
MeMòria de les activitats de la

Fundació PROidE

2009





MEMÒRIA D’ACTIVITATS PROIDE / 2009

1

 Salutació del director de la Fundació ..........................  3

1  La Fundació ......................................................... 4

 Dades generals ................................................  5 

 Objectius ........................................................  5 

 Organigrama ...................................................  6 

 Membres de l’entitat ..........................................  6

 Delegacions .....................................................  7

 On treballem ....................................................  8

 Togo ..........................................................  8

 Madagascar ................................................ 10

 Guatemala .................................................. 12

 Perú .......................................................... 14

2 Projectes 2009 ..................................................... 16

 Llistat de projectes  .......................................... 17

 Fons propis ................................................. 17

 Campanya escoles  ....................................... 18

 Contenidors  ................................................ 18

 Administracions  .......................................... 19

 Estiu Solidari ............................................... 19

       Togo  ....................................................  20

       Madagascar   .......................................... 20

       Perú...................................................... 21

       Guatemala ............................................. 21

 Beques escolars  .........................................  22

       Togo  ....................................................  24

       Guatemala  ............................................. 30

       Madagascar ............................................ 34

3 Informe econòmic 2009 ........................................  44

 Resultat comptable  .........................................  45

 Detall dels projectes finançats............................  46

 Auditoria 2008  ................................................  47

4 Agenda d’activitats 2009 .......................................  48

 Resum d’accions  ............................................  49

 Agraïments  ........................................................  52

ÍNDEX





MEMÒRIA D’ACTIVITATS PROIDE / 2009

3

Els anys passen i si d’ells sabem trobar 
tot el què hem après caminant, benvin-
gut sigui el pas de la vida. La nostra enti-
tat creix, i si sabem entendre la crescuda 
de forma més  qualitativa que no quan-
titativa, crec que estarem comprenent 
adequadament el creixement. 

Les nostres societats han patit ceguesa 
natural històrica al no saber trobar prou 
artefactes que sabessin mesurar la qua-
litat de les coses. Per això, només han 
mesurat la qualitat a partir de la quan-
titat, perquè al comparar pressupostos 
empresarials, Productes Interiors Bruts 
(PIB) i demés xifres, teníem la única res-
posta de si el camí era el correcte. Quan-
tes vegades hem sentit que un país que 
creix econòmicament per sota del 2% ja 
es troba en recessió? ¿Algú s’imagina 
què representa per al nostre planeta el 
creixement constant? Si prenem el crei-
xement sostingut de tots els països del 
món durant els propers 50 anys, ens 
trobaríem que seria 3 vegades el PIB ac-
tual mundial. I com que és exponencial, 
en 100 anys hauria arribat a 7,5 vegades 
i en 200 a 52 vegades. Si ara mateix l’em-
premta ecològica que provoquem tots els 
humans diu que estem consumint 1,5 
planetes, els nostres néts hauran de li-
diar amb un planeta absolutament esgo-
tat, ja que per mantenir aquests estils de 
vida, dins de 50 anys caldran 4,5 plane-
tes. I només en tenim un. Potser haurem 
inventat fonts energètiques abundants i 
renovables, però ens estem enganyant i 
estem hipotecant el futur de les properes 
generacions creient que tard o d’hora la 
ciència i la tecnologia acabaran donant-
nos un món absolutament sostenible. 
Per tant, això demostra clarament el pe-
rill d’interpretar el creixement del PIB, o 
dels pressupostos de les empreses com 
a indicador de benestar i de progrés. És 
evident que no hi ha progrés si deixa 
d’haver-hi futur.

¿I si ara que sabem on podem arribar ens 
plantegem fer alguna cosa a canvi? No-
saltres (rics del Primer Món) quan ja no 
patim pels recursos més bàsics, comen-
cem a descobrir que la felicitat no ens la 

proporcionen ben bé ni els objectes ni 
tampoc les col·leccions d’experiències. 
Potser en aquest punt de consciència, 
ens trobem en disposició d’entendre que 
la felicitat no es troba al final de cap camí 
recorregut sinó que es troba en allò més 
senzill, aquí i en aquest instant. No cal 
fer cap travessa per arribar-hi perquè ja 
som al lloc que busquem. 

En tant que el nostre cap no es creu això 
que dic, se m’acut una forma per arribar-
hi: lentament. Si anem més a poc a poc, 
podem gaudir molt més d’allò que ens 
envolta i també del nostre temps i dels 
altres. Significa copsar una realitat dis-
tinta a com la veiem quan som sotmesos 
al ritme de la trepidant vida moderna. 
Necessitem menys elements externs per 
hora, i per tant, tot plegat ens du a reduir 
les nostres necessitats i tenir una posa-
da en escena en el nostre planeta, menys 
depredadora. Dit d’una altra forma: DE-
CREIXEM. 

El món globalitzat d’avui ens permet sa-
ber tres fets essencials que no podem 
ignorar: el primer, que la biosfera té els 
seus límits. El segon, que a mesura que 
passen els anys, moltes societats em-
pitjoren progressivament les seves con-
dicions de vida (mai a la història de la 
humanitat havien hagut tants milions de 
persones que pateixen fam). I el tercer, i 
el que més ens costa de pair: el primer i 
el segon punt són conseqüència del nos-
tre particular estil de vida. Si l’economia 
decreix, deixem d’agredir el planeta i dei-
xem de tenir a 2/3 parts de la humanitat 
que actuen quasi exclusivament com a 
subministradores de les necessitats del 
Primer Món. La possibilitat que tenim 
de consumir desenfrenadament ele-
ments d’escassa necessitat cada vegada 
a preus més baixos, és el que fa que les 
grans empreses i els Estats forts actuïn 
de veritables extorsionadors dels més fe-
bles. Denigrem als dèbils, ens enganyem 
a nosaltres mateixos i malmetem el pa-
trimoni comú del planeta. 

Fa temps que des de les ONGD’s sabem 
que allò que fem és clarament insuficient 

per revertir l’ordre injust del món. Com 
diu l’escriptor i activista David Llistar en 
el seu llibre “Anticooperación”, la coope-
ració fa un “treball de formigueta al cos-
tat del treball d’uns elefants que van tre-
pitjant tota l’herba plantada per altres”. 
Què difícil, doncs! Cal canviar aleshores 
el model, i cadascú de nosaltres pot ser 
agent de canvi. En els països del Sud, per 
cada dòlar invertit en matèria de coope-
ració, en surten 6 per raó de deute ex-
tern. Amb això n’hi ha prou per dir que és 
absolutament imprescindible alçar més 
la veu per fer justícia global des de la 
nostra acció local. No és només cosa de 
polítics, empreses i grans institucions; 
és cosa de tots. 

I què podem fer nosaltres? Una possible 
solució que s’orienti a actuar a ritmes 
existencials més lents, per exemple pot 
ser reduir les nostres jornades de treball 
per dedicar més temps a les nostres fa-
mílies i/o qualsevol col·lectiu que actuï 
per causes adreçades al benestar comú. 
És qüestió de cedir en la producció i con-
sum de béns materials per poder poten-
ciar els béns relacionals. Dit d’una altra 
manera: busquem la felicitat ja no prin-
cipalment consumint matèria i energia, 
sinó sobretot obrint-nos cap al col·lectiu 
a través d’alguna causa.

Alentir el ritme i participar de l’associ-
acionisme, són dues passes essencials 
per decréixer i modificar el panorama 
mundial. Com es veu, no cal fer accions 
impossibles per aconseguir la nostra 
premissa més gran com a espècie de 
deixar un món millor a cada següent ge-
neració. Només cal que a cada individu 
el món no li sigui indiferent.

SALUTACIÓ DEL DIRECTOR
DE LA FUNDACIÓ

David Ortiz i 
Silvestre
Director de PROIDE
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FORmA jURÍDICA:
Nom: Fundació Privada Promoció i De-
senvolupament PROIDE 

CREACIÓ:
1991 (com a Associació); 2000 (com a 
Fundació)

NúmEROS DE REgISTRE:
Registre de Fundacions de la Generalitat 
de Catalunya: nº 1434 
Registre d’Organitzacions No Governa-
mentals 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 - 646 11 64 64
Fax: 93 237 36 30
Adreça electrònica:
proide@fundacioproide.org
Web: www.fundacioproide.org

ORIgEN I vINCULACIONS DE L’ENTITAT:
Promoció i Desenvolupament són les 
dues paraules que formen el nom PROI-
DE. L’ONGD neix l’any 1991 de les esco-
les La Salle de Catalunya al voler crear 
una estructura paral·lela però indepen-
dent de PROYDE, creada l’any 1988 a 
Madrid. 

PERSONES DE CONTACTE I hORARI 
D’ATENCIÓ AL PúBLIC: 
David Ortiz i Silvestre, Director. De dilluns 
a divendres de 9h a 14h.
Helena Bové i Carbonell, Secretària. De 
dilluns a divendres de 16h a 20h.

Nº DE COL·LABORADORS PER qUOTA: 
89 (quantitat mensual, trimestral o anu-
al, escollida pel donant)

Nº DE COL·LABORADORS PER BECA:
517 persones o entitats per a un total de 
840 beques (24 de les quals universitàri-
es) (Beca senzilla: 55€ Beca universitària 
(Madagascar): 220€)

Nº DE vOLUNTARIS:
127 

DELEgACIONS COmARCALS:
Bages, Cambrils i Mollerussa / Lleida
Delegacions locals: Barcelona (6), Ber-
ga, Cassà de La Selva, Figueres, Girona, 
Manlleu, Manresa, Montcada i Reixac, 
Palamós, Premià de Mar, Reus, Sant 
Celoni, Sta. Coloma de Farners, La Seu 
d’Urgell, Tarragona (2)

PERTINENçA A XARXES:
membre de la Federació Catalana 
d’ONG’s pel Desenvolupament, mem-
bre de la Coordinadora d’ONGD’s lasal-
lianes, membre de XARXES Catalunya, 
membre de les Coordinadores d’ONGD’s 
de: Lleida, Tarragona, Sant Celoni, Pala-
mós, Cambrils i Manresa. 

1. Projectes de cooperació en l’àmbit 
educatiu vinculats a les obres popu-
lars de La Salle a Togo, Madagascar, 
Guatemala i Perú

2. Projectes de cooperació en l’àmbit 
productiu i l’organització política a 
Guatemala i Perú.

3. Campanyes de beques escolars i uni-
versitàries a Madagascar, Togo i Gua-
temala

4. Enviament de contenidors amb mate-
rial divers, a l’Àfrica occidental

5. Sensibilització anual a totes les esco-
les de La Salle Catalunya a partir dels 
Objectius del Mil·lenni de les NN.UU.

6. Creació i formació de grups de volun-
taris per a la descoberta de la realitat 
del Sud i la intervenció en la mateixa.  

... mitjançant la següent dinàmica:

– les escoles de La Salle de Catalunya 
treballen, en un període concret de 
l’any, els materials d’educació al de-
senvolupament que PROIDE i la Coor-
dinadora d’ONGD’s lasal·lianes prepa-
ren anualment 
· la seu central i les delegacions comar-

cals, treballen al llarg de l’any per a la 
conscienciació de la població catalana 
sobre la desigualtat Nord-Sud

– les escoles realitzen campanyes de so-
lidaritat sobre uns projectes concrets 
· la seu central i les delegacions co-

marcals, treballen al llarg de l’any per 
a l’obtenció de recursos materials i/o 
econòmics sobre projectes concrets 

– les escoles aprofiten les campanyes per 
potenciar les beques d’estudi que per-
meten l’accés a l’escola a centenars de 
nens i nenes. 
· la seu central i les delegacions co-

marcals treballen les beques al llarg 
de tot l’any 

– la seu central, les delegacions comar-
cals i les delegacions locals treballen 
per a l’obtenció de subvencions públi-
ques per als projectes de desenvolu-
pament en els països on es coopera

– persones a títol individual o procedents 
de les diferents delegacions comar-
cals i locals, esdevenen el voluntariat 
d’estiu, que permet la descoberta dels 
nostres projectes als països del Sud, i 
una reflexió essencial per a la formació 
en valors de la nostra ciutadania 

DADES gENERALS

OBjECTIUS
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PATRONAT:  
Josep Martí (President)
octubre 2002 - setembre 2010

Joan Marginet (Vice-president)
novembre 2007 - indefinit  

Miquel Àngel Barrabeig (Tresorer)
novembre 2000 - indefinit 

Josep Canal (Secretari)
novembre 2007 · indefinit  
Jesús To (Vocal)
juny 2005 - indefinit

Antoni Baqueró (Vocal)
novembre 2007 - octubre 2010    

DIRECCIÓ:
David Ortiz (contracte 25h./setm.)
desembre 2006 - indefinit

SECRETARIA:
Helena Bové (contracte 20h./setm.)
març 1999 - indefinit

COmPTABILITAT:
Francesc Balanzó (voluntari aprox. 15h./setm.)
gener 2004 – juliol 2010

Joan Lluís Ferré
(a partir de setembre de 2009)

Serveis externs: Nati Sampere (ORTEMESA) i 

Jaume Carreras (GASSÓ Auditors)

EqUIP D’ÀREES:
Àrea de Comerç Solidari:
Caps d’àrea: Maite Echagüe i Francesc 
Balanzó
Altre voluntariat: M. Lluïsa Caïs, Juli Al-
tés i Julio Cañas.

Àrea de Sensibilització:
Cap d’àrea: Josep Canal 
Altre voluntariat: Ramon Pujol, Vicenç 
Casas i Nin Navarro

Àrea de Projectes:
Cap d’àrea: David Ortiz
Altre voluntariat: Salvador Vives, Mont-
serrat Rico, Núria Font, Carme Mollet, 
Carles Martí, Xavier Fortuny, Albert Gi-
ronès, Miquel Àngel Mur, Sònia Lozano 
i Nin Navarro. 
Serveis externs: Stefano Sanfilippo 
(GAIA), Antonio Yubero (Fundación JU-
VINTER) i Josep Pelegero i Sònia Vidal 
(HAMBURG SÜD)

Àrea de Voluntariat:
Caps d’àrea: Lídia López  
Altre voluntariat:  

Curs de formació: Elisabet Badia, Fran-
cesc Balanzó, Toni Baqueró, Eva Bosch, 

Anna Camacho, Jaume Codolar, Maite 
Echagüe, Montse Falip, Núria Font, Al-
bert Fortuny, Albí Gómez, Meritxell Gui-
tart, Joan Marginet, Miquel Àngel Mur, 
Noelia Padilla, Carla Rebull, Pili Salva-
dó, Ariadna Simon.
Voluntariat d’estiu: Pedro Antonio Alon-
so, Miquel  Anglada, Roger  Carreras, 
Elena  Corominas, Meritxell Daranas, 
Victòria Figueres, Francesc García, Albí 
Gómez, Xavier  Grau, Yolanda  Ibáñez, 
Josep Iglesias, Ferran Iglesias, Maria 
Dolors Jiménez, Alberto Lumbreras, 
María  Macho, Trinidad Martínez, Este-
ve Miguélez, Montserrat Noguera, Ana  
Rodrigo, Maria Teresa Silvestre, Belén 
Soriano, Jesús To, Elisa  Vilches.
Serveis externs: Eddy Berga (VIATGES 
BERGA) 

ÀREA DE COmUNICACIÓ: 
Cap d’àrea: Nin Navarro 
Altre voluntariat: Antoni Baqueró
Serveis externs: Albert Farnós, Manel 
i Cristina Plasencia (TEMAS), Mariano 
Pascual (PQR), Guillem Villa i Dídac Gál-
vez (EALS Multimèdia)

ORgANIgRAmA

mEmBRES DE L’ENTITAT

Àrea de voluntariat

· Cursos de formació

· Voluntariat local

· Estiu Solidari

· Cooperants llarga 
estada

Patronat

Direcció

Equip d’Àrees

Comptabilitat                                                          Secretaria

Delegacions comarcals i locals

Àrea de Comerç 
Solidari

· Espais Solidaris

· Lots nadalencs

Àrea de Sensibilització

· Campanya anual

· Materials educació 
pel desenvolupament

Àrea de Projectes

· Administració 
pública

· Estiu Solidari

· Contenidors

· Fons propis

· Beques

· Bretxa tecnològica

Àrea de Comunicació

· Fulls divulgatius

· Memòria d’activitats

· Fotografia

· Audiovisuals

· Exposicions

· Web
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DELEgACIONS COmARCALS:

PROIDE Bages:
Cap de delegació: Mª Dolors Sala
Altre voluntariat: Lluïsa Batista, Ma. 
Josep Cañadas, Montserrat Corrons, 
Montserrat Falip, Josep Fargas, Anna M. 
Fíguls, Núria Font, Jordi Iglesias, Carme 
Mollet, Dolors Parés, Montserrat Rico, 
Montserrat Toscano, Teresa Trullàs. 

PROIDE mollerussa / Lleida:
Cap de delegació: Salvador Vives
Altre voluntariat: Jordi Abad, Anna Agus-
tí, Diana Alzate, Sebastian Alzate, Rosa 
Mª Andrés, Joan Baldrich, Teresa Baró, 
Josep M. Beà, Erika Bellet, Susi Caba, Jo-
sep Caba,  Jesus Chumillas, Montse Clo-
tet, Josep Colell, Josep M. De las Heras, 
Montse Domingo, Gmà. Emilio Fernández, 
Feli García, Pere Garrofe, Eva Ginesta, Ra-
mon Graus, Elsa Martinez, Fermi Melgo-
sa, Gmà. Esteban Miguelez, Adela Molero, 
Carme Ortíz, Ramon Panadés, Jaume Pe-
drós, Jordi Perez, Rosa Pique, Francesc 
Pla, Montse Prats, Josep Ribalta, Imma 
Romeo, Jimmi Romeu, Carles Roura, An-
gelina Roure, Joan Carles Salgueiro, Anna 
Salvia, Amadeu Santacreu, Isabel Santa-
creu, Teresa Segura, Ramon Sole, Teresa 
Solé, Alonso Soria, Francesc Timoneda, 
Llorens Toldra, Àngels Tolosa, Josep To-
losa, Judit Torrento, Silvia Torrento, Albert 
Torres, Joan Torres, Nuria Torres, Jordi 
Tudela, Aleix Vilalta, Josep Maria Vives.

PROIDE Cambrils:
Cap de delegació: Carles Martí
Altre voluntariat:  Montserrat Avila, Jo-

sep M. Crusells, Jaume Ferré, M. Teresa 
Font, Jordina Font, Montserrat Galceran, 
Ricard Gallego, Josep García, Dioni-
sio González, Núria Martínez, Francesc 
Matas, Ignasi Matas, Montserrat Matas, 
Josefina Mestres, Ester Milán, Antonio 
Muñoz, Salvador Olivé, Josep M. Pallisé, 
Nati Pallisé, Francesc Pujals, Josep Sal-
ceda, Vicent Sanromà, Josep Senserrich, 
Montse Tella, Josep M. Vallès, Josep M. 
Vidal, Josep M. Vidiella.

DELEgACIONS LOCALS:

Barcelona:
Barceloneta:
Pilar Lupe, Antoni Palom.
Bonanova:
Èric Díaz, Nin Navarro, Joan Marginet, 
Glòria Vázquez.
Comtal:
Marta Martínez, Javi Núñez.
Congrés:
Josep M. Gràcia, José L. López
Campus La Salle:
Carles Giol
Gràcia:
Oriol Martín, Santi Mateu.
Horta:
Lluís Diumenge

Berga:
Paquita García

Cassà:
Miquel Casagran

Figueres:
Mª José Sánchez

girona:
Mariona Juandó

La Seu d’Urgell:
David Pérez

manlleu:
Pablo Enrique

manresa:
Josep Mª García, Joan Capella, Montse 
Toscano.

montcada:
Antonio Domínguez, Miquel Àngel Mur.

Palamós:
Albert Gironès, Carles Martí, David 
Payés.

Premià:
Jordi Agudo.

Reus:
Josep M. Morelló, Pili Salvadó, Joan Car-
les Vázquez.

Sant Celoni:
Raül García, Sònia Lozano.

Santa Coloma:
Albí Gómez, Gemma Curós.

Tarragona:
Javi Hernández.

Torreforta:
Xavi Fortuny, Josep Mestres, Boris Vi-
cente.

DELEgACIONS
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TOgO
RADIOgRAFIA gENERAL: (Font: Wiquipedia)

Superfície: 56.785 Km2 (Catalunya: 32.106 Km2)
Població: 6,3 milions (2007) (Catalunya: 7,4 milions, 2009)
Moneda: Franc CFA
Idiomes: Francès (oficial). També es parlen: Ewe, Kotokoli, Moba, 
Kabiye...

RADIOgRAFIA hISTòRICA: (Font: Wiquipedia)

Les diverses tribus que procedents d’altres territoris que en el 
passat s’hi assentaren al que avui es coneix per Togo, majorità-
riament ho van fer a les zones costaneres. Quan el comerç d’es-
claus s’enfortí al segle XVI, algunes tribus resultaren perjudica-
des i altres beneficiades. Durant els següents 200 anys, la regió 
costanera va ser un gran centre de saqueig per als europeus en 
cerca d’esclaus. Togo i les regions del voltant, van rebre el nom 
de “la Costa dels Esclaus”.

En un tractat de 1884 signat a Togoville, Alemanya va declarar 
protectorat seu una franja de territori al llarg de la costa i gra-
dualment va estendre el seu domini cap a l’interior. Aquest lloc 
esdevingué el 1905 la colònia alemanya de Togolàndia. Després 
de la I Guerra Mundial, es va dividir en dos mandats de la Soci-
etat de Nacions administrats pel Regne Unit i França. Després 
de la II Guerra Mundial, aquests mandats van passar a ser ter-
ritoris fideïcomissaris de les Nacions Unides. Els resident de la 
Togolàndia britànica votaren per a unir-se a la Costa d’Or i for-
mar la nova nació independent de Ghana, i la Togolàndia fran-
cesa va passar a ser una república autònoma dins de la Unió 
Francesa. La independència vingué el 1960 gràcies a Sylvanus 
Olimpio, mort després per Gnassingbé Eyadema, qui va ocupar 
el seu lloc i va prendre el poder el 13 de gener de 1967. Gnas-
singbé Eyadema va morir a principis de 2005 després de 38 anys 
al poder, havent estat el dictador africà que ha governat durant 
més temps. La immediata però curta instal·lació militar del seu 
fill Faure Gnassingbé com a president, va causar una extensa 
condemna internacional. Gnassingbé deixà el poder i va convo-
car eleccions per legitimar la transferència de poder, les quals 
va guanyar dos mesos després. L’oposició va declarar que les 
eleccions havien estat fraudulentes. El que va donar de si l’any 
2005 va fer tornar a qüestionar el compromís de democràcia que 
Togo havia contret en un intent de normalitzar les relacions amb 
la UE, que tallà les ajudes el 1993 per la precarietat de la situació 
dels drets humans. A més a més, fins a 400 persones van ser 
assassinades per la violència política que envoltava les eleccions 
presidencials, segons l’ONU, en la perenne disputa interètnica 
de Togo i de molts altres països africans.

ON TREBALLEm

Atlantic Ocean

Lomé

Ghana

Benin

Nigeria

Niger

Burkina Faso

T
o
g
o
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RADIOgRAFIA SOCIOECONòmICA: (Font: PNUD 2009)

IDh (Índex de Desenvolupament humà):
0,499 (Espanya: 0,955)
Esperança de vida al néixer:
62,2 anys (Espanya: 80,7 anys)
Taxa d’alfabetització d’adults majors de 15 anys:
53,2 % (Espanya: 97,9 %)
PIB p/c:
788 PPA en US$ (Espanya: 31.560 PPA en US$)
Població sota el llindar de pobresa d’ingressos:
34,1 % 
Taxa de fecunditat:
4,3 fills/dona (Espanya: 1,4 fills/dona)
Població desnodrida:
26 % (Espanya: <2,5 %)
Coeficient de gini (medició de la desigualtat):
34,4 (Espanya: 34,7)

(Font: PNUD 2008)

metges per cada 100.000 persones:
4 (Espanya: 330)
Prevalença del vIh:
3,2 % (Espanya: 0,6 %)
Taxa de mortalitat infantil, menors de 5 anys:
139/100.000 (Espanya: 5/100.000) %)
Taxa de mortalitat materna:
510/100.000 (Espanya: 4/100.000) %)
Taxa neta de matriculació a primària:
78 % (Espanya: 99 %)%)
Taxa neta de matriculació a secundària:
22 % (Espanya: 98 %)%)
Assistència oficial per al desenvolupament (AOD) p/c:
14,1 US$ (Espanya: 70 US$ com a donant)
Despesa pública en salut:
1,1 % PIB (Espanya: 5,7% PIB)
Despesa pública en educació:
2,6 % PIB (Espanya: 4,3% PIB)
Despesa militar:
1,5 % PIB (Espanya: 1,1% PIB)
Deute extern:
0,8 % PIB

qUè hI FEm:

· Construcció i sosteniment d’escoles rurals 
· Promoció de famílies camperoles a la regió nord de les 

Sabanes
· Suport a la formació de mestres
· Beques d’estudi escolars 
· Enviament de contenidors amb material divers 

PRINCIPAL CONTRAPART:

ENSEIgNEmENT CAThOLIqUE DE LA DIOCèSE DE DAPAONg
Des de fa més de 30 anys és dirigida pels Gmans. de La Salle. 
Es dedica exclusivament a la promoció de l’educació primària i 
secundària a la regió nord del Togo (Sabanes). L’estratègia en 
aquest terreny es basa en 5 eixos fonamentals: 

· Augmentar la cobertura de l’educació primària a tota la regió
· Disminuir el nombre d’alumnes per classe, augmentant el 

nombre de classes i de mestres 
· Valoritzar al docent rural, mitjançant la millor formació possible 

i facilitant la seva vida a la zona rural
· Fomentar l’entrada de les nenes al sistema educatiu 
· Basar el creixement en la participació de les famílies i del Mi-

nisteri d’Educació
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mADAgASCAR
RADIOgRAFIA gENERAL: (Font: Wiquipedia)

Superfície: 587.041 Km2  (Catalunya: 32.106 Km2)
Població: 18,6  milions (2007) (Catalunya: 7,4 milions, 2009)
Moneda: Ariary (MGA)
Idiomes: Malgaix, Francès i Anglès (oficials)

RADIOgRAFIA hISTòRICA: (Font: Wiquipedia i Andean Adventure)

Els avantpassats dels actuals malgaixos van arribar des d’Indo-
nèsia, i per això la seva població conserva trets asiàtics, costums 
típics del sud-est d’Àsia i una llengua del tronc malai-polinesi. 
Posteriorment hi va haver migracions bantus des del continent 
africà que es van fondre amb la població local, sobre tot en la 
part est de l’illa. A inicis de l’Edat Mitjana van arribar els primers 
comerciants perses i cap a l’any 1000, els àrabs. Fruit de la seva 
estança, avui a la part nord de l’illa es practica l´Islam. 
Durant els dos segles següents, Portugal, la Gran Bretanya i 
França van intentar instal·lar-se a la costa, però van ser expulsa-
des per la resistència dels nadius. Finalment, els francesos van 
aconseguir el seu propòsit de construir bases comercials a les 
costes malgaixes, unes vegades per la força i d’altres diplomà-
ticament, a finals del segle XVIII. Durant les Guerres Napoleòni-
ques, el rei Radama I d´Imerina es va posar del costat dels bri-
tànics, que van augmentar la seva influència a l´illa a costa dels 
francesos i van entrenar els nadius en l’ús d’armes modernes. 
França es va annexionar l’illa per complet el 1895 i Madagascar 
va ser proclamada colònia francesa. 

França només va perdre el control de l’illa durant 1942, quan els 
britànics la van ocupar per por que el Japó aconseguís Madagas-
car, en plena Segona Guerra Mundial. Al 1943 va ser lliurada a 
la França lliure, i al 1946 va deixar de ser colònia i es va convertir 
en territori d’ultramar francès. Això no va impedir que a l´any se-
güent esclatés una revolta que va forçar França a convocar elec-
cions a l´illa, que van guanyar els independentistes moderats. Al 
1960 Madagascar es va independitzar totalment de França i es va 
instituir una república. 

Des de 1975, Madagascar ha viscut situacions polítiques molt 
tenses. Cops d’Estat militar, dictadures, eleccions fraudulen-
tes... La tensió de la primera meitat de l´any 2002 va arribar a 
amenaçar amb la possibilitat d’una guerra civil. La societat i el 
propi exèrcit malgaix es van dividir en dos, i només la diplomàcia 
i el reconeixement internacional d’un dels candidats, va posar fi 
al candent conflicte. Des de la consolidació del poder per part 
de Marc Ravalomanana, el país ha aconseguit assolir unes co-
tes importants de creixement econòmic, recolzat per ajuts molt 
abundants d’institucions internacionals com el Banc Mundial. 
Malgrat tot, Ravalomanana ha posat el país al servei de l’econo-
mia internacional i ha estat acusat reiterats cops de fer de l’illa la 
seva pròpia empresa. Tot això va provocar a principis de 2009 se-
riosos alderulls entre grups confrontats partidaris del president i 
partidaris del grup opositor, dirigits per Andry Rajoelina. La pres-

ON TREBALLEm
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sió va fer caure el govern el mes de març. El cop d’Estat ha 
estat sancionat per la comunitat internacional i està afectant 
actualment el finançament dels serveis més bàsics de l’Estat. 
L’aixecament de les sancions dependran de la propera convo-
catòria d’eleccions.
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RADIOgRAFIA SOCIOECONòmICA: (Font: PNUD 2009)

IDh (Índex de Desenvolupament humà):
0,543  (Espanya: 0,955)
Esperança de vida al néixer: 
59,9 anys   (Espanya: 80,7 anys)
Taxa d’alfabetització d’adults majors de 15 anys: 
70,7 %   (Espanya: 97,9 %)
PIB p/c: 
932 PPA en US$ (Espanya: 31.560 PPA en US$)
Població sota el llindar de pobresa d’ingressos:
71,3 %
Taxa de fecunditat: 
4,8  fills/dona (Espanya: 1,4 fills/dona)
Població desnodrida: 
42 % (Espanya: <2,5 %)
Coeficient de gini (medició de la desigualtat): 
47,2  (Espanya: 34,7)

(Font: PNUD 2008)

metges per cada 100.000 persones: 
29 (Espanya: 330)
Prevalença del vIh: 
0,5  % (Espanya: 0,6 %) 
Taxa de mortalitat infantil, menors de 5 anys: 
119/100.000  (Espanya: 5/100.000)
Taxa de mortalitat materna: 
510/100.000 (Espanya: 4/100.000)
Taxa neta de matriculació a primària: 
92  % (Espanya: 99 %)
Taxa neta de matriculació a secundària: 
sense dades  (Espanya: 98 %)
Assistència oficial per al desenvolupament (AOD) p/c: 
49,9  US$ (Espanya: 70 US$ com a donant)
Despesa pública en salut: 
1,1 % PIB (Espanya: 1,8% PIB)
Despesa pública en educació: 
3,2 % PIB (Espanya: 4,3% PIB)
Despesa militar: 
1,1 % PIB (Espanya: 1,1% PIB)
Deute extern:
 1,5 % PIB

qUè hI FEm:

· Sosteniment de l’escola  Saint Louis de Gonzague a Ambositra i 
Raphaël Louis Rafiringa a Antananarivo.

· Suport a la formació de mestres
· Beques d’estudi escolars i universitàries
· Promoció de la dona als suburbis de la capital.

PRINCIPAL CONTRAPART:

COL·LègE SAINT LOUIS DE gONZAgUE 
i Els Gmans. de La Salle varen prendre la direcció del col·legi 
Saint Louis a l’any 1900 a la demanda del Jesuïtes que dirigien la 
nova missió que s’havia fundat feia poc a Ambositra (270 km. al 
sud de la capital Antananarivo). Al començament era només una 
escola primària i poc a poc va engrandir les seves prestacions 
fins arribar avui a cobrir des de preescolar a batxillerat. L’escola 
ha servit de focus propagador de serveis essencials per a aques-
ta població de 18.000 habitants. Al marge, ha marcat un punt de 
referència sobre l’educació de qualitat a partir de:

· Renovació constant de tècniques pedagògiques 
· Promoció de la cultura local
· Metodologia democràtica i participativa
· Prestació d’oportunitats a les persones socialment més desafa-

vorides, de Saint Louis i d’altres escoles veïnes
· Seguiment, suport econòmic i pedagògic a adolescents amb 

projecció 

COL.LègE RAPhAËL LOUIS RAFIRINgA 
L’escola està situada a la capital de Madagascar, la ciutat d’Anta-
nanarivo, concretament en el barri de Faravohitra. L’escola va ser 
construïda el 1957 per atendre a nens de condició desafavorida. 
Els seus objectius són similars als de Saint Louis.

· Renovació constant de tècniques pedagògiques 
· Promoció de la cultura local
· Metodologia democràtica i participativa
· Escolarització i allargament de la permanència de nens i joves 

dins del sistema educatiu
· Seguiment, suport econòmic i pedagògic a adolescents amb 

projecció 
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gUATEmALA
RADIOgRAFIA gENERAL: (Font: Wiquipedia)

Superfície: 108.890 Km2 (Catalunya: 32.106 Km2)
Població: 13,276,517 (2009 est.) (Catalunya: 7,4 milions, 2009)
Moneda: Quetzal (GTQ)
Idiomes: Espanyol (oficial) + 20 idiomes maies, Xinca i Garífuna

RADIOgRAFIA hISTòRICA: (Font: Guatemala contra Guatemala, 2004)

La història del petit país centreamericà, es divideix en quatre pro-
cessos històrics fonamentals. El primer faria referència a l’etapa 
en la que els primers pobladors de l’àrea de Mesoamèrica (que 
s’estén des del centre de Mèxic fins a Costa Rica), van arribar a 
desenvolupar diferents i riques civilitzacions, la més important 
la maia, on van assolir uns desenvolupaments científics sorpre-
nents per la lògica científica que impera avui. 
La segona etapa vindria marcada per un canvi molt brusc que 
transformarà les tradicionals formes de vida de la seva població 
fruit de la colonització castellana. Amb l’arribada dels castellans, 
la distribució de la terra a Guatemala va ser d’una clara dicoto-
mia entre espanyols i indígenes. Entre els primers, va predomi-
nar des del principi la propietat privada, on l’explotació va depen-
dre de la mà d’obra semi-forçada indígena. Per part indígena, 
a banda d’aquesta terra aliena treballada, disposaven de terres 
comunals per a la sembra, la pastura d’animals i la recol·lecta 
de llenya. Aquesta distribució marcaria definitivament la posició 
subsidiària social i econòmica de l’indígena a Guatemala. 
La tercera etapa faria referència al moment de la independència 
a partir de 1821. Amb l’entrada al poder dels liberals al 1871, les 
polítiques econòmiques liberals que es consolidaven a Europa, 
també van ser adoptades a Guatemala. L’exportació va convertir-
se en la raó de ser dels governs posteriors. Els constants canvis 
agrícoles de la nació per a adaptar-los a les necessitats exporta-
dores, va tenir en la població indígena la gran perjudicada, doncs 
en el període de 1821 al 1944, l’expropiació de terres comunals 
indígenes va afectar a un 70% d’aquestes terres i moltes famílies 
van haver de subsistir amb espais de terra ínfims o bé treballar a 
les plantacions com a única alternativa possible. L’ usurpació de 
les millors regions productores, iniciat al segle XVII, va acabar de 
culminar-se amb el govern del cabdill Justo Rufino Barrios.  
Una quarta etapa se centraria exclusivament en la segona meitat 
del segle XX. Amb la Revolució de 1944 es posava fi a més de 
set dècades de règims anomenats liberals, però regits principal-
ment per la dictadura i l’autoritarisme. Guatemala es trobava en 
una situació de fort retard en tots els seus aspectes, que dificul-
taven tot gest encarat al desenvolupament. Els anys posteriors 
es procediria a la modernització i democratització del país, en un 
clima de forta influència del dogmes comunistes que arribaven 
d’Europa. Però la consideració constant d’amenaça comunista 
va esfondrar el govern de torn al 1954 en un cop d’Estat batejat 
com a Contrarevolució, amb el suport explícit de la CIA nord-
americana i un recolzament molt ampli de l’OEA. Uns anys més 
tard (1960), i amb la inspiració del triomf de la Revolució Cubana, 
de Guatemala comencen a néixer els primers grups guerrillers 

ON TREBALLEm

que s’alçaran en armes amb l’exèrcit fins al 1996 que és quan 
se signa l’armistici. Durant el període, 200.000 persones van 
ser assassinades, 50.000 van ser desaparegudes i 1 milió va 
haver d’exiliar-se. 
Des d’aquell moment fins a l’actualitat, la presidència de la 
República de Guatemala ha estat governada per sectors de 
la dreta i centre-dreta del país, més favorables als interessos 
del teixit empresarial del país que de les nombroses i desate-
ses capes populars. El nou govern de centre-esquerra d’Alvaro 
Colom, elegit al 2007, viu actualment el moment més difícil de 
la seva legislatura, acusat de ser còmplice de l’assassinat de 
l’advocat Rodrigo Rosemberg que va estirar del fil del perpetu 
poder ocult i corrupte de Guatemala.
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RADIOgRAFIA SOCIOECONòmICA: (Font: PNUD 2009)

IDh (Índex de Desenvolupament humà):
0,704 (Espanya: 0,955)
Esperança de vida al néixer:
70,1 anys (Espanya: 80,7 anys)
Taxa d’alfabetització d’adults majors de 15 anys:
73,2 % (Espanya: 97,9 %)
PIB p/c:
4.562 PPA en US$ (Espanya: 31.560 PPA en US$)
Població sota el llindar de pobresa d’ingressos:
56,2 %
Taxa de fecunditat:
4,2 fills/dona (Espanya: 1,4 fills/dona)
Població desnodrida:
23 % (Espanya: <2,5 %)
Coeficient de gini (medició de la desigualtat):
53,7 (Espanya: 34,7)

(Font: PNUD 2008)

metges per cada 100.000 persones:
90 (Espanya: 330)
Prevalença del vIh:
0,9 % (Espanya: 0,6 %)
Taxa de mortalitat infantil, menors de 5 anys:
43/100.000 (Espanya: 5/100.000)
Taxa de mortalitat materna:
290/100.000 (Espanya: 4/100.000)
Taxa neta de matriculació a primària:
94 % (Espanya: 99 %)
Taxa neta de matriculació a secundària:
34 % (Espanya: 98 %)
Assistència oficial per al desenvolupament (AOD) p/c:
20,1 US$ (Espanya: 70 US$ com a donant)
Despesa pública en salut:
2,3 % PIB (Espanya: 5,7% PIB)
Despesa pública en educació:
2,4 % PIB (Espanya: 4,3% PIB)
Despesa militar:
0,3 % PIB (Espanya: 1,1% PIB)
Deute extern:
1,5 % PIB

qUè hI FEm:

· Sosteniment de l’Instituto Maya Guillermo Woods, de l’Instituto 
Maya Mam K’ulb’il Nab’il  

· Suport a la formació de mestres en Educació Bilingüe Inter-
cultural

· Beques d’estudi de formació professional
· Promoció de la dona indígena de l’àrea rural
· Organització política local
· Tecnificació agropecuària i artesanal

PRINCIPAL CONTRAPART:

PROYECTO DESARROLLO SANTIAgO (PRODESSA) 
Al 1989 els Gmans. de La Salle Sebastià Farró i Oscar Azmitia, 
inspirats en la fe alliberadora i la seva ferma opció preferenci-
al pels més desposseïts i empobrits de Guatemala, funden el 
Proyecto Desarrollo Santiago com a una obra de promoció de 
les escoles cristianes dels Gmans. de La Salle, per contribuir en 
la transformació de la realitat d’aquests sectors de la població 
guatemalenca. PRODESSA:  

· Treballa per un desenvolupament integral i coherent amb la 
cultura maia (formació, producció agroecològica, comercialit-
zació i organització) 

· Realitza un treball polític no partidista (incidència política)
· Treballa sobre la base dels principis democràtics (igualtat, par-

ticipació, equitat...)
· Creu en la complementarietat de l’ésser humà i la natura
· Es recolza en la concepció filosòfica i metodològica de l’educa-

ció popular i l’educació maia
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PERú
RADIOgRAFIA gENERAL: (Font: Wiquipedia)

Superfície: 1.285.215 Km2 (Catalunya: 32.106 Km2)
Població: 28,2 milions (2008) + 2,8 milions emigrada (Catalunya: 
7,4 milions, 2009)
Moneda: Nuevo Sol (PEN)
Idiomes: Espanyol (oficial) + Quítxua i Aimara (co-oficials, allà on 
predominen)

RADIOgRAFIA hISTòRICA: (Font: Wiquipedia i Andean Adventure)

L’actual territori del Perú el poblament del qual es remunta pro-
bablement a uns 20.000 anys, va ser el bressol de les primeres i 
més avançades civilitzacions del continent americà. Els primers 
habitants van ser caçadors i recol·lectors (fins al 6.000 o 5.000 
a.c.). Posteriorment, van aparèixer els agricultors seminòmades, 
i els primers grups sedentaris (5.000 - 2.500 a. c.). Tanmateix, va 
ser cap al segle XIII a.c. quan van començar a desenvolupar-se 
les grans civilitzacions preinques, que tindrien en la cultura Cha-
vín la seva primera gran culminació.
Diferents civilitzacions regionals que es van desenvolupar van 
deixar com a herència als Inques un vast coneixement. L’imperi 
inca, la capital del qual va correspondre a Cusco, va ser entre els 
segles XII i XVII el major Estat de l’Amèrica meridional precolom-
bina. Organitzat com una monarquia teocràtica, amb una socie-
tat estratificada i un sistema productiu orientat a la satisfacció de 
les necessitats comunitàries, es va mantenir fins a 1532, any en 
què un petit grup de castellans, encapçalat per Francisco Pizar-
ro, va capturar a Cajamarca l’inca Atahualpa. La mort del sobirà 
va provocar un gran cataclisme en les estructures de l’imperi. Els 
indígenes no van tardar a rebel·lar-se davant dels abusos dels 
conqueridors, però les terribles matances desencadenades per 
aquests els van obligar a buscar refugi en els alts cims andins. 
La fundació de Lima, originalment anomenada Ciutat dels Reis, 
el 1535, va simbolitzar per als espanyols el final de la conquesta 
i el principi de la colonització.
El virregnat del Perú passà a ser una fortalesa irreductible del 
domini hispà, fins al 1821 quan es proclamà la independència. 
Tanmateix, aquesta proclamació no va significar el final de la 
guerra d’emancipació, a la qual més tard es va afegir Simón Bo-
lívar. L’acció conjunta dels exèrcits llibertadors va donar els seus 
fruits el 1824 posant fi al domini espanyol al continent americà. 
La consecució de la independència peruana va donar pas a un 
complex procés d’organització nacional, que es va veure cons-
tantment pertorbat per la inestabilitat política, la pervivència de 
les estructures socioeconòmiques colonials, la confrontació cab-
dillista i les intromissions de les grans potències estrangeres que 
pretenien succeir a Espanya com a metròpoli, i que en no poques 
ocasions van encoratjar conflictes armats amb els països veïns. 
Durant la dècada de 1980, el Perú va enfrontar en una forta crisi 
econòmica i social, a causa del descontrol de la despesa fiscal, 
un considerable deute extern i la creixent inflació junt amb el 
conflicte armat intern, accentuada per l’aparició dels grups ter-
roristes d’inspiració comunista que pretenien instaurar un nou 
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Estat mitjançant la lluita armada, com Sendero Luminoso pri-
mer, i el MRTA després. El terrorisme va obtenir una respos-
ta repressiva molt forta de les forces armades. Els combats 
entre ambdós bàndols va significar la mort de prop de 70 mil 
persones entre combatents i camperols.
En els anys posteriors fins a l’actualitat, el Perú ha hagut d’en-
frontar-se a problemes econòmics i polítics molt seriosos. 
Darrera dels governs d’Alan García, Alberto Fujimori, Vladimi-
ro Montesinos i Alejandro Toledo, hi ha una gran quantitat de 
casos de corrupció, terrorisme d’Estat i mesures neoliberals 
d’alt risc. Alan García torna a ser el president, aplicant la ma-
teixa política econòmica per la que criticava a Toledo.
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RADIOgRAFIA SOCIOECONòmICA: (Font: PNUD 2009)

IDh (Índex de Desenvolupament humà): 
0,806 (Espanya: 0,955)
Esperança de vida al néixer: 
73,0 anys (Espanya: 80,5 anys)
Taxa d’alfabetització d’adults majors de 15 anys: 
89,6 % (Espanya: 99 %)
PIB p/c: 
7.836 PPA en US$ (Espanya: 31.560 PPA en US$)
Població sota el llindar de pobresa d’ingressos: 
53,1 %
Taxa de fecunditat: 
2,6 fills/dona (Espanya: 1,4 fills/dona)
Població desnodrida: 
8 % (Espanya: <2,5 %)
Coeficient de gini (medició de la desigualtat): 
49,6 (Espanya: 34,7)
     
(Font: PNUD 2008)

metges per cada 100.000 persones: 
117 (Espanya: 330)
Prevalença del vIh: 
0,6 % (Espanya: 0,6 %)
Taxa de mortalitat infantil, menors de 5 anys: 
27/100.000 (Espanya: 5/100.000)
Taxa de mortalitat materna: 
240/100.000 (Espanya: 4/100.000)
Taxa neta de matriculació a primària:
 96 % (Espanya: 99 %)
Taxa neta de matriculació a secundària: 
70 % (Espanya: 98 %)
Assistència oficial per al desenvolupament (AOD) p/c: 
14,2 US$ (Espanya: 70 US$ com a donant)
Despesa pública en salut: 
1,9 % PIB (Espanya: 5,7% PIB)
Despesa pública en educació: 
2,4 % PIB (Espanya: 4,3% PIB)
Despesa militar: 
1,4 % PIB (Espanya: 1,1% PIB)
Deute extern: 
7 % PIB

qUè hI FEm:

· Suport a la formació de mestres
· Arranjament d’escoles rurals
· Suport a la Ràdio quítxua La Salle Rimarinakusunchis

PRINCIPAL CONTRAPART:

TARPUSUNChIS (“Anem sembrant”)
Va constituir-se l’any 2001 de l’ Institut dels Gmans. de les Es-
coles Cristianes. La seva finalitat és la millora de la qualitat de 
vida de membres de comunitats (rurals i urbanes) en situació de 
risc prenent com a eina fonamental l’educació en l’afirmació de 
la cultura quítxua. TARPUSUNCHIS promou el desenvolupament 
integral i sostenible en els àmbits de l’educació reglada, la salut, 
la promoció de l’ocupació, la difusió i accés a la cultura, la pro-
moció del turisme, etc, mitjançant: 

· Serveis de capacitació i formació docent 
· Tallers productius
· Escoles de lideratge 
· Intervencions de caràcter humanitari



PROjECTES 
2009

2
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DESTINACIÓ COSTTÍTOL
Coordinació i manteniment de les 82 escoles rurals del Nord del Togo
Aquest projecte ha permès fer front al salari anual del Gmà. Director de les escoles rurals de 
l’Enseignement Catholique.

Perforació que asseguri l’abastiment d’aigua del col·legi de Batxillerat La Salle Lea a Bata
El col·legi estava veient dificultats en el desenvolupament de la seva activitat econòmica per la man-
ca d’aigua. Ara podrà tenir l’aigua necessària per donar de beure a 700 alumnes, per als serveis 
higiènics, per a la neteja del col·legi i per a la higiene personal després de les activitats esportives. 

Compra d’1 moto per als consellers de l’Enseignement Catholique, Dapaong
Facilitarà el desplaçament als consellers que participen en l’animació, formació i seguiment sobre 
el terreny dels docents.

Construïm una ràdio
EALS va crear i muntar una ràdio amb finalitat educativa i sanitària. S’ha beneficiat la població 
Madina del nord d’aquest país. L’emissora ha permès donar consells en matèria sanitària per evitar 
malalties que no requereixen especialistes ni hospitalització. També emet continguts educatius pels 
nens que no poden anar a classe.

Commemoració de 20 anys al servei del poble maia
PRODESSA ha complert 20 anys i va demanar recolzament econòmic per realitzar activitats de re-
flexió i anàlisis del seu procés.
Objectius del projecte:
1.- Compartir amb les organitzacions i persones properes a PRODESSA els processos i tot allò que 
ha anat assolint l’organització durant aquests anys de treball.
2.- Fer un agraïment col·lectiu a l’esforç dels col·laboradors actuals i anteriors.
3.- Reflexionar sobre els reptes de l’organització tenint en compte la situació actual del país, per tal 
de seguir fidels a la seva missió, principis i valors.

Suport per a un ensenyament de qualitat i a l’abast de tothom (de campanya 2008) al Col·legi St. 
Athanase
Aquest projecte permet continuar amb els esforços que ja es venen donant per facilitar l’educació 
secundària a tots els nois i noies sense diferència de sexe, religió o nivell social, de la regió de les 
Sabanes. Al mateix temps és necessari mantenir la intensitat per evitar l’abandonament escolar de 
molts d’aquests nois i noies, que principalment ho fan per manca de recursos familiars.

hort i granja autosuficiència menjador a l’escola Sant Louis gonzague
A través d’aquest projecte s’ha construït un hort i una granja que permet l’autosuficiència del men-
jador escolar per tal d’ajudar als nois que ho necessiten.  També serveix per aquells que fan llargues 
caminades a peu cada dia: 3 o 4 km quatre cops al dia per tal de menjar a casa seva.  Això els estal-
viaria un viatge al dia.
El projecte també permet formar als nois que ho vulguin per tal que després puguin fer quelcom 
semblant a casa seva un cop acabats els estudis. Es fan pràctiques i es donen coneixements teòrics 
en hores extres escolars.

Consolidació del mur exterior de l’escola Sant Louis gonzague
S’ha protegit la base del mur mitjançant una petita paret de pedra que va fins a la base de pedra de 
la tanca actual: és una tanca d’un sol “moellon” d’una alçada mitjana de 60 cm amb una longitud de 
30 m i després s’ha fet una canalera per les aigües. 

Rehabilitació de l’entrada de l’escola Sant Louis gonzague i reparacions en la recollida aigües 
de la pluja
S’ha millorat l’accés a l’escola amb una porta d’entrada i com s’ha aixecat el nivell de l’entrada, les 
aigües del carrer no entren al recinte.
Per tal d’aprofitar l’aigua de pluja s’han desembossat els baixants d’aigua de les canaleres i s’han 
canviat alguns trams amb xapa galvanitzada, la qual cosa ha permès recollir l’aigua amb pous i 
reutilitzar-la per regar, netejar...

Ajuda humanitària
L’objectiu d’aquests projectes és ajudar a persones de les zones més pobres de Madagascar, pel que 
fa a la salut.  Són persones amb pocs recursos, i la majoria no tenen seguretat social, i si la tenen no 
cobreix les despeses bàsiques d’hospitalització, medicaments, manutenció...  Si no es fessin aquests 
projectes no podrien accedir a la salut perquè els seus ingressos no els ho permeten.

LLISTAT DE PROjECTES 2009

FONS PROPIS

TOgO 2.750,00 €

gUINEA Eq. 3.000,00 €

TOgO 3.125,00 €

SIERRA LEONE 3.337,10 €

gUATEmALA 1.107,37 €

TOgO 3.300,00 €

mADAgASCAR 1.881,08 €

mADAgASCAR 1.127,00 €

TOTAL: 24.560,47 €

mADAgASCAR 2.961,92 €

mADAgASCAR 471,00 €
+

1.500,00 €
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DESTINACIÓ COSTTÍTOL
millorar les condicions materials d’ensenyament i aprenentatge a les escoles rurals
El projecte ha permès fer una distribució equitativa de quaderns de càlcul per 1r i 2n de Primària, 
renovar i confeccionar mobiliari escolar a les escoles que han augmentat d’alumnes. També reha-
bilitar les deficiències de les cases dels mestres de la zona rural, fer el seguiment dels comitès de 
pares a les diferents escoles. Ha facilitat la creació del Comitè de Mares Educadores per promoure 
l’educació de les nenes.

Suport per a un ensenyament de qualitat i a l’abast de tothom al Col·legi St. Athanase
El projecte permet poder continuar oferint una educació de qualitat a l’abast de tothom, sense di-
ferència de sexe, religió o nivell socioeconòmic, en aquest centre de secundària de Dapaong.

Formació hortícola a joves maies mam, a l’Institut K’ulb’il Nab’il
L’objectiu del projecte ha estat enfortir l’àrea productiva del Currículum de Nivell Mig a l’Institut 
gràcies a un programa de formació sistemàtica, en horticultura sostenible ecològica, adequada als 
estudiants en formació representatius de les comunitats maies mam. 

Construcció d’aula de pre-primària a l’escola del barri marginal La Salle Tierra Nueva I
Ha facilitat atendre les necessitats dels nens i nenes procedents de famílies d’aquest barri marginal 
que viuen en condicions de pobresa extrema. L’escola és per a ells i elles una oportunitat per iniciar 
la seva formació sobre una base de principis i valors sòlids. 

Culminació en la construcció de les escoles de Pampallacta, Totora i Pomatales
S’ha millorat l’estat de les parets, terres i sostres. S’han fet els arranjaments necessaris al pati 
d’esports...Tot això ha donat major comoditat i qualitat als alumnes d’aquestes escoles. Es va impli-
car als pares de família i van participar en els arrengaments.

Construcció de jocs per als nens i nenes petits de l’escola Saint Louis gonzague d’Ambositra
Creació de jocs de parc infantil que a part de distreure als més menuts, permeten mostrar la necessitat 
de recreació dels més petits a d’altres escoles de la regió.  Els jocs són: un gronxador en forma de 
palanca, un joc múltiple amb pneumàtics de dues torres i un gronxador en forma de plataforma.

Ajuda humanitària a l’escola Saint Louis d’Ambositra
L’objectiu d’aquest projecte és ajudar a persones de les zones més pobres de Madagascar, pel que 
fa a la salut.  Són persones amb pocs recursos, i la majoria no tenen seguretat social, i si la tenen no 
cobreix les despeses bàsiques d’hospitalització, medicaments, manutenció...  

CAmPANYA ESCOLES

TOgO 15.288,35 €

TOgO 7.400,00 €

gUATEmALA 8.421,11 €

gUATEmALA 6.000,00 €

PERú

849,03 €

8.000,00 €

mADAgASCAR

1.000,00 €mADAgASCAR

TOTAL: 46.958,49 €

DESTINACIÓ COSTTÍTOL
Contenidor 40’ PROIDE mollerussa/Lleida
S’ha proveït de material divers a l’Enseignement Catholique a les Sabanes

Contenidor 40’ PROIDE mollerussa/Lleida cofinançat amb PROYDE
S’ha proveït de material divers i un tractor amb remolc al CFR CLIMA de Bérégadougou

Contenidor 40’ PROIDE 
S’ha proveït de plaques solars i tubs d’aigua el CFR Tami i Nadjundi

CONTENIDORS

TOgO 2.402,06 €

TOgO

2.400,00 €BURKINA FASO

2.730,12 €

TOTAL: 7.532,18 €

(11.992,02 € 
cofinançats per 

PROYDE)
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DESTINACIÓ COSTTÍTOL
Construcció d’un taller de fusteria per promoure el desenvolupament 
econòmic local
Ha permès millorar la capacitat d’inserció en el món laboral a través 
d’un ofici. Dota a les persones d’una nova via de subsistència a més 
a més de l’agricultura. Es promou l’ensenyament de l’artesania de la 
fusta, font important d’ingressos.

Recolzament per a l’educació dels nens i nenes de l’escola del barri 
marginal Tierra Nueva I
El projecte ha permès donar recolzament complementari per beques, 
adquisició de materials didàctics i materials de recolzament, compra 
de jocs infantils per a l’àrea de preprimària i recolzament per a una 
refacció escolar diària.

Recolzament per adoquinar una part del pati de l’escola Saint Louis 
de gonzague
Amb l’adoquinament del pati es podran realitzar activitats lúdiques pels 
infants en un lloc que fins ara no tenia les condicions òptimes per al 
seu ús. 

Suport a la implantació d’un sistema bilingüe i adaptat culturalment 
en la formació universitària dels mestres de guatemala
Ha facilitat l’elaboració i reproducció de mòduls educatius i guies pe-
dagògiques  per a 30 cursos, corresponents als 3 primers anys de la 
carrera d’EBI amb èmfasi en Cultura Maia. Així s’enfortiran les seves 
habilitats docents.

Comunitats i Escoles per una educació pel canvi i per l’afirmació cul-
tural en el poble kukama kukamiria a Iquitos
Ha permès desenvolupar i enfortir les capacitats de l’escola i de la co-
munitat de la regió amazònica per la construcció conjunta d’un projecte 
educatiu englobat en un programa de futur que assoleixi el benestar de 
cadascun dels membres de les comunitats. Els beneficiaris han estat 
els alumnes i docents de les escoles i les autoritats, dirigents i mem-
bres de la comunitat. 

FINANçADOR
Ajuntament de
manresa

Ajuntament de
Santpedor

Ajuntament de 
Sant Celoni 

Ajuntament de
montcada

Ajuntament de
Cambrils

Ajuntament de
Palamós

ACCD (generalitat)

Ajuntament de
Tarragona

ADmINISTRACIÓ

mADAgASCAR

gUATEmALA

mADAgASCAR 5.709,00 €
+

2.065,99 €

2.710,00 €
+

2.533,00 €

6.510,00 €
+

1.500,00 €

gUATEmALA 160.000,00 €

30.235,95 €PERú

TOTAL: 211.263,94 €

DESTINACIÓ COSTTÍTOL
Pintar i completar el parvulari de Tanlongue i la seva escola primària (CFR Tami)

Pintura exterior a l’escola de Saint Louis de gonzague (Ambositra) 

Reforç pedagògic i rehabilitació d’infraestructura bàsica de l’ Institut maia mam K’uib’il Naib’il 
(Colotenango)

Contacte amb les comunitats indígenes del valle Sagrado, en l’acció de missió lasal·liana (Cusco)

ESTIU SOLIDARI

TOgO 1.500,00 €

gUATEmALA

PERú

1.500,00 €

1.500,00 €

mADAgASCAR

1.500,00 €

TOTAL: 6.000,00 €



MEMÒRIA D’ACTIVITATS PROIDE / 2009

20

ESTIU SOLIDARI

TOgO mADAgASCAR 

· Albí gómez 
· Ferran Iglesias 
· josep Iglesias 
· maria Dolors jiménez
· montserrat Noguera 

Pintar i completar el parvulari de Tanlongue i la seva escola 
primària (CFR Tami)

“[...]La nostra estada a Tami es podria definir com a una es-
tranya barreja entre aprenentatge, treball i contacte amb una 
cultura que per a la majoria del voluntariat resultava ser quasi 
totalment desconeguda. Aquest últim factor va estar present 
durant tota l’estada ja que la població local sempre estava a 
prop nostre observant o parlant amb nosaltres sobre el que 
fèiem. L’aprenentatge venia donat per les visites que fèiem en 
les estones lliures als diferents pobles al voltant del Centre 
de Formació Rural de Tami, el lloc que es va convertir en la 
nostra llar durant el mes que viuríem en el continent africà. 
Visitant les viles de la nostra zona vam poder apreciar el par-
ticular entorn rural de la sabana africana i entendre com és la 
vida agrícola que duen les persones que hi viuen i com de dura 
pot arribar a ser en funció de factors tan incontrolables com 
el clima. Tanmateix vam poder aprendre de la cultura africa-
na en les trobades socials els dies de mercat i veure altres 
tasques d’ajuda cap a la població togolesa que estan duent 
a terme altres organitzacions internacionals o membres de 
l’Església”.

· Pedro Antonio Alonso 
· meritxell Daranas 
· Francesc garcía 
· Alberto Lumbreras 
· maría  macho 
· Elisa  vilches
 

Pintura exterior a l’escola de Saint Louis de gonzague (Am-
bositra)

“[...]Un cop a l’àrea del projecte, a Ambositra, el Col.lège St. 
Louis de Gonzague ens fa sentir molt a gust. Notem bones 
sensacions i després de conèixer una mica les instal·lacions, 
de seguida comencem a arremangar-nos i a compartir amb 
les persones de l’escola i el municipi, amb el nostre discret 
francès.. [...]Les persones són reservades. El somriure forma 
part de la seva expressió, però no t’obren el cor d’immediat. 
Te’ls has de treballar, i amb la bretxa idiomàtica, costa una 
miqueta.
Observem que el que ha fet el Gmà. Joan Sala en 7 anys està 
a l’abast de molt poca gent, tinguis o no tinguis recolzament 
de l’exterior. Ell s’ha lliurat a aquesta gent, a aquesta escola, i 
el millor de tot és que l’ha obert a la població. Aquesta esco-
la, aquest recinte, és una veritable petita ciutat per a tothom. 
Ell és l’essència més pura, més neta i més autèntica del que 
és ser missioner. [...] Ens enduem a casa la imatge d’un Ma-
dagascar molt interessant, però per altres causes allunyades 
dels tòpics sobre la natura d’aquest país. Perquè tret de les 
àrees dels Parcs Naturals, la pobresa fa que la natura sigui 
devorada per unes formes tradicionals de supervivència avui 
ja insostenibles”.
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PERú gUATEmALA

· Roger  Carreras 
· Xavier  grau 
· Ana Rodrigo 
· maria Teresa Silvestre
· Belen Soriano 
· jesús To 

 
Contacte amb les comunitats indígenes del valle Sagrado, 
en l’acció de missió lasal·liana (Cusco)

“Per fi va arribar aquell 5 de juliol tan esperat. Després d’un 
procés de formació els cinc voluntaris ja estàvem preparats 
per emprendre un nou camí a Perú. El nostre destí era una 
escola a Urubamba. [...]El nostre objectiu inicial era anar a 
diferents comunitats amb grups de joves de La Salle Perú i 
fer tasques d’acondicionament d’aquestes comunitats. Però 
degut a la Grip A el Ministeri d’ensenyament va suspendre les 
classes i per tant no vam poder-nos ajuntar amb els grups de 
nois La Salle que en un principi estava previst.
[...]aniríem a un petit poble anomenat Pampallacta i allà aju-
daríem en diferents tasques com l’arranjament d’unes aules 
de la petita escola i també ens cuidaríem de la higiene del 
més petits i si tenien ferides curar-los. Amb el pas dels dies 
aconseguírem conèixer la realitat d’aquell país compartint 
moltes estones lliures a Pampallacta amb els joves i visitant 
algunes de les seves comunitats. 
Perú no ens ha deixat indiferents. Ens emportem tota una 
barreja de sentiments i emocions que ens han ajudat a 
créixer com a persones, i que continuaran presents en el 
nostre camí”.

· miquel  Anglada 
· Elena  Corominas 
· victoria Figueres 
· Yolanda  Ibáñez 
· Trinidad martínez 
· Esteve miguélez 

Reforç pedagògic i rehabilitació d’infraestructura bàsica de 
l’ Institut maia mam K’uib’il Naib’il de Colotenango

“Per fi va arribar l’hora de poder viure en primera persona 
tot allò per el què ens havíem estat preparant durant tants 
mesos. [...]La pròpia motivació ens va carregar d’energia per 
tirar endavant els somnis dels altres, i perquè no dir-ho, con-
vertint-los en nostres. I així de positius vam treballar els 20 
dies que vàrem estar com a voluntaris en l’organització. 
[...]Els dies passaren volant, ja restaven pocs per finalitzar 
l’estada en l’Institut i les esperances per veure quelcom aca-
bat d’allò que havíem iniciat, eren poques. Però la coordinació, 
la insistència  i la dedicació ens varen premiar els darrers dies 
tot veient els resultats de part de la nostra tasca. El mate-
rial escolar havia arribat, l’escola estava pintada, les gallines 
ponien ous, el compostador anava creixent, les aules estaven 
il·luminades de nit, els nois i noies no paraven d’emmirallar-
se en els lavabos, el mur de l’escola cada cop era més llarg, 
els nois i noies ens somreien més i ens tenien més confiança, 
fins i tot ens saludaven en català : .- Bon dia! ; Bona Nit! i Bon 
Profit... L’espai per a la biblioteca estava net i la idea aprovada 
pels mestres.”
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BEqUES ESCOLARS

DESTINACIÓ COSTTÍTOL
Beques d’estudi per als alumnes de la xarxa d’escoles rurals de la regió de les Sabanes
El projecte ha facilitat l’accés a l’educació a 175 nens i nenes

Beques d’estudi a Ixcán
El projecte ha facilitat l’accés a l’educació a 140 nois i noies de ́ ’Instituto Maya Guillermo Woods (110 
del Magisterio i 30 del Básico), al rebre una ajuda econòmica en forma de beca

Beques d’estudi a Bheniy, Tamatane i Tana
501 beques bàsiques i 24 beques universitàries han facilitat l’accés a l’educació a aquestes persones

TOgO 9.625,00 €

gUATEmALA 7.700,00 €

mADAgASCAR 32.835,00 €

TOTAL: 50.160,00 €
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TOgO
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gUATEmALA
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mADAgASCAR

NOmBRE DE BEqUES

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA 

BATXILLERAT  

UNIVERSITAT 

13

197

183

108

24

37%

21%

35%

3%5%
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INFORmE

ECONòmIC 2009
3
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RESULTAT COmPTABLE 2009

INgRESSOS

DESPESES

DESCRIPCIÓ

DONATIUS ECONÒMICS

DONATIUS MATERIALS

BEQUES

SUBVENCIONS

ESTIU SOLIDARI

INTERESSOS BANCARIS

DESCRIPCIÓ

MATERIALS

SUBMINISTRAMENTS

PERSONAL

SERVEIS PROFESIONALS

PROJECTES

ESTIU SOLIDARI

DESPLAÇAMENTS

COMISSIONS FINANCERES

DONATIUS EN ESPÈCIES

ALTRES

TOTALS

169.119,31€ - 34,08%

50.457,76€ - 10,17%

49.110,00€ - 9,90%

198.536,00€ - 40,00%

28.999,30€ -  5,84%

74,87€ - 0,02%

496.297,24€

TOTALS

33.614,86€ - 6,50%

5.029,65€ - 0,97%

39.178,92€ - 7,57%

5.534,27€ - 1,07%

341.864,75€ - 66,06%

31.938,57€ - 6,17%

2.004,94€ - 0,39%

1.832,39€ - 0,35%

50.457,76€ - 9,75%

6.037,12€ - 1,17%

517.493,23€
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DETALL DELS PROjECTES FINANçATS

FORmA DE PROjECTE I FINANçADOR

DISTRIBUCIÓ gEOgRÀFICA

DESCRIPCIÓ

FONS PROPIS

CAMPANYA ESCOLES

CONTENIDORS

ADMINISTRACIONS

ESTIU SOLIDARI

BEQUES ESCOLARS

DESCRIPCIÓ

TOGO

MADAGASCAR

GUATEMALA

PERÚ

ALTRES

TOTALS

24.560,47€ -  7,1%

46.958,49€ - 13,5%

7.532,18€ -  2,2%

211.263,94€ - 61,0%

6.000,00€ -  1,7%

50.160,00€ - 14,5%

346.475,08€

TOTALS

48.120,53€ - 13,9%

59.910,02€ - 17,3%

189.971,48€ - 54,8%

39.735,95€ - 11,5%

8.737,10€ -  2,5%

346.475,08€
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AUDITORIA 2008

Les dates en que es realitzen les auditories externes de PROIDE no permet coincidir aquestes amb la presentació de la Memòria 
d’Activitats. Com a mostra de transparència de l’entitat, adjuntem a aquesta i a les futures memòries, la certificació dels auditors 
corresponents a un any anterior.  



AgENDA

D’ACTIvITATS 2009
4
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ACTIvITATS DE LES
DELEgACIONS 2009:

gENER 
20 de desembre de 2008 al 18 de gener 
de 2009.- Exposició audiovisual “Relats 
a Dapaong” a la Casa de la Cultura d’El 
Perelló

22.- Presentació de la Campanya de 
PROIDE “Més per ells des de l’inici”, a la 
Reunió de Coordinadors de Pastoral de 
les escoles La Salle Catalunya, al Casal 
La Salle Sant gervasi

A partir del dia 22, tots els dijous d’aquest 
trimestre Entrepà Solidari a La Salle 
Congrés

31.- Xerrades als alumnes de diferents 
cursos de  La Salle Barceloneta sobre 
PROIDE i els seus projectes i la coopera-
ció internacional, a càrrec del Gmà. Toni 
Baqueró i el Sr. Alfredo Corcho

FEBRER 
3.- Xerrades als alumnes de diferents 
cursos de  La Salle Barceloneta sobre 
PROIDE i els seus projectes i la coopera-
ció internacional, a càrrec del Gmà. Toni 
Baqueró i el Sr. Alfredo Corcho

9.- Encesa Solidària a La Salle Premià

9-13.- Venda de la Samarreta Solidària 
de PROIDE 2009 a La Salle Reus

9-13.- Esmorzars solidaris a La Salle 
Barceloneta

11-20.- Campanya de PROIDE i exposi-
ció fotogràfica “Relats a Dapaong” a La 
Salle Torreforta

16-20.- Campanya de PROIDE a La Salle 
Reus 

18.- gravació de la falca de l’Encesa So-
lidària organitzada per La Salle La Seu 
d’Urgell. La falca es va emetre pels mit-
jans de ràdio locals: Ràdio Principat i Rà-
dio Seu i per RAC1 Andorra

21-22.- II Cap de Setmana de Pau i So-
lidaritat de Bell-lloc. Es van lliurar les 
donacions recollides en la primera edi-
ció del Cap de Setmana Solidari a Creu 
Roja, PROIDE i Col·lectiu de Suport a 
Àngel Olaran, que van rebre 500 euros 
cadascuna. Les donacions es van recollir 
d’aportacions particulars i de l’Ajunta-
ment de Bell-lloc. Hi va assistir Francesc 
Pla en representació de PROIDE molle-
russa/Lleida

24-27.- Campanya de PROIDE i expo-
sició fotogràfica “Relats a Dapaong” 
a La Salle Comtal. Comtal x 3r món va 
fer jocs multiculturals, conte: Somnis 
d’Àfrica, tallers de braçalets de granadu-
res, esmorzar solidari, cantina solidària, 
recollida de material escolar, la botiga 
solidària, la revista “Pensa en l’Àfrica”, 
gimcana solidària, la foto solidària i una 
xocolatada

mARç 
2-13.- PROIDE Bages inaugura l’exposi-
ció “Elles també en tenen dret” a Flors 
Sirera de manresa

5.- Esmorzar Solidari a La Salle horta

12.- Sopar de la Solidaritat  a La Salle 
Congrés

20.- Esmorzar Solidari a La Salle Reus

21.- Campanya de PROIDE a La Salle 
manlleu 
· Campionat de futbolí humà, globus ae-

roestàtic, inflable i jocs. 
· Sorteig de la panera a la plaça Fra Ber-

nadí de Manlleu 
· Sopar Solidari obert a tothom

21.- Fira d’Entitats a Sant Celoni amb la 
presència de PROIDE gràcies als volun-
taris de La Salle Sant Celoni

21.- Carregada d’un contenidor amb 
roba i material divers per a l’Enseigne-
ment Catholique del nord del Togo. Or-

RESUm D’ACCIONS

REUNIONS 2009:

Patronat:
· 20 de febrer
· 5 de juny
· 18 de setembre
· 18 de desembre

Equip d’Àrees:
· 13 de gener
· 13 de febrer
· 27 de març
· 4 de setembre
· 6 de novembre
· 17 de desembre

Coordinació de les ONGD’s 
lasal·lianes:
· 27 de gener
· 28 d’abril
· 29 de setembre

Àrea de Sensibilització Coordina-
dora d’ONGD’s lasal·lianes:
· 14 de febrer
· 30 de maig
· 14 de novembre

Coordinació de Delegacions:
· 28 de març 
· 4 d’octubre 
· 14 de novembre

Coordinació de XARXES:
· 20 de gener
· 1 d’abril 

Formació Estiu Solidari 2009:
· 28 i 29 de març
· 25 i 26 d’abril
· 3 d’octubre (socialització)



MEMÒRIA D’ACTIVITATS PROIDE / 2009

50

ganitzat per PROIDE mollerussa/Lleida. 
Voluntaris de PROIDE, alumnes de La 
Salle Montcada van participar per primer 
cop d’una carregada

28 i 29 de març.- Curs d’Introducció a la 
Solidaritat per al Desenvolupament (1a 
part) per al Voluntariat de l’Estiu Solidari 
de PROIDE al Casal La Salle - Sant martí 
de Sesgueioles

30.- Botifarrada Solidària a La Salle 
Congrés

30 a 3 d’abril.- Campanya PROIDE de 
l’Educació Primària a La Salle Bonanova. 
· Decoració als passadissos, activitats 

per fer dins i fora de l’aula. 
· Passi de pel·lícules (Kirik, La ruta del 

Dorado i audiovisual presentació de la 
campanya de PROIDE). 

· Campionat de pilota maia
· Festival musical, etc.

30.- Festival de música de l’aula musical 
dins de la Campanya de Primària de La 
Salle Bonanova per a PROIDE. Es va fer 
una cançó des d’aula musical de l’esco-
la amb el lema de la campanya 2009 de 
PROIDE:  “+ x Ells”

30-3 abril.- Presentació de la samarreta 
de PROIDE per fer la comanda a La Salle 
Premià

ABRIL 
2.- visualització d’una pel·lícula pro-
posada per PROIDE dins la Campanya 
de sensibilització a 3r d’ESO de La Salle 
girona

4.- 1a Encesa Solidària organitzada per 
La Salle La Seu d’Urgell 
L’alta participació ciutadana va superar les 
expectatives i es van encendre la totalitat 
dels 1.400 llantions que estaven preparats 
per a aquesta iniciativa. L’encesa solidària, 
convocada per l’escola de La Salle, va ob-
tenir el suport de la Delegació de Joventut 
i la d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell, la 
Parròquia de Sant Ot i l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell, establiments comercials i 
mitjans com Ràdio Seu

20-24.- Campanya de PROIDE a La Salle 
manresa. PROIDE Bages va dur l’exposi-
ció “Elles també tenen dret” i els alumnes 
la van anar visitant durant la setmana

20-24.- Campanya de PROIDE a La Salle 
girona. Cada dia Esmorzars Solidaris

20-24.- Campanya de PROIDE d’ESO i 
Batxillerat a La Salle Bonanova

20-24.- Setmana Cultural Solidària a La 
Salle Premià 

22.- Campanya de PROIDE i Esmorzar 
Solidari a La Salle Berga

22 i 23.- venda de llibres de segona mà 
aportats pels alumnes i roses en benefici 
a PROIDE a La Salle Figueres

23.- Rambla Solidària a La Salle Bona-
nova. Matí cultural i solidari amb activi-
tats diverses per a totes les etapes

23.- Roses Solidàries i teatre: represen-
tació de l’obra “Mar i Cel” per part del 
alumnes de 1r de batxillerat a La Salle 
Congrés

23.- venda Solidària de llibres i roses 
per a la Campanya de PROIDE a La Salle 
Reus

23.- Sant jordi Solidari a La Salle mont-
cada. Participació conjuntament amb 
d’altres institucions a la parada que ofe-
reix  l’Ajuntament de Montcada  

23.- Una rosa per Sant jordi: PROIDE 
Bages va muntar una parada de roses, 
punts de llibre i paper d’antemoro a 
manresa

24.- “Festes de LA SALLE-2009”:  en-
trepans i llesques de pa amb tomàquet  
solidaris a La Salle montcada

24.- Esmorzar Solidari a La Salle man-
resa

24 a 6 de maig.- Exposició fotogràfica de 
PROIDE “Relats a Dapaong” a La Salle 
Tarragona

24.- 11a. Encesa Solidaria. 5.000 llanti-
ons a l’escalinata  de la Catedral de Giro-
na. Organitzat per La Salle girona

26.- PROIDE Bages participa a la Festa de 
la diversitat a monistrol de montserrat

27 a 1 de maig.- Campanya PROIDE 
d’Educació Infantil a La Salle Bonanova

29.- Concurs de 32 pastissos i Esmorzar 
Solidari  a La Salle gràcia

mAIg 
6.- Esmorzar Solidari a La Salle Reus

8, 9 i 10.- XXXvII Convivències i Festival 
de PROIDE a La Salle Bonanova. Orga-
nitzat per l’AMPA 
· Venda d’artesania solidària 
· Concurs i subhasta de pastissos 
· Tallers

11-15.- Campanya i Exposició fotogràfi-
ca de PROIDE “Relats a Dapaong” a La 
Salle Cassà

15.- 8ª Encesa Solidària a La Salle 
montcada

16.- Càrregada d’un contenidor encar-
regat per PROYDE, amb material divers i 
un tractor, amb destinació al CFR CLIMA 
de Burkina Faso. Organitzat per PROIDE 
mollerussa / Lleida



MEMÒRIA D’ACTIVITATS PROIDE / 2009

51

17.- PROIDE Cambrils participa a la Fira 
de la solidaritat i Festa del Comerç just 
al Parc del Pescador dins de les vII jor-
nades Interculturals i Solidaries 2009 a 
Cambrils

18-24.- Campanya  i Exposició fotogrà-
fica de PROIDE “Relats a Dapaong” a La 
Salle Sant Celoni

21 i 22.- Esmorzars Solidaris a La Salle 
Figueres preparats pels alumnes de Cicle 
Superior de Primària i els de 1er ESO

25-30.- Campanya de PROIDE a La Salle 
Figueres

29.- 8ª mostra gastronòmica del Pla 
d’Urgell , organitzada per  PROIDE mo-
llerussa / Lleida

30.- Diada de germanor a La Salle Fi-
gueres, amb algunes activitats destina-
des a recolzar econòmicament el projec-
te assignat de PROIDE

jUNY 

2-12.- Campanya de PROIDE a l’escola 
Fundació Cardenal vidal i Barraquer de 
Cambrils

6.- venda de samarretes de PROIDE a la 
Trobada de La Salle Reus a Cambrils

11.- Esmorzar Solidari a La Salle Santa 
Coloma de Farners

11.- Coques Solidàries a La Salle Santa 
Coloma de Farners

jULIOL
2.- Sortida del voluntariat d’estiu amb 
destinació Colotenango, gUATEmALA

2.- Presentació de la cooperació inter-
nacional i de PROIDE per part del di-
rector de PROIDE al CELAS Districtal, 
8a promoció, al Col·legi La Salle-La Seu 
d’Urgell

8.- Sortida del voluntariat d’estiu amb 
destinació Tami, TOgO i també Urubam-
ba, PERú

AgOST
4.- Sortida del voluntariat d’estiu amb 
destinació Ambositra, mADAgASCAR

SETEmBRE 
13.- PROIDE Cambrils participa a la   
Fira d’Entitats de Cambrils

21-5 d’octubre.- Exposició“Elles també 
tenen dret” a la Biblioteca de Santpedor 
durant la Fira de Sant miquel. Organitza 
PROIDE Bages

27.- Participació de PROIDE Bages amb 
una paradeta informativa a la Fira de 
Sant miquel

OCTUBRE 
9.- Participació de PROIDE Bages a la 
Fira d’ONG’s de Manresa 

24 i 25.- 1ª Trobada de voluntariat de 
totes les ONGD’s lasal.lianes de l’Estat a 
Torremocha de jarama

NOvEmBRE 
2 al 6 .- Setmana de beques PROIDE i 
Campanya de PROIDE a La Salle man-
resa

14.- Carregada d’un contenidor amb pla-
ques solars i altra tecnologia, per al CFR 
Tami i el Dispensari de Nadjundi, ubicats 
al nord del Togo. Organitzat per PROIDE 
mollerussa / Lleida

14.- Fira de Comerç just a Montcada. 
Voluntariat de PROIDE de l’escola La Sa-
lle montcada hi és present

26.- Concert Solidari per recaptar fons 
per a la Fundació PROIDE a la Sala Luz 
de gas de Barcelona, a càrrec del grup 
“Por Fin viernes”. La recaptació de 5.075 
euros es van destinar a “Beques d’estudi 
i alimentació per a infants amb pocs re-
cursos, de la xarxa d’escoles rurals del 
Nord del Togo”

26.- 12ª Botifarrada Solidària organitza-
da pel Campus La Salle - PROIDE

27.- Encesa Solidària a les escales de la 
Catedral de Tarragona. Organitzat per La 
Salle Tarragona

DESEmBRE 
4.- XXX jornades Esportives, Nadalen-
ques i Solidàries al Parc de Sant Sal-
vador per recaptar fons per a PROIDE. 
Organitza La Salle Santa Coloma

4.- Participació de PROIDE Bages a la 
matinal Solidària a Santpedor.  Hi van  
participar els centres d’educació del mu-
nicipi i de Castellnou del Bages

1-18.- Venda de NADALES en favor de 
PROIDE a les escoles de La Salle Cata-
lunya

18.- Encesa Solidària organitzada per La 
Salle Sant Celoni

21.- Festival IES d’Auro de Santpedor 
per recollir fons per a Beques de l’escola 
Anna al barri d’Anosibe d’Antananarivo

22.- Esmorzar solidari a l’Escola Llis-
sach de Santpedor
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La nostra tasca no hagués estat possible o hagués quedat limitada, sense l’aportació desinteressada de tot un seguit de perso-
nes i empreses. És per aquest motiu que volem agrair el suport rebut de totes elles al llarg del 2009. gràcies a la suma de la 
seva solidaritat, conjuntament amb totes aquelles persones que ho fan per la via econòmica i tots els centenars de voluntaris 
d’arreu del país, PROIDE pot endegar accions de solidaritat racionals, participatives i de gran tamany. 

· Nati Sampere (ORTEMESA), per l’ajust de la comptabilitat

· Jaume Carreras (GASSÓ Auditors), per l’auditoria externa

· Lídia Ratés, pels dibuixos dels materials de campanya 2009

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

· Antonio Yubero (Fundación JUVINTER), per la recollida de ma-
terial informàtic a les escoles

· Albert Farnós, per la gestió de l’exposició “Relats a Dapaong” 

· Manel i Cristina Plasencia (TEMAS), per la creació de les Na-
dales i la loteria 

· Mariano Pascual (PQR), per la confecció de la present Memò-
ria d’activitats

· Guillem Villa i Dídac Gálvez (EALS Multimèdia), per la gestió 
de la pàgina web

· Albert Manent i la seva família, per les mesures de protecció 
aplicades a l’exposició

· Carles Giol i Publicacions EALS, per tots els materials im-
presos

· Betty, Pau Molins i tot el grup de música POR FIN VIERNES, 
per fer-nos un lloc en un dels seus concerts solidaris

· IES d’Auro de Santpedor

· Escola Riu d’Or de Santpedor

· Escola Llissach de Santpedor

· Empreses privades del Bages i altres aportacions anònimes 
a PROIDE Bages

· Gerard Sardina

· Jordi Abad Molero

· Josep Anguera Farran 

· GARROFE, S.A

· NOU DIESEL, SL

· CONSTRUCCIONS VERA RAEZ, SL

· TALLERS A. MIQUEL, SL

· DIGIT SERVEIS INFORMATICS, SL

· MIQUEL GARCIA, SL

· CONSTRUCCIONS BONCASA 1998, SL

· ARTS GRAFIQUES MOLINO, SL

· MOLEVA, SA – GRUPO DALLANT

· GRUP OFICENTRE, SL

· EMMARCATS JOAN TORRES

· CASAL DE VALLDOREIX

· ELECTRODOMESTICS BONJOCH

· CARITAS LINYOLA,  MOLLERUSSA I BELLVIS

· IMPRESPLA, SL

· FRUITES FUMAS GABERNET, SL

· COLECTIU DE SUPORT A ANGEL OLARAN

· GERMANA CATI DE MARIA AUXILIADORA

· SANDOVAL MARTINEZ, SL

· TALLERS M. EROLES DEL POAL

· VICENS MAQUINARIA AGRÍCOLA, SA

· BACKUP COMUNICACIÓ, SL

· Fundació Cardenal Vidal i Barraquer 

· Consell de Solidaritat de Manresa 

· Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant Celoni

· Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

· Ajuntament de Manresa

· Ajuntament de Santpedor

· Ajuntament de Bell-lloc

· Ajuntament de Cambrils

· Ajuntament de Mollerussa 

· Ajuntament de Palamós

· Ajuntament de Montcada i Reixac

· Ajuntament de Tarragona

... i a totes i cadascuna de les escoles La Salle de Catalunya.





Fundació PROidE 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

amb el suport de: 

Balmes 205 6º 2ª

08006 – Barcelona

telèfon: 93.292.06.80

telefax: 93.292.06.81

www.pqr-com.com

central@pqr-com.com 




