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És un plaer adreçar-me a vosaltres a través de
la presentació d’aquesta memòria. Sóc en David
Ortiz, el nou Director Administratiu de PROIDE,
que des del mes de desembre del passat 2006,
prenc el relleu del Gmà. Joan Carles Vázquez.
Vaig creure convenient que ell fos qui escrivís
aquesta salutació inicial, doncs ell havia viscut
en profunditat el que havia donat de sí l’any.
Però demanant-me que assumís jo la responsa-
bilitat, donat que vaig seguir molt de prop
l’evolució de l’entitat en els darrers sis mesos
d’any i que també la memòria surt publicada ja
ben endinsat el 2007, em correspon doncs fer
aquesta breu presentació.

Així doncs, un any més arriba a les vostres mans
la Memòria d’Activitats de la nostra i vostra
entitat. Una Memòria, que un cop redactada,
ens serveix a tots i totes per fer retrospectiva i
valorar el camí recorregut. Un camí, que com
deia el poeta, es fa al caminar, i ens ha situat,
com no podria ser d’altra forma, en un punt
distint al del cicle anterior. Aquest nou punt,
des d’on tenim ara el goig de mirar enrere, ens
mostra l’aprenentatge, l’experiència i la concreció
adquirida.

Aquest passat 2006, l’entitat ha seguit desen-
volupant les activitats que habitualment l’han
definit: suport a projectes per la via de les
subvencions públiques, per la via de les cam-
panyes escolars o per la via de les col·laboracions
i les donacions; suport als educands dels nostres
projectes a través de les beques escolars; con-
tenidors de material educatiu i divers; voluntariat
del programa ESTIU SOLIDARI i de llarga es-
tança; activitats de sensibilització als nostres
pobles i ciutats; confecció de materials didàctics
per a les escoles de La Salle sobre la cooperació
al desenvolupament, etc.

Si continuéssim amb aquest llarg etcètera,
aquesta salutació inicial deixaria de ser-ho, per
arribar a convertir-se en una pròpia memòria
d’activitats. Tanmateix, calia fer-hi un petit
esment per a adonar-nos que, dia a dia, esforç
sobre esforç i il·lusió sobre il·lusió, PROIDE
avança per a que el missatge que volem trans-
metre, arribi cada cop a més persones per a
assolir aquest obstinat objectiu de reduir les
desigualtats arreu del món.

Però a part de reafirmar la nostra missió, el petit
esment també serveix per expressar allò que a
PROIDE li mancava i que ja ha assolit: el Comerç
Just. Un Comerç Just que no es ven però que
sí es promociona des de la permuta a les nostres
23 escoles. A mesura que la cooperació inter-
nacional s’ha desenvolupat, més s’ha adonat de
les seves pròpies limitacions. Però al mateix
temps, ha vist que una de les formes més
eficaces de combatre les desigualtats, és incidint
allà on es multipliquen. Fent oposició a les
actuals estructures comercials, el Comerç Just
es basa en la transparència i el respecte als
productors, al consumidor final i al medi ambient.
Promocionar Comerç Just, és per PROIDE una
forma més de treballar en el nostre camp d’acció
que és l’educació. Perquè resulta ser una forma
eficaç i senzilla d’educar en valors de ciutadania
i valors humans.

No em queda més que desitjar que les pàgines
que segueixen puguin satisfer allò que demaneu
d’aquesta vostra entitat: transparència, esperit
crític i acció. Com a Director d’aquesta entitat,
GRÀCIES per fer possible el nostre camí. Com
a intermediari de les veus que ens arriben del
països de Sud, GRÀCIES per fer possible el seu.

David Ortiz i Silvestre
Director Administratiu
Memòria de les activitats 2006

SALUTACIÓ DEL
DIRECTOR DE LA
FUNDACIÓ
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FUNDACIÓ PROIDE
Domicili Social
-Promoció i Desenvolupament-
Sant Joan de La Salle, 42
08022 Barcelona
Telèfon: 93. 237.71.80
Telefax: 93.237.36.30
Web: http://www.fundacioproide.org
Correu electrònic: proide@fundacioproide.org
Blog: www.proide.tk

DELEGACIONS:
PROIDE BAGES
Pl. Gran, 1 · 08251 SANTPEDOR

PROIDE CAMBRILS
St. Josep, 7 · 43850 CAMBRILS

PROIDE GIRONA
Els Fossos, 17 · 17600 FIGUERES

PROIDE LLEIDA
Ferrer i Busquets, 17 · 25230 MOLLERUSSA

PROIDE TARRAGONA
Sant Benilde, 15 43006 TARRAGONA

MEMBRES DEL PATRONAT DE LA
FUNDACIÓ
Josep Martí (president)
Joan Carles Vázquez (vicepresident)
Miquel Àngel Barrabeig (tresorer)
Francesc Javier Núñez (secretari)
Jesus To (vocal)
Joan Marginet (vocal)

DIRECTOR
Joan Carles Vázquez

SECRETARIA
Helena Bové

EQUIP DIRECTIU
Joan Carles Vázquez
Francesc Balanzó
Helena Bové
Oriol Faulí
Jaume Garreta
Manel Martínez
Miquel Àngel Mur
Sandra Payàs

REUNIONS DEL PATRONAT DE LA
FUNDACIÓ
2 de febrer
5 de juliol
19 de desembre

REUNIONS DE L’EQUIP DIRECTIU
13 de gener
24 de febrer
29 de març
28 d’abril
26 de maig
21 de juny
20 de setembre
20 d’octubre
23 de novembre
22 de desembre

DADES
GENERALS
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PATRONAT

EQUIP DIRECTIU

Comerç Just

Rec. Pedagòcics

Campanya anual

ÀREA
DE SENSIBILITZACIÓ

Projectes cooperació

Projectes d’estiu

Beques

ÀREA
DE PROJECTES

Voluntaris locals

Voluntaris d’Estiu

Vol. llarga durada

Cursos de formació

ÀREA
DE VOLUNTARIAT

I FORMACIÓ

Deleg. Bages

Deleg. Cambrils

Deleg. Girona

Deleg. Lleida

Deleg. Tarragona

ÀREA
DE DELEGACIONS

Premsa

Fotografia

Biblioteca

Audiovisuals

ÀREA
DEL CENTRE

DE RECURSOS

Administració

Col·laboradors/es

Relacions exteriors

ÀREA
DE GESTIÓ

DIRECCIÓ

ORGANIGRAMA



LES
ÀREES

04

ÀREA DE GESTIÓ
Cap de l’Àrea: Francesc Balanzó

Voluntaris i voluntàries que han col·laborat a l’Àrea: Alfredo
Corcho (Delegat a la FCONGD), Nati Sampere (Comptabilitat)

ÀREA DE CENTRE DE RECURSOS
Cap de l’Àrea: Oriol Faulí

Voluntaris i voluntàries que han col·laborat a l’Àrea: Francesc
Balanzó, Teresa Baró i Manel Vila

ÀREA DE PROJECTES
Cap de l’Àrea: Jaume Garreta

Voluntaris i voluntàries que han col·laborat a l’Àrea: Núria
Alsina, Jaume Colomer, Xavier Coscojuela, Emilio Fernández,
Carles Francisco, Enric Garay, Raül Garcia, Anna García,
Carles Giol, Maria Victoria Latorre, Lídia Lopez, Nuria Loras,
Sonia Lozano, Alberto Lumbreras, Laura Marín, Luís
Marqueta, Jordi Molina, Anna Nadal, Nin Navarro, Carles
Paniello, David Pérez, Àngel Ruiz, Maria Pilar Salvadó,
Eva Serra, Sara Silvestre, Ester Simon, Josep Ignasi Solsona,
Lars Tarrach, Cristina Traus, Teresa Vinyals

ÀREA DE VOLUNTARIAT I FORMACIÓ
Cap de l’Àrea: Miquel Àngel Mur

Voluntaris i voluntàries que han col·laborat a l’Àrea: Manel
Martínez, Ignasi Oliveras i Emili Pérez

ÀREA DE SENSIBILITZACIÓ
Cap de l’Àrea: Manel Martínez

Voluntaris i voluntàries que han col·laborat a l’Àrea: Adrià
Bruch, Jordi Caballé, Laura De Castro, Laura Galán, Sandra
Huguet, Laura Marí, Ana Taboada, Xavier Tarragó, Jesús
To, Mélanie Tribalet, Glòria Vázquez.

Comerç Just: Francesc Balanzó, Maite Echagüe, M. Teresa
Suñe i M. Carme Trillas
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PROIDE BAGES
Dani Callís
Joan Capellas
Joan Lluís Casanovas
Montserrat Corrons
Montserrat Falip 
Josep Fargas
Anna M. Fíguls
Núria Font
Jordi Iglesias 
Carme Mollet
Dolors Parés
Pietat Ramos
Montserrat Rico 
M. Dolors Sala 
Teresa Trullàs

PROIDE CAMBRILS
M. Antonia Alberich
Vanessa Albiol
Miquel Amorós
Montserrat Avila
Salvadora Burrut
Nerea Castro
Josep MªCrusells
Cristina Espada
Jaume Ferre
Jordina Font
M. Teresa Font
Montserrat Galceràn
Ricard Gallego
Josep García
Dionisio González
Mª Teresa González
Laura Jayne
Carles Martí
Núria Martínez
Marta Mas
Montserrat Matas
Josefina Mestres
Ester Milán
Elisabet Nolla

Salvador Olivé
Josep M.Pallisé
Nati Pallisé
Francesc Pujals
Josep Salceda
Vicent Sanromà
Josep Senserrich
Montse Tella
Josep Mª Vallès
Josep M Vidal
Josep Mª Vidiella

PROIDE GIRONA
Senen Álvarez 
Ramon Baró 
Sandra Beneyto 
Laurentino Fernández
Emilio Fernández
José Antonio Fernández
Albert Gironès 
Pere Jordi Mas 
David Pérez 
Jordi Plans 
Maria José Sánchez 
Anna Serra 
Carme Taberner
Jesús Tó 
Eva Torrelles
David Viladàs

PROIDE LLEIDA
Anna Agustí
Rosa Mª Andrés 
Joan Baldrich 
Josep M. Beà 
Erika Bellet
Susi Caba
Josep Caba
Montse Clotet
Josep M. De las Heras
Gmà. Emilio Fernández 

Pere Garrofe
Elsa Martinez
Maria Mateus 
Gmà. Esteban Miguelez
Ramon Panadés
Jaume Pedrós
Rosa Pique
Francesc Pla 
Rosa Mª Poch 
Josep Ribalta 
Imma Romeo
Maribel Rosell
Carles Roura
Angelina Roure
Anna Salvia
Pere Sanz
Teresa Solé
Francesc Timoneda
Àngels  Tolosa
Jordi Tudela
Gmà. Toni Vallejo
Aleix Vilalta 
Salvador Vives

PROIDE TARRAGONA
Sabrina Ferran
Xavier Fortuny 
José Antonio Gómez
Javier Hernández 
Meritxell Miralles
Josep M. Prats
Jordi Rodríguez 
Jordi Saperas 

*Cap de Delegació
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INFORME
ECONÒMIC

INGRESSOS 2006
QUOTES COL·LABORADORS - 3%

CAMPANYES - 23%

DONATIUS DIVERSOS - 19%

BEQUES - 9%

SUBVENCIONS - 43%

INTERESSOS BANCARIS - 1%

BITLLETS CAMPS TREBALL - 2%

DESPESES 2006
MATERIALS - 3%

SERVEIS PROFESSIONALS - 1%

TRANSPORTS - 3%

COMISSIONS BANCÀRIES - 1%

SUBMINISTRAMENTS - 1%

ALTRES - 1%

PERSONAL - 4%

PROJECTES - 74%

BEQUES - 12%
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PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA 2006 “SUMAR ESFORÇOS PER REDUIR LA POBRESA, EL NOSTRE DEUTE PENDENT”.

El 4 de febrer l’Equip Directiu de PROIDE convocà a delegats, col·laboradors, amics, voluntaris i simpatitzants a celebrar els 15 anys de la Fundació
i a la presentació de la campanya del 2006.
El Germà Joan Carles Vázquez, director de la Fundació PROIDE inicià la presentació de la campanya amb unes paraules de benvinguda.
En Manel Martínez,  Cap de l’Àrea de Sensibilització de l’Entitat presentà els materials i les iniciatives que vertebren la campanya. Tots els continguts
quedaren recollits en un CD, incloent-hi també materials que l’entitat havia editat en campanyes anteriors.
El Germà Dani Callís va fer la presentació del DVD sobre Madagascar. En ell vam poder veure el dia a dia del Gmà. Joan Sala, del voluntariat de
l’estiu solidari 2005 i dels alumnes de l’escola St. Louis d’Ambositra.
En Jaume Garreta, Cap de l’Àrea de Projectes va presentar un CD divulgatiu de l’entitat.
En Manel Plasencia va fer la presentació del díptic de la Campanya de Beques 2006 que ell mateix va dissenyar.
Molt interessant va ser la presentació del material de Comerç Just que es pot trobar a l’Espai Solidari de PROIDE. L’explicació la van fer les
voluntàries: Maite Echagüe, Teresa Suñé i M. Carme Trillas.
Per acabar es va lliurar als presents el material de la campanya per al 2006. Seguidament vam gaudir d’un refrigeri i vam celebrar el 15 anys
d’existència i de treball de PROIDE

EL CURS D’INICIACIÓ A LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL

L’Àrea de Voluntariat i Formació organitzà una nova edició d’aquest curs durant els dies 13, 20 I 27 de maig.
Una vintena de voluntaris i voluntàries es reuniren per a tractar d’entendre les línies bàsiques de l’economia global i la seva incidència en les
polítiques de desenvolupament, (tema presentat per l’economista Emili Pérez de PROIDE). També la  petjada humana en el nostre món i el seu
impacte ecològic, presentat per Ignasi Oliveras, (biòleg especialista en temes de desenvolupament) i “el paper de les ONGDs avui” presentat per
Manel Martínez, Cap de l’Àrea d’Educació de PROIDE.
La clausura va suposar repassar la figura del voluntari, del seu compromís i de la seva identitat. Voluntaris i voluntàries de l’any 2005 van explicar
la seva experiència i el Gmà. Joan Carles Vázquez, director de PROIDE, va tancar el curs concretant alguns punts del viatge i fent les darreres
observacions.

VIDA DE
LA FUNDACIÓ



LES BEQUES ESCOLARS

Amb el lema “ENS AJUDES?. Volem que els nens i nenes del Tercer Món puguin anar a l’escola” s’ha continuat la tasca de sensibilització sobre
la importància de l’educació com a motor de desenvolupament dels pobles i factor de creixement de les persones.
Amb les beques destinades a Guatemala (151), Madagascar (482 beques bàsiques i 19 beques universitàries) i Togo (182), hem ajudat a que
815 nens i nenes puguin anar a l’escola, per aprendre, formar-se i canviar el seu futur.

L’ÀREA DE GESTIÓ

Des d’aquesta àrea s’han coordinat les accions que han permès assolir en grau satisfactori els objectius previstos. Destaquem, entre d’altres, les
accions següents: participació en la Coordinadora de ONGD lasal·lianes, participació en les reunions  de la Federació Catalana d’ONGD, enviament
d’informació de la vida de la Fundació al col·laboradors/es i elaboració de la Memòria Econòmica.

L’ÀREA DE PROJECTES

La descripció dels projectes realitzats al llarg de l’any permet fer-se una idea de tota la feina feta des d’aquesta àrea. 25 projectes han arribat a
bon port. Selecció de projectes, avaluació dels mateixos, presentació d’alguns d’ells per a subvenció de les diferents administracions, seguiment
del procés d’execució, justificació per part de les contraparts... són les tasques habituals d’aquesta àrea.

EL CENTRE DE RECURSOS

El fons de llibres, dossiers, reculls de premsa, revistes, fotografies i vídeos relacionats amb els països en vies de desenvolupament de PROIDE
s’ha continuat enriquint amb nous materials. El Centre ha estat a disposició de les escoles i de les persones interessades els divendres de 5 a 8
del vespre.
S’han escanejat els àlbums de fotografies en paper del Centre. S’ha continuat fotocopiant les notícies de premsa escrita relacionades amb Àfrica,
i tots els reculls de premsa s’han posat en dossiers per tal de tenir una millor conservació.

LA WEB I EL BLOG DE PROIDE

Durant aquest any s’ha continuat actualitzant aquests dos espais telemàtics per tal de potenciar els llaços de comunicació de l’entitat amb l’exterior.
Escoles i voluntaris han participat en la seva realització aportant-hi notícies i actes relacionats amb les campanyes i la sensibilització.
http://www.fundacioproide.org
http://www.proide.tk

EL BUTLLETÍ DIGITAL “EL NORD DEL SUD, EL SUD DEL NORD. JOVES”

Des de l’Àrea de Sensibilització i encapçalat per un grup de joves s’ha continuat editant aquest butlletí, amb una periodicitat mensual. “Hem perdut
la brúixola. No sabem posicionar Catalunya al Nord o al Sud. Al Nord, com a país desenvolupat. O al Sud d’Europa, quasi fregant amb els països
magrebins. Tot i la seva posició, en els mitjans de comunicació només es parla de les opulències i estructures rígides del Nord...i de les misèries i
limitacions del Sud”.
Amb aquest recurs humil, un full digital, s’ha pretès reprendre el rumb i encoratjar a tothom per tal de descobrir, en igualtat de condicions, què
diu el Nord i què respon el Sud. Què proposa el Nord i què demana el Sud. Què passa al Nord que no passa al Sud i què passa al Sud que no
passa al Nord.
Aquest butlletí apareix cada mes i es pot llegir al blog de PROIDE (www.proide.tk) o a la web (www.fundacioproide.org)
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PROJECTES
DE COOPERACIÓ

TOGO
El Togo està situat a l’oest d’Àfrica entre Ghana i Benin. Limita al nord amb Burkina Faso i al sud amb l’oceà Atlàntic. El relleu del país està dominat
per un altiplà a l’extrem occidental de la qual s’eleven les serralades del Togo i a l’extrem septentrional la cadena de Atakora. La selva del sector
meridional del país deixa pas a la sabana a les terres baixes del nord.
El rius principals són el riu Mono, l’Oti i el Mo.
El clima és tropical amb una temperatura mitjana anual de 25ºC

La crisi sociopolítica del Togo a inicis del 90 va provocar la suspensió de gairebé tota l’ajuda externa. Actualment un 39% de totes les nenes del
país en edat escolar no estan matriculades o han deixat l’escola. Les nenes que van abandonar l’escola primària acaben treballant en tasques
domèstiques o són víctimes d’abusos de tota mena.

Superfície: 56.790 Km2
Població: 6.145.000 habitants
Moneda: franc CFA
Idiomes: Francès, ewe, kotokoli, moba, kabiye, ...
Densitat d’habitants per Km2: 108.2 habitants/Km2
Mortalitat infantil: 9.25 %
Esperança de vida: 54.2 anys
Analfabetisme: 32 % en els homes i 62 % en les dones
Usuaris d’internet: 4 per cada 100 habitants.
Telèfons per cada 100 persones: 6
Llibres publicats: 5
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PROJECTES
DE COOPERACIÓ

GUATEMALA
Es coneix al país centroamericà de Guatemala com  "El país de l’eterna primavera". Guatemala limita al nord i a l’oest amb la República de Mèxic,
al sud amb l’oceà Pacífic i a l’est amb l’oceà Atlàntic, Hondures i Belice.

El clima centroamericà en general és un dels més privilegiats del món. Exceptuant les zones costaneres (400 Km2), té un clima càlid tropical. La
gran part de les ciutats principals es troben situades al sud del país i l’elevació més alta és el volcà de Tajumulco (4.220 m).

Els problemes que impedeixen el desenvolupament de Guatemala són les taxes de criminalitat, l’analfabetisme i el baix nivell d’educació i salut.
Hi ha aproximadament 75.000 nens i nenes desnodrits com a conseqüència de tres emergències simultànies: la pobresa crònica, la sequera i la
crisi del cafè.

Superfície: 108.890 Km2
Població: 14.655.189 habitants
Moneda: Quetzal
Idiomes: Espanyol i 22 llengües Maies
Densitat d’habitants per Km2: 119 habitants/Km2
Mortalitat infantil: 1.90 %
Esperança de vida: 68 anys
Analfabetisme: 25 % en els homes i 37% en les dones
Usuaris d’internet: 4 per cada 100 habitants.
Telèfons per cada 100 persones: 20
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PROJECTES
DE COOPERACIÓ

MADAGASCAR
L’illa de Madagascar, la quarta illa més gran del món, es troba situada a l’oceà Índic davant de les costes de Moçambic. El nord del país és la
regió més elevada (Tsaratanani  de 2876 m). Els rius a l’est són curts i  torrencials i a la part occidental són més llargs. El clima té moltes variacions
depenent de l’altura i situació respecte del mar. En moltes zones de l’interior predomina un clima tropical suavitzat per l’altitud.

Malgrat que en els últims anys a Madagascar s’han fet grans avenços en la reducció de la mortalitat infantil, les malalties com ara el paludisme,
la diarrea i les infeccions de les vies respiratòries provoquen la mort diària de 160 nens i nenes. D’altra banda la meitat dels nens i nenes pateixen
de malnutrició. En les zones rurals entre el 3% i el 10% de la població tenen accés a aigua potable i sanejament.

Més d’una cinquena part dels nens i nenes de 5 a 14 anys treballen en feines d’alt risc com ara el tallat i extracció de pedres. L’explotació sexual
de les nenes de 10 a 17 anys és una font constant de preocupació a Madagascar.

Superfície: 587.040 Km2
Població: 18.606.000 habitants
Moneda: franc malgatx
Idiomes: malgatx i francès
Densitat d’habitants per Km2: 31.17 habitants/Km2
Mortalitat infantil: 7.88 %
Esperança de vida: 55.3 anys
Analfabetisme: 23.6 % en els homes i 34.8 % en les dones
Usuaris d’Internet: 0 per cada 100 habitants.
Telèfons per cada 100 persones: 2
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PROJECTES REALITZATS
ANY 2006
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Ajuda d'emergència per als afectats de l'huracà Stan

Construcció d'un menjador a l'escola St. Louis d'Ambositra

Remodelació dels sanitaris de l'escola St. Louis d'Ambositra

Construcció d'un nou edifici de primària a l'escola St. Louis d'Ambositra (1)

Formació continua de mestres de la xarxa d'escoles rurals de la regió de les sabanes

Adquisició de manuals escolars per a mestres

Guatemala

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Togo

Togo

8.391€

4.282€

6.027€

6.000€

5.103€

2.996€

FONS PROPIS

TítolDestinació Cost

32.799€ Total

Millora d'instal·lacions de l'Instituto Maya Guillermo Woods

Material escolar i mitjans adaptats per a nois amb minisvàlues

Arranjament de l’escola rural de Nadegré

Arranjaments a les cooperatives rurals de Kope de Togoville

Arranjament de teulada a quatre escoles rurals

Tallers de formació de mares per a promoure l’educació de les nenes

Adquisició de pupitres per a les escoles de la regió de les Sabanes

Arranjament d'aules a l'escola St. Augustin de Togoville

Construcció de dues aules a les escoles rurals de Kpong i Idonjoague

Millora del sanajament del CEG de Nadjoundi

Guatemala

Madagascar

Togo

Togo

Togo

Togo

Togo

Togo

Togo

Togo

4.500€

3.334€

6.000€

5.000€

2.996€

2.996€

2.996€

7.770€

11.657€

3.885€

CAMPANYA ESCOLES

TítolDestinació Cost

51.134€ Total

Beques d'estudi a Ixcán

Beques d'estudi a Bheniy, Tamatave i Tana

Beques d'estudi per als alumnes del CEG La Salle Dapaong

Beques d'estudi per als alumnes de la xarxa d'escoles rurals de la regió de les sabanes

Guatemala

Madagascar

Togo

Togo

7.000€

20.980€

6.600€

7.000€

CAMPANYA BEQUES

TítolDestinació Cost

41.580€ Total
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(1)  Amb subvenció de Mans Unides i PROYDE
(2)  Amb subvenció de l’Ajuntament de Palamós
(3)  Amb subvenció de l’Ajuntament de Cambrils
(4)  Amb subvenció de l’Ajuntament de Tarragona

(5)  Amb la subvenció de la Generalitat de Catalunya
(6)   Amb la subvenció de l'Ajuntament de Palamós
(7)  Amb la subvenció de l'Ajuntament de Manresa

Suport educatiu a l'escola de Campo Gallo

Suport educatiu a l'Instituto Maya Guillermo Woods

Arranjaments de l'escola de Nansongué

Arranjaments a les cooperatives agrícoles de Kopé

Argentina

Guatemala

Togo

Togo

1.500€

1.500€

1.500€

1.500€

ESTIU

TítolDestinació Cost

6.000€ Total

Contenidor PROIDE Lleida

Contenidor PROIDE Lleida

Togo

Togo

2.720€

1.447€

CONTENIDORS

TítolDestinació Cost

4.167€ Total

Formació de mestres dels Andes Centrals mitjançant ràdio Rimarinakusumchis (2)

Abastiment d'aigua potable a les escoles de Nansongue, Tkpamba i Mandouri (3)

Construcció de noves aules a les escoles de Tantoga i Lolongue (4)

Ampliació de l'oferta educativa de base a la regió de les sabanes (5)

Construcció de pous a les escoles primàries rurals de Nadegré, Bouyeme i Tchandana (6)

Construcció d'un menjador escolar i habitatges per a professors al col·legi St. Louis de Gonzague d'Ambositra (7)

Perú

Togo

Togo

Togo

Togo

Madagascar

4.590€

5.580€

23.527€

120.000€

4.121€

6.000€

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

TítolDestinació Cost

163.818€ Total

299.498€ TOTAL GENERAL



AGENDA
ACTIVITATS 2006

GENER
PROIDE BAGES els mesos de gener i febrer:
Exposició de fotografies a la Sala la Kampana de
Manresa sobre del camp de treball a Madagascar
2005

FEBRER
4- Presentació de la Campanya de PROIDE i
celebració del 15 anys de PROIDE “Sumar esforços
per reduir la pobresa, el nostre deute pendent”,
a la seu social de l’entitat, a les 17 hores.
Durant tot el mes esmorzars solidaris a La Salle
Barceloneta
9- Encesa Solidària a La Salle Premià
14- Assistència a l’Assemblea General a la Fede-
ració Catalana d’ONG per al Desenvolupament
15-22- Campanya de Proide amb esmorzars soli-
daris, marxa solidària i festival a favor de PROIDE
a La Salle Torreforta.
20-10 de març- Campanya de Proide amb artesania
solidària, esmorzars i dinar solidari a La Salle
Manlleu.
25- Es carrega a Mollerussa el contenidor amb
material per a l’Àfrica. Organitza: PROIDE LLEIDA

MARÇ
2- Sopar de la Solidaritat a La Salle Congrés.
Taula rodona per parlar de les experiències del G.
Josep Mestres i alguns voluntaris d’estiu.
6- Surt de Barcelona el contenidor organitzat per
PROIDE LLEIDA amb destinació LOMÉ (TOGO)
6-10- Campanya de PROIDE a La Salle Comtal.
Confecció i venda de la 7a. edició de la revista
“Pensa en l’Àfrica”
9- Esmorzar solidari a La Salle Comtal
10- Activitats solidàries a La Salle Comtal (vivèn-
cies d’Àfrica, gimcana, jocs del món, tallers,
xocolatada i la foto solidària)
10- 9a Encesa solidària a la plaça de Fra Bernadí
de Manlleu i xerrada i sopar solidari a La Salle
Manlleu.
21- Arriba a Lomé (TOGO) el contenidor organitzat
per PROIDE LLEIDA. A partir d’aquí falta el

recorregut fins al nord del país, a Tami.
27-31- Campanya de PROIDE a Infantil i Primària
a La Salle Bonanova
27-31- Campanya de PROIDE (cursa solidària,
comerç just, esmorzars solidaris) a La Salle Premià
30- Teatre dins de la Campanya de Primària a
favor de PROIDE a La Salle Bonanova
31- Festival Aula musical dins de la Campanya
de Primària a favor de PROIDE a La Salle Bonanova
31- 8ª. Encesa Solidària a les escales de la
Catedral de Girona. Organitza La Salle Girona
31- 6 abril- Campanya de PROIDE a La Salle
Girona (esmorzars solidaris...)
31- Comerç Just de PROIDE a La Salle Manresa

ABRIL
1 i 2- Participació de PROIDE BAGES a la setmana
solidària a l’escola La Salle Manresa. Exposició
d’artesania de Madagascar.
2- Botifarrada Solidària a La Salle Congrés.
3-9- Campanya de PROIDE a Infantil a La Salle
Bonanova
3-6- Campanya de PROIDE i esmorzars solidaris
a La Salle Girona
6- Sopar solidari a La Salle Girona
7- Dia de PROIDE a La Salle Gràcia
21 i 22- Sant Jordi solidari a La Salle Figueres
(venda de llibres i roses)
23- “Una rosa per Sant Jordi” venda de roses
organitzada per PROIDE BAGES al Passeig de
Manresa. Informació de la ONGD i mostra de
fotografies de Madagascar
24 al 27 d'abril- Sensibilització de l’alumnat de
La Salle Manresa amb exposicions i díptics.
23- Sant Jordi solidari La Salle Montcada
21- Dia Solidari a La Salle Bonanova organitzat
per Primària (venta de roses a favor de PROIDE...)
23- Sant Jordi Solidari a La Salle Congrés (venta
de roses a favor de PROIDE)
24-28- Campanya de PROIDE a ESO i Batxillerat
a La Salle Bonanova
27- Esmorzar solidari a favor de PROIDE a La
Salle Manresa
28- Campanya de PROIDE a La Salle Cassà.
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Mercat Solidari, Xerrada de experiències de
voluntariat, Sopar Solidari i Karaoke.
29- Esmorzar solidari a La Salle La Seu d’Urgell

MAIG
5- PROIDE LLEIDA.- 5a. Mostra gastronòmica-
solidària del Pla d’Urgell a les 9 del vespre al
pati del col·legi La Salle Mollerussa.
13 i 14- Convivències a La Salle Bonanova.
Organitzat per l’Associació de Pares. Una comissió
de pares organitza una paradeta per donar infor-
mació sobre PROIDE, es fan tallers i, comerç
just...
13, 20 i 27- Curs d’Introducció a la Cooperació
Internacional per als voluntaris i voluntàries
d’Estiu a la seu social de PROIDE
19- Fase final de playbacks per recaptar fons
per a la Campanya de PROIDE a La Salle Premià
20 i 21- Fira de la solidaritat organitzada per
l’Ajuntament de Cambrils al Parc del Pescador.
PROIDE CAMBRILS participa a la Jornada Inter-
cultural
15-20- Setmana de PROIDE a La Salle Sant
Celoni.
22-27- Setmana de PROIDE a La Salle Figueres
(comerç just, samarretes, esmorzars solidaris,
manualitats...)
20- Exposició d’artesania de Madagascar orga-
nitzada per PROIDE BAGES a l’escola LLissach
de Santpedor
27- 7ª Encesa Solidària a La Salle Figueres la
nit de la “diada de germanor”. Sorteig organitzat
per l’APA a favor de PROIDE
28- Col·laboració a la Jornada de Comerç Just.
PROIDE CAMBRILS organitza una Bicicletada.

JUNY
5-9- Setmana de PROIDE a La Salle Santa
Coloma (xerrades, vídeo-fòrums...)
7- Venda de samarretes solidàries a La Salle
Santa Coloma
8- Esmorzar solidari pro PROIDE a La Salle Santa
Coloma
10- Es carreguen a Mollerussa dos contenidors
amb material per al Togo. Organitza: PROIDE
LLEIDA
10 i 11- Col·lecta popular pro beques PROIDE
pels carrers de Santa Coloma de Farners
16- Sortida de Barcelona dels contenidors amb
destí Togo

17- Coques i pastissos per a PROIDE durant la
festa de final de curs a La Salle Santa Coloma

JULIOL
2- Sortida dels voluntaris/ies d’estiu amb destí
Dapaong
7- Sortida dels voluntaris/ies d’estiu amb destí
Togoville
15- Sortida dels voluntaris/ies d’estiu amb destí
Guatemala
31- Sortida dels voluntaris/ies d’estiu amb destí
Argentina
14- Xerrada-col·loqui del Gmà. Joan Sala I el
Gmà. Joan Lluís: “En un sòl món, quants MÓNS
vivim?”. Similituds i diferències entre el 3r i el
4t món. Organitzat per PROIDE BAGES.

AGOST
4- Emissió de les càpsules televisives sobre
PROIDE. Organitzat pel Departament de Coope-
ració Internacional de l’Ajuntament de Lleida

SETEMBRE
24- PROIDE BAGES i 30 La Salle MANRESA.
Per la Fira de Sant Miquel de Santapedor parti-
cipació amb una parada amb artesania de Mada-
gascar i Togo i fent campanya de sensibilització.

OCTUBRE
7- Participació de PROIDE a la Fira d’Entitats
de Palamós
7- Participació en la XII Fira Solidària d’ONGs
de Manresa organitzada per l’Ajuntament de
Manresa (parada d’informació, comerç just…)
21 i 22- PROIDE LLEIDA participa a la 3a Fira
d’Entitats Solidàries de Lleida.

NOVEMBRE
PROIDE BAGES organitza una xerrada sobre les
experiències d’aquest any al camp de treball al
Togo i inicia la campanya de beques a l’escola
La Salle Manresa
18- Participació de PROIDE BAGES a la Vetllada
per a Guatemala de la plataforma del Bages.
Tot el mes.- Participació de PROIDE BAGES junt
amb la Unió de Botiguers de Santpedor a la
Campanya de recollida de diners per a Guatemala

DESEMBRE
1- A les escales de la catedral de Tarragona, es
va realitzar l'encesa solidària de 2.500 espelmes
amb la finalitat de recollir diners per a Proide.
El lema era "L'altra llum de Nadal”.
3- PROIDE BAGES participa a la Matinal Solidària,
campanya de sensibilització a la Plaça Gran de
Santpedor: esmorzar solidari, artesania..realitzat
pels nens i nenes de l’escola RIU D’OR
6 i 8-10- Participació de PROIDE CAMBRILS
en el “Mercat de Nadal” organitzat per la Unió
de Botiguers i Xocolatada Solidària
11-15- Venda de plantes nadalenques (flor de
pasqua, pins adornats, ciclàmens o grèvol) a
consergeria de La Salle Figueres
13-17- Campanya de beques de PROIDE a La
Salle Manresa
15- Encesa solidària al pati de La Salle Sant
Celoni.
Celebració del NADAL SOLIDARI a La Salle
Barceloneta a càrrec de l’agrupament escolta.
20- PROIDE BAGES. 8è Festival IES d’AURO
per captar Beques per a l’escola Anna
d’Antananarivo (Madagascar)
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DIRECCIÓ

1. Engegar un procés participatiu a l’entitat per a la definició d’un Pla
Estratègic triennal.

a. Per definir la missió i visió de l’entitat
b. Per sistematitzar el treball de l’entitat
c. Per establir canals de comunicació entre actors i institucions
d. Per decretar mecanismes sòlids d’avaluació

· Cerca de persona especialitzada en processos de Pla Estratègic
· Calendalitzar el procés de creació del PLE
· Sol·licitud de determinades qüestions a responsables d’àrea, escoles i

delegacions, i classificació de la informació obtinguda
· Definició del PLE sota els consensos de cadascuna de les reunions de

l’Equip Directiu

COMUNICACIÓ

1. Aprofitar diferents espais del calendari Lassal·lià per a acostar l’entitat
a nens, pares i mestres.
· Participació a CELAS i Trobada Institucional

2. Dotar l’entitat de material publicitari que la defineixi.
· Confecció d’1 tríptic, 1 audiovisual i 1 PowerPoint

3. Crear materials per a la difusió del programa ESTIU SOLIDARI
· Confecció d’1 tríptic informatiu

VOLUNTARIAT

1. Establir pautes del procés de treball amb el voluntariat de l’ESTIU
SOLIDARI
· Confecció de documents de sol·licitud
· Creació del document DRETS i DEURES del voluntariat
· Creació d’un Acord Marc estandaritzat de col·laboració amb les contraparts
· Confecció de documents de seguiment del procés de formació
· Confecció de documents d’avaluació i socialització de l’experiència

2. Incentivar la participació en els cursos de formació
· Condensar la formació en un sol cap de setmana
· Realització de la formació en el mes d’abril
· Creació d’espais de reflexió i coneixement entre els participants

3. Retroalimentar el voluntariat d’estiu per a la dinàmica de l’entitat
· Detecció dels espais buits dins de l’estructura de PROIDE
· Creació d’una segona trobada de socialització de l’experiència
· Invitació al voluntariat d’estiu a ocupar els espais buits de l’estructura

4. Limitar les responsabilitats del voluntariat a seu
· Parcel·lant les actuals àrees en aquelles accions que s’hi realitzen
· Sistematitzant el treball per fer-lo més enllà de les persones

PROJECTE DE LES ACTIVITATS
DE LA FUNDACIÓ PROIDE 2007
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PROJECTES

1. Incrementar l’esperit PROIDE a les campanyes de les escoles.
· Creació de nous materials que incrementin la informació dels projectes

i de les avaluacions dels mateixos
· Transformació de l’exposició “Un passeig per Àfrica” en itinerant.

2. Iniciar amb les contraparts un procés d’unificació dels formats de
sol·licitud del projectes i de les justificacions dels mateixos.
· Desplaçaments als països on es col·labora (qualsevol persona de l’Equip

Directiu que hi viatgi) per a la definició d’aquests formats

3. Definir tots els projectes que recolzarà l’entitat, un mes abans de
l’inici de període.
· Creació al llarg de l’any d’un banc de projectes
· Reclamació de projectes a partir del darrer trimestre d’any

SENSIBILITZACIÓ

1. Campanya 2007 “Formo part del problema, part de la solució”
· Presentació de la campanya de sensibilització a la seu de PROIDE el 

dia 17 de febrer.
· Creació dels materials per a l’etapa educativa de batxillerat i cicles 

formatius.

· Traducció de tots els documents al català.
· Dissenyar-los en format html i pdf per tal de poder-los penjar a la web,

i editar-los.
· Dissenyar una única samarreta d’acord amb la campanya per poder-se

vendre a les escoles.

2. Àrea de Sensibilització de la Coordinadora d’ONGDs lasal·lianes
· Coordinar les reunions de treball de l’àrea de sensibilització de la 

Coordinadora per tal de confeccionar la campanya i els respectius 
materials didàctics del 2008.

3. Desdoblar l’Espai Solidari de Comerç Just de La Salle Gràcia per a la
creació d’altres espais a totes les escoles.
· Cerca de persona disposada a visitar cada escola
· Definició dels procediments d’actuació de la seu de l’Espai Solidari 

(L.S. Gràcia) i les altres escoles
· Definició de les fórmules de dinamització dels Espais Solidaris des de

les pròpies escoles



Sant Joan de la Salle, 42
08022 – Barcelona
Telèfon: 93.237.71.80
Telefax: 93.237.36.30

Web: http://www.fundacioproide.org
Correu electrònic: proide@fundacioproide.org

FUNDACIÓ PROIDE
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT


