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SALUTACIONS RESUM ECONÒMIC
I..., amb molta il·lusió,  la memòria número 25.

L’any 2017 ha estat l’any del 25è aniversari, 
recordat amb un “Pols Solidari”, amb una 
trobada festiva, i amb la presentació d’un 
nou logo. I tot, per cele brar un valor que fa 
25 anys que ens acompanya: la il·lusió. Valor 
demostrat amb moltes ganes, força i coratge 
per portar endavant projectes de cooperació 
en països més empobrits; amb creativitat i 
enginy en confeccionar materials de sensibi-
lització; i amb empenta i ànim en organitzar 
projectes de voluntariat d’estiu.

Aquests valors defineixen la nostra entitat 
que va néixer fa 25 anys, però que era hereva 
d’una altra tradició que ara comença a cele-
brar els seus 300 anys. La nostra força va co-
mençar amb De La Salle, que va posar infinita 
il·lusió en el seu desig de fer arribar l’educa-
ció als infants i joves més desafavorits.

Ell creia, i nosaltres seguim creient, que és 
amb l’educació que podem canviar el món.

També s’ha renovat el Patronat, que ha estat 
hereu de la il·lusió de l’anterior, i que reco-
llint el seu treball i el seu testimoni, ara amb 
persones i idees noves vol continuar coope-
rant allà, sensibilitzant aquí, també de ma-
nera il·lusionada.

En nom del Patronat, Gmà. Josep Canal Ala-
vedra, President de PROIDE.

· Als 533 col·laboradors/es econòmics i als 160 voluntaris i voluntàries

· A l’IES d’Auro i l’AMPA de l’Escola Riu d’Or de Santpedor

· A les nostres ONGD germanes PROYDE, PROYDE-PROEGA, PROIDEBA, 
EDIFICANDO, i les sòcies SED, PROCLADE i PROCLADE Yanapay

Quina mena de representants polítics tenim 
a l’Europa actual i a Estats Units, capaços de 
matar el més gran consens de la humanitat 
que és la Declaració Universal dels Drets Hu-
mans? La por a que el món s’autoreguli na-
turalment, com sempre ho ha fet, és avui una 
olla a pressió, a foc viu i sense vàlvula. Parlem 
de la crisi de les persones refugiades, que és 
l’excusa d’alguns per no referir-se a una crisi 
social global. 

No hi ha millor manera d’ajudar les persones 
refugiades que educar les noves generacions 
en la convicció que cal canviar un món que 
l’estem construint desigual, injust i insoste-
nible. Però al mateix temps, no podem deixar 
que els efectes de l’educació donin fruit a fu-

tur i la nostra reacció present esdevé un im-
peratiu. A PROIDE al 2017 aquesta necessitat 
d’actuar es va traduir en el Projecte Fratelli al 
Líban, un nou espai d’intervenció per fer que 
centenars d’infants i joves sirians i iraquians 
refugiats, substitueixin els traumes de la gue-
rra, del refugi i del trencament social i cultu-
ral, per esperances educatives. 

Mentre la frontera sud captura els somnis de 
dignitat i identitat de milers de persones, un 
jove libi rescatat per l’Open Arms d’una mort 
segura al Nostre Mar, contestava a la pregunta 
de la reportera de TV3: “vinc d’un país que no 
us podeu ni imaginar!”. Efectivament; si fós-
sim mínimament capaços, potser això no es-
taria passant.

En nom de l’Equip de Gestió, David Ortiz Sil-
vestre, Director de PROIDE.

Els comptes anuals de la Fundació PROIDE en l’exercici 2017 han estat auditats per la firma 
ACORDIA ACR expressant una opinió favorable sobre els mateixos. El número de segell del 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya que ho acredita, és el 20/18/03666.

“La nostra força va començar 
amb De La Salle, que va posar 
infinita il·lusió en el seu desig 
de fer arribar l’educació als in-
fants i joves més desfavorits“.

“Vinc d’un país que no us 
podeu ni imaginar!”

· A les 22 escoles de                                   

· A Adrià Homs (Com és el teu pupitre?), a Xavi Agustí (Pols Solidari), a Jordi 
Agudo, Raquel Freile, Ernest Casaponsa i Josep Solà (MARINA TRAIL), a 
Marc Roger (ESTIU SOLIDARI), a Pili Salvadó, Juan José Acosta i Paula 
Cívit (CISD), i a Xavier Satorra, Oscar Dhooge i Anna Achón d’               ,

 a Manel Plasencia (nou logo) i als Patrons sortints, els Germans Josep 
Guiteras, Antoni Baqueró i Joan Carles Vázquez. 

· A les següents institucions:

· A les següents empreses:

INVERSIÓ DIRECTA: 147.846,56€

INGRESSOS: 301.589,91€              DESPESES: 294.683,81€

ORÍGEN I DISTRIBUCIÓ DE PROJECTES

RESULTAT DE L’EXERCICI

34% - Beques
25% - Subvencions
22% - Campanya escoles
13% - Projecte voluntariat
  5% - Altres projectes amb fons propis
  1% - Altres projectes amb fons privats

45% - Donatius econòmics
23% - Estiu Solidari
17% - Beques
15% - Subvencions

36% - Madagascar
29% - Guatemala
18% - Perú
10% - Líban

5% - Togo
1% - Catalunya
1% - Altres

50% - Projectes
22% - Personal
18%  - Estiu Solidari
  5% - Recursos  
    per campanya

2% - Altres 
1% - Desplaçaments
1% - Materials
1% - Serveis  
 Professionals
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EN XIFRES AGRAÏMENTSPROIDE

IMPRESCINDIBLES

2 projectes 
relacionats amb la 

igualtat de gènere

6 projectes 
relacionats amb la 

interculturalitat i 
pobles indígenes

3 projectes relacionats 
amb el desenvoupament 

econòmic

4 projectes 
relacionats amb 

els Drets Humans

1 projecte relacionat 
amb la preservació 
del medi ambient

533 socis 
col·laboradors/es

+ de 7.000 persones 
beneficiàries  
(+19.000 alumes de  
La Salle Catalunya)

3 persones 
contractades

6 països 
d’intervenció

160  
voluntaris/es 

1.991 seguidors  
a xarxes

6 projectes 
d’educació 

transformadora

4 projectes 
d’oportunitats 

educatives

10 projectes 
d’infraestructura  

i equipament

11 projectes 
formatius

31 projectes 
executats

MEMÒRIA 
D’ACTIVITATS

un cop d’ull!



PROIDE a Amèrica Llatina aposta perquè l’educació respecti la 
diversitat cultural i ètnica de les poblacions en el seu propi context, 
i atorgar oportunitats educatives als col·lectius històricament més 
exclosos. A Guatemala, des de la primària a la l’educació superior, 
atenem especialment al poble maia per assolir la seva emancipació i la 
capacitat d’exigència dels seus drets individuals i  col·lectius. Al Perú, 
hi apostem sobre les seves tres regions geogràfiques: a la Selva, per 
la formació de mestres amazònics; a la Sierra, per combatre l’escletxa 
tecnològica, i a la Costa, per la millora de la qualitat educativa, física, 
psíquica i social, de pe tits i joves dels suburbis de grans ciutats.

Cap a finals del 2014 les congregacions de La Salle 
i Maristes van dialogar sobre la millor manera de 
respondre a la situació crítica dels desplaçats i 
refugiats del nostre món actual. Les discussions 
van orientar-se a donar resposta a la situació de 
l’Orient Mitjà. Així neix el Projecte Fratelli, que 
pretén oferir marcs i espais segurs d’integració 
per a la població refugiada siriana i iraquiana al 
Líban, a través, especialment de l’educació.

MADAGASCARPERÚ

GUATEMALA
CATALUNYA

LÍBANTOGO

PROJECTESPROJECTES

PROJECTES
PROJECTES

PROJECTESPROJECTES

Beques d’estudi 
i beques 

universitàries a 
diferents indrets  

de l’illa

Programa d’hàbits 
saludables per a 

l’alumnat i famílies 
de l’escola Signos de 

Fe de San Juan de 
Lurigancho

Protagonisme 
social i polític per a 
l’impuls econòmic 
de les dones rurals 
Maia Q’eqchi a la 

Zona Reina

Anivellament escolar de 
petits i joves refugiats a 
Saida. Projecte Fratelli

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

del país

Espai residencial per 
a la sostenibilitat del 
Centre de Promoció 
Femenina d’Anosibé 

(2ª fase).

Projecte Urubamba 
de formació 

tecnològica al Valle 
Sagrado

Beques-impuls 
de formació 

universitària. 
Programa Kuchuj 

a Ciudad de 
Guatemala

Final de construcció 
de 4 aules a l’escola 
rural de Masitaho, a 

l’altiplà malgaix.

Beques-impuls de 
formació de mes-
tres de l’Amazònia 

peruana

Continuar estudiant 
per canviar el país 

(escolarització 
secundària de joves 

adults)

Gmà. Ramon, Anna, Alba, Mercè, Laura i Marta  
– Zona Reina – ESTIU SOLIDARI 

Gmà. Joan, Clara, Cristina, Gemma, Sara i  
Montse – Zona Reina – ESTIU SOLIDARI 

“Durant la primera setmana vam conèixer la realitat 
social i política de Guatemala visitant diverses orga-
nitzacions que lluiten per defensar el seu territori i el 
medi ambient. Durant les dues setmanes a Zona Reina 
vam participar en l’entorn educatiu, fent sobretot activi-
tats a l’escola de Saquixpec. Ens atrevim a dir que Gua-
temala 17’ ha estat un abans i un després a les nostres 
vides; una experiència molt enriquidora que ens ha fet 
canviar la nostra perspectiva sobre els països del Sud.”

“Guatemala és un país de contrastos amb un ritme molt 
diferent al que estem acostumats. Pobresa, conflicte 
social i corrupció conviuen amb lluita, resistència i gent 
que ens han mostrat la seva generositat. Compartir ex-
periències i vivències amb la gent local i entre nosaltres 
ens ha permès entendre que molta gent petita, en llocs 
petits, fent coses petites, poden canviar el món.”

Joaquim, Montse, Clàudia, 
Berta i Nil -  
ESTIU SOLIDARI 

Xavi, David, Eva, Rafel, 
Emiliano, Mari i Paula  
– Valle Sagrado – 
ESTIU SOLIDARI 

“Es fa molt difícil resumir les vi-
vències, les emocions  i, amb elles,  
el que vàrem aprendre a Tana: 
molt. Tots cinc ens coneixíem força 
bé. Segurament per tot això vàrem 
riure i divertir-nos i vàrem plorar 
i indignar-nos essent capaços de 
compartir-ho sense massa ver-
gonya. Ens sembla que conviure 
amb la dignitat i amb la negació a 
rendir-se dels malgaixos que hem 
conegut, ens ha fet més savis. I ens 
sembla que el clatellot que implica 
assumir la contradicció aberrant 
del món dels enriquits en el que 
vivim, ens ha fet una mica millors.” 

“El grup, nombrós, no es va arron-
sar amb l’alteració de plans a cau-
sa de la vaga de mestres a nivell 
nacional. L’aplicació del projecte 
e-yachay va quedar una mica coix, 
però ens vam abocar amb les 268 
revisions optomètriques que vam 
realitzar amb el nostre professio-
nal -Rafa-, donant a més un total 
de 139 ulleres graduades i 189 
ulleres de sol. A banda, vam po-
der desenvolupar el Projecte Uru-
bamba a l’ISEP La Salle Urubamba 
amb cursos de capacitació i tallers 
tècnics de web, fotografia i audiovi-
sual, a més de tallers de manipula-
ció d’aliments i nutrició.”

Gmà. Antoni, Àlex, Maria, 
Josep, Julià, Eduard -  
ESTIU SOLIDARI 

Lorena, Xavi, Ana i Natàlia  
– Colegio Signos de Fe,  
San Juan de Lurigancho –   
ESTIU SOLIDARI 

“El nostre projecte va ser reduït 
en el temps i relativament fàcil pel 
que fa a l’ambient i les activitats en 
què vam ocupar la major part dels 
dies. Però en conjunt n’estem con-
tents, en conservem vius records i 
agraïm a PROIDE tota l’orientació i 
ajuda que ens va donar, i especial-
ment a la Liva, una persona fora 
del comú que ens va ajudar a que 
una realitat tan diferent fos senti-
da, en molts instants, com a molt 
pròpia i familiar.”

L’enorme acollida que ens va fer 
tothom, des dels mestres fins als 
alumnes, passant per tota la co-
munitat educativa, va ser increïble. 
Ens vam sentir com a casa i molt 
escoltades davant les propostes 
que teníem, en la perspectiva de 
gènere, l’educació sexual, la nu-
trició i fent recolzament a l’espai 
de la CONIPO (casa veïnal del ce-
rro).  Tota la gestió d’activitats, 
econòmica, material, comunicació, 
allotjament,  va ser perfecte.  Vam 
marxar amb la sensació d’haver 
experimentat una vivència única i 
amb coneixement sobre necessi-
tats de la zona per a futures col·la-
boracions.

Narcís, Pilar, Emilia, 
Núria i Laura -  
TARDOR SOLIDÀRIA  

Meritxell   
– Colegio Fe y Alegría  
#77 de Pisco – 
LLARGA ESTADA

“Madagascar requereix molts 
canvis en diferents àmbits: refo-
restació, millora de les comuni-
cacions, de la sanitat, de la xarxa 
d’aigua i clavegueram, diversifi-
cació dels conreus, etc. Els nous 
projectes de PROIDE haurien de 
tenir més ampli i llarg recorregut. 
Però en allò que vam fer i viure, 
arreu vam trobar gent acollido-
ra, alegre, generosa, que mai va 
posar cap obstacle a la feina que 
teníem encomanada; gestos in-
descriptibles, sempre d’accepta-
ció i mai de rebuig: GENEROSITAT 
COMPARTIDA. Hem fet arrels amb 
el cap i el cor.” 

“Al principi va ser una mica compli-
cada l’adaptació, perquè la vaga de 
professorat va coincidir justament 
amb la meva arribada. Després del 
xoc inicial pel desconcert que es 
vivia, i ja amb les classes represes, 
poc a poc vaig anar entrant en la 
dinàmica des del meu punt base 
que era la biblioteca en el préstec 
de llibres, i des d’allà, treballar 
amb els nens i nenes amb neces-
sitats educatives especials. Aques-
ta figura és tan important! Hi ha 
moltes famílies desestructurades 
en aquell barri, fet que repercuteix 
en un descuit sobre l’educació dels 
seus fills. Se m’ha fet curta l’expe-
riència i sento que en quatre me-
sos m’ha revolucionat per dins!”

VOLUNTARIAT GUATEMALA

VOLUNTARIAT PERÚ VOLUNTARIAT MADAGASCAR

Gmà. Javi, Ernest, Maria i Anna -  
ESTIU SOLIDARI 

“Una de les primeres coses que passen quan arribes al Líban, és que se’t desmunten molts mites i moltes idees 
preconcebudes. Tens la sensació que en realitat el que ens separa de la situació de les persones refugiades és més 
la sort d’haver nascut en un o altre punt de planeta, que no pas una cultura que és més propera del que un espera. 
I et parteix el cor i se t’omplen els ulls de llàgrimes, quan t’adones que la manera com estem construint aquest 
món, que la nostra indiferència pel seu patiment, destrossa un dels petits grans tresors de la humanitat, com és la 
innocència de la infància.”

VOLUNTARIAT LÍBAN

Com és el teu pupitre? La Volta 
a la Terra d’Adrià Homs

Pols Solidari  
25 anys

Campanya educativa Consum 
Responsable i DDHH

APS: Aprendre a mirar. 
Trencant murs invisibles 

El repte educatiu de PROIDE a l’Àfrica es basa sobretot a incrementar l’accés a l’escola primària, i 
secundària, i sumar esforços als processos engegats de qualitat educativa. A Togo, la nostra tasca es 
concentra a les 70 escoles rurals del nord, apostant per un recurs pràcticament inexistent fa ben poc 
com és el llibre de text. A Madagascar, el repte principal es basa en les beques d’estudi, com a suport 
essencial per assegurar l’accés d’una de les poblacions més empobrides del planeta.

PROIDE treballa l’Educació Transformadora a Catalunya per incidir en la nostra relació amb el món. 
Economia global significa relacions globals, i tal cosa necessita de ciutadania global per comprendre 

i actuar sobre les desigualtats 
existents, amb petites accions 
quotidianes i amb l’exigència del 
respecte als drets de totes les 

persones. El nostre treball se cen-
tra molt especialment en la xarxa de 22 

centres educatius de La Salle Catalunya.


