maig.- Setmana 
per la Pau sota el lema "Al ritme de 
Pau!" convocada per la Coordinadora 
d'Entitats Solidàries de la que PROIDE 
en forma part.  

• 19 de desembre.- Encesa 
solidària.  

 

 
 

 

La Salle Santa Coloma 
•  24 de maig.-  Peça teatral del Grup de Teatre Social La Salle 

amb el nom de “M’agradaria ser un més”, on es feia reflexió 
de la immigració. El director de PROIDE va sumar-se a la 
reflexió amb unes paraules finals. 

 

• 10 de novembre.- Entrevista amb l’alcalde de Santa Coloma per participar PROIDE a la Taula 
Solidària. Reunió final amb l’equip de PROIDE a l’escola.
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La Salle Tarragona 
• 14 de febrer.- Xerrada sobre l’acció de PROIDE als 

alumnes de 5è i 6è.  

• 28 novembre.- Encesa solidària organitzada per La 
Salle Tarragona i La Salle Torreforta.  

 

 

 
 
 

 
 
 

• 28 de novembre.– Execució del projecte CRU EVOLUCIÓ finançat per l'Ajuntament de Tarragona, 
sobre alumnes de 3r i 4t ESO.  

• 11 de desembre.-  Execució del projecte CRU EVOLUCIÓ finançat per l’Ajuntament de Tarragona, sobre 
1r i 2n de Batxillerat i per al professorat. 
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La Salle Torreforta 
• 27 al 31 de gener.– Campanya PROIDE. 

Esmorzars solidaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 27 de febrer.- Xerrada del Gmà. 
Josep Canal sobre l’acció de PROIDE. 

 

 

 

 

 

 

 

• 3 d’abril.- Parada de venda de llibres organitzada per Cicle Superior a favor de PROIDE. 
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• Maig.- Festival PROIDE de Primària. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 28 novembre.- Encesa 
solidària organitzada per La Salle 
Tarragona i La Salle Torreforta.  

 

 

 
 
 
 
 

 

• 12 de desembre.-  Execució del projecte CRU-
EVOLUCIÓ finançat per l’Ajuntament de 
Tarragona, sobre el professorat. 

• 17 de desembre.– Execució del projecte CRU- 
EVOLUCIÓ  finançat per  l'Ajuntament de 
Tarragona, sobre els alumnes de 3r i 4t ESO. 
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AGRAÏMENTS 
 
Un any més, hagués estat impossible arribar fins aquí si no fos pel 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 514 col·laboradors econòmics 

· als 120 voluntaris 

· a les 23 escoles de La Salle Catalunya, amb totes les seves direccions, professorat, alumnat i 
AMPAs 

· a Quim Estadella i Berta Loran, pel disseny i confecció de tríptics 
 

· a l’IES d’Auro de Santpedor  
 

· a l’Escola Riu d’Or de Santpedor  
 

· a l’Escola Llissach de Santpedor  
 

· als Consells de Solidaritat de Manresa, Sant Celoni, Tarragona i Palamós  
 

· a les següents empreses col·laboradores: 
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· i als següents ajuntaments: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fundació Promoció 
i Desenvolupament 

 
Sant Joan de La Salle, 42 08022 – Barcelona 

Telèfon: 93.237.71.80 
Telefax: 93.237.36.30 

www.fundacioproide.org  
proide@fundacioproide.org 

 
 
 
 
 
 
 Pots consultar la Memòria resum 2014 

un cop d’ull!  
a: 

www.fundacioproide.org/memoriaresum2014 
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