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Josep ferrando 
a qui agrairem 
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seu treball ple 
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Que alci la mà a qui no li costi d’acceptar els canvis. A qui tingui la suficient maduresa i saviesa per dan-
sar amb la vida, adaptant-se a les circumstàncies tal i com es van presentant. 

Aquesta època que vivim és un mal tràngol per a moltes persones. Moltes històries personals de la nit al 
dia estan quedant fracturades al perdre la feina, els estalvis o la vivenda. La falta de recursos en el pla fí-
sic i la falta d’optimisme i confiança en el psicològic, suposen un gran patiment per a famílies, empreses 
i administració. Assistim al trist desmantellament de serveis bàsics i drets fonamentals que havien estat 
alguns dels més grans èxits de la vida en societat... La realitat ens colpeja durament. 

Però canviem la mirada i reaccionarem segur, perquè sobren els motius. Perquè també convé veure que 
aquesta situació de desmaterialització ens està portant a redimensionar les nostres vides i impregnar-
les d’intangibles. Ens està canviant la mesura de les coses i comencem a canviar riquesa per temps, 
presses per lentitud, passivitat per posicionament. Ens ajuda a fer emergir noves maneres de fer més 
senzilles, més coherents i racionals. Ens fa entendre que l’època on tot ho resolíem individualment està 
donant pas a una altra on fem pinya -com sempre ha estat- contra el que és injust o el que no ens agrada. 
Ens fa menys tolerants amb el malbaratament, la fraudulència o els privilegis d’uns pocs. 

Canviem la mirada i comprovarem que estem preparats per comprendre la solidaritat d’una altra forma. 
Perquè veiem que de pobresa, d’injustícia i d’exclusió aquí també anem plens, i entenem que l’explicació 
ja no té sentit anar-la a buscar en la geografia, la cultura, les guerres, les dictadures o la natalitat dels 
països del Sud. La pobresa només és una i sempre prové d’allà mateix. I com que no ens agraden, aques-
tes estructures caduques acabaran caient naturalment.

Canviem la mirada i veurem amb quina força creixen aquests nous brots. Cada dia més empreses i co-
merços completen la seva activitat i satisfacció responsabilitzant-se d’un bé comú sense fronteres. Ens 
pensàvem que la seva responsabilitat social seria més alta quan més cobertes estiguessin les seves 
necessitats, però s’està demostrant que l’ésser humà, més humà és quan el diner menys el distreu. 

Canviem la mirada i veurem que hi ha més il·lusió de la que ens pensem en aquests petits canvis. Per-
sones preocupades per allò que fan a la seva vida i sobre l’impacte de les seves accions. Preocupades i 
compromeses amb el que hi ha al darrera de cada cosa que consumeixen. 

Moltes ONG assistim il·lusionades a tot aquest bullici, perquè ja fa molt que alimentem nous paradigmes 
al nostre voltant. Patim severes estrebades pel moment, però la nostra existència és coherent com mai. 
A PROIDE, concretament, ho fem amb la força i l’experiència de més de 20 anys, i amb la solidesa, credi-
bilitat i estabilitat de la institució a la que pertanyem. Sense artificis, sense voluptuositats... senzillament 
compartint i canalitzant la mirada global que en aquest trosset de món tenen cada cop més persones, 
cada cop més empreses, i sobretot les nostres escoles. Un trosset de món que canvia cap endins, i de 
retruc modifica molt del que hi ha fora. 

Canviem la mirada i veurem que la crisi no és només un tsunami que ho engoleix tot, sinó sobretot un 
vent que ve de tot arreu, que neteja la pol·lució i que deixa al descobert moltes coses essencials que ha-
vien quedat soterrades. Canviem la mirada i descobrirem que el món nou ja ha trencat la closca. Veurem 
que la utopia d’ahir, comença a ser la realitat d’avui.

David Ortiz i Silvestre
Director de PROIDE

SALUTACIÓ DEL DIRECTOR
DE LA FUNDACIÓ
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FORMA JURÍDICA:
Nom: Fundació Privada Promoció i Desenvolupament PROIDE 
Creació: 1992 (com a Associació); 2000 (com a Fundació)

NÚMEROS DE REGISTRE:
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya: nº 1434 
Registre d’Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya: nº 25

LLOC D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Seu central 
Casal La Salle Sant Gervasi
Sant Joan de La Salle, 42, 1a planta
08022  Barcelona
Telèfon: 93 237 71 80
Fax: 93 237 36 30
Adreça electrònica: proide@fundacioproide.org 
        secretaria@fundacioproide.org
Web: www.fundacioproide.org

ORIGEN I VINCULACIONS DE L’ENTITAT:
Promoció i Desenvolupament són les dues paraules que formen el nom PROIDE. L’ONGD neix l’any 1992 
de les escoles La Salle de Catalunya al voler crear una estructura paral·lela però independent de PRO-
YDE, creada l’any 1988 a Madrid. 

PERSONES DE CONTACTE I HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: 
David Ortiz Silvestre, Director. De dilluns a divendres de 8h. a 14h.
Helena Bové i Carbonell, Secretària. Dilluns, dijous i divendres de 16h. a 20h; dimarts i dimecres de 9h. 
a 13h.
Eric Diaz Arribas, Cap de Projectes. De dilluns a divendres de 9h. a 13h.

Nº DE COL·LABORADORS PER QUOTA:
82 (quantitat mensual, trimestral o anual, escollida pel donant) 

Nº DE COL·LABORADORS PER BECA-IMPULS:
491 persones o entitats per a un total de 794 beques (26 de les quals universitàries)
(Beca-impuls: 60€) 
(Beca escolar Madagascar: 58€)
(Beca universitària Madagascar: 230 €)

Nº DE VOLUNTARIS: 139

DELEGACIONS (4 + 1 entitat amiga): 
Bages, Campus, Baix Empordà i Tarragona + PROIDECON Mollerussa

SEUS-ESCOLA (23):
Barceloneta, Bonanova, Comtal, Congrés, Gràcia, Horta, Berga, Cambrils, Cassà de La Selva, Figueres, 
Girona, Manlleu, Manresa, Mollerussa, Montcada i Reixac, Palamós, Premià de Mar, Reus, Sant Celoni, 
Sta. Coloma de Farners, La Seu d’Urgell, Tarragona i Torreforta.

PERTINENÇA I PAPER EN XARXES: 
. Federació Catalana d’ONG
. Coordinadora d´ONGD Lasal.lianes
. Consell de Solidaritat de Manresa, Tarragona, Sant Celoni i Palamós 
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PROIDE, l’ONGD de La Salle, va néixer l’any 1992 després de 10 anys de treballs en camps de solidaritat a 
l’Àfrica. Aquests camps de solidaritat eren conseqüència directa de la força que van adquirir a Europa els 
moviments socials d’església més actius i compromesos.

Després de donar-li forma institucional a aquells primers contactes amb Àfrica, PROIDE va definir poc a poc 
el seu treball fins a dur-lo als nostres dies. Així, avui PROIDE treballa per a dos objectius molt concrets:

1.  La implementació de projectes de desenvolupament educatius a països del Sud
2.  El treball a les escoles catalanes sobre les raons i alternatives a la pobresa i la desigualtat social  

(Educació per al Desenvolupament -EpD-)

1. PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT AL SUD:
L’educació fa l’ésser humà conscient de les relacions injustes que operen al seu voltant, i també cons-
cient de la seva dignitat, dels seus drets i de les seves obligacions. És un element imprescindible en la 
vida de les persones, i sobre ell no poden haver-hi condicionants.
 
Quan s’aconsegueix l’escolarització, assistir a l’escola no és suficient, doncs la realitat ens indica que:
· molts nens, i sobretot moltes nenes, aviat abandonen per problemes econòmics de les famílies i excés 

de membres
· molts docents no tenen l’oportunitat de preparar-se millor
· molts mestres i directors estan mal remunerats i això provoca absentisme, en tant que es veuen obli-

gats a diversificar la font dels seus ingressos
· moltes aules estan massificades i les instal·lacions són deficitàries
· alguns mètodes pedagògics són inadequats i els ensenyaments poc útils i fora de context PROIDE, per 

resoldre aquests problemes i assolir una educació satisfactòria i de qualitat, treballa per a:
· la construcció de noves aules per descongestionar-les i dotar-les dels recursos necessaris per millo-

rar la qualitat de l’ensenyament
· el finançament de beques escolars que permetin escolaritzar a qui menys possibilitats té 
· el finançament de beques-impuls per assolir aprenentatges agroecològics a joves d’àrea rural, la in-

troducció de llibres de text a les aules i la creació de microempreses a recents graduats de formació 
professional 

· la formació de nous mestres i la formació permanent d’aquests
· l’escolarització plena de les nenes en un treball que cal fer al costat de les mares i pares per corregir 

la lògica patriarcal d’organització interna de les famílies 
· la potenciació de l’Educació Bilingüe Intercultural (EBI), com a instrument de pertinença de la identitat 

dels pobles indígenes.

LA FUNDACIó
Objectius
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2. EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT -EPD-:
Des de PROIDE, amb un treball de formigueta al costat de moltes altres ONGD, obrim la porta a les 
nostres escoles a l’exploració del món, per aconseguir que la pobresa i la manca d’oportunitats no es 
naturalitzin en el nostre imaginari. Perquè la pobresa no pot tolerar-se en tant que no és cap condició 
per se, sinó fruit d’un entramat de relacions polítiques i econòmiques que progressivament han anat 
magnificant la injustícia entre el Nord i el Sud.

La solidaritat i l’educació van 
agafades de la mà. Bona part dels 
valors i actituds que genera la 
solidaritat requereixen de llargs i 
pautats processos educatius per 
aconseguir que el reconeixement 
d’igualtat i dignitat arrelin en el 
nostre interior. L’Educació per al 
Desenvolupament és un espai 
de descoberta lenta però cons-
tant de la solidaritat, per mo-
blar ments i cors que prioritzen 
el benestar col·lectiu sobre el 
benestar individual. És un espai 
embrionari on es busca sortir de la resposta solidària reduccionista i cercar així el rigor en les anàlisis. 
És un primer pas per viure la solidaritat buscant d’enfortir i propiciar el protagonisme i l’autonomia del 
dèbil, i no tan sols assistir-lo. És, en definitiva, una reivindicació del valor de la possibilitat històrica de 
lluitar contra el fatalisme que diu que “no hi ha res a fer” i de demostrar que com a humanitat posseïm 
avui tots els recursos i totes les capacitats per fer-ne un veritable gir. 

7

Memòria d’activitats PROIDE / 2012



LA FUNDACIó
Organigrama

PROIDECON Mollerussa

Educació pD

Togo

PROIDE Bages

Comunicació

Madagascar

PROIDE Tarragona

Voluntariat

Guatemala

PROIDE Baix Emporda

Recursos

Perú

PROIDE Campus

Projectes

EQUIP DE DELEGACIONS EQUIP DIRECTIU

Xarxa de 23 escoles de 
La Salle Catalunya

EQUIP D’àREES

PATRONAT

COMPTABILITAT DIRECCIÓ SECRETARIA
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PATRONAT
· Josep Guiteras (President) 
 desembre 2010 – desembre 2014

· Joan Marginet (Vicepresident) 
 novembre 2007 – indefinit

· Antoni Salgado (Tresorer)
  desembre 2010 - indefinit
 
· Josep Canal (Secretari) 
 novembre 2007 - indefinit 
 
· Juan José Tamburini (Vocal) 
 desembre 2010 – indefinit

· Antoni Baqueró (Vocal) 
 novembre 2007 - octubre 2014

DIRECCIÓ
· David Ortiz (contracte 30h./setm.) 
 desembre 2006 – indefinit

SECRETARIA
· Helena Bové (contracte 20h./setm.) 
 març 1999 – indefinit

PROJECTES
· Eric Díaz (contracte 20h./setm.) 
 maig 2011 – indefinit

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

Jaume Carreras (GASSó Auditors)

EQUIP DIRECTIU
· David Ortiz (coordinador) 
· Eric Díaz
· Nin Navarro
· Josep Canal
· Josep Solà
· Joan Lluís Ferré

EQUIP DE DELEGACIONS
· Miquel Àngel Mur (coordinador)
· David Ortiz

EQUIP D’àREES
· Nin Navarro (coordinador)
· David Ortiz

àREES DE TREBALL:
Àrea de Recursos:
·  Cap d’àrea: - 
·  Altres col·laboradors: 

·  Postals de Nadal: Antoni Baqueró
·  Artesania: Helena Bové, Ricard Gallego, Fran-

cesc Balanzó i Maite Echagüe
· Loteria de Nadal: Josep Ferrando (e.p.d.), Antoni 

Baqueró i Vicenç Fortunato
·  Recerca de finançament privat: Joan Lluís Fe-

rré,  Eric Díaz, Josep Canal i David Ortiz
·  Samarretes: Nin Navarro

Àrea d’Educació per al Desenvolupament:
·  Cap d’àrea: Josep Canal 
·  Altres col·laboradors: 

·  Materials de campanya: Miquel Anglada, Vicenç  
Casas, Cesc Ferré, Rosa Fíguls i Antoni Perera

·  Curs d’Introducció a la Solidaritat pel Desenvolu-
pament: David Ortiz, Eric Díaz, Josep Canal, Sara 
Silvestre, Juanjo Tamburini, Martin Montoya i Pi-
lar Salvadó 

·  Vídeo CRU-EVOLUCIó: Xavi Coscojuela

Àrea de Projectes:
·  Cap d’àrea: Eric Díaz
·  Altres col·laboradors: David Ortiz

Àrea de Comunicació:
·  Cap d’àrea: Josep Solà
·  Altres col·laboradors: 

·  Butlletí: Xavi Coscojuela
·  Xarxes socials: Eric Díaz 

Àrea de Voluntariat:
·  Cap d’àrea: Nin Navarro
·  Altres col·laboradors: 

·  ESTIU SOLIDARI: David Ortiz i Miquel Àngel Mur
·  Voluntariat d’estiu 2012: Clara Fernández, Dani 

Fortuny, Laura Grau, Nin Navarro, Mercè Puigfel, 
Marc Roger, Carles Sánchez, Carolina Sánchez, 
Elisabet Tutusaus

LA FUNDACIó
Membres de l’entitat
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PROIDE Bages:
· Cap de delegació: M. Dolors Sala
· Altre voluntariat:  Teresa Baró, Lluïsa Batista,  

Montserrat Corrons, Montserrat Falip, Josep Far-
gas, Anna M. Fíguls, Núria Font, Carme Mollet, 
Dolors Parés, Montserrat Rico, Josep M. Sarri, 
Montserrat Toscano, Teresa Trullàs. 

PROIDE Tarragona:
· Cap de delegació: Josep Ciurana
· Altre voluntariat: Josep Cabrera, Jaume Castany, 

Joan Carles Codina, Joaquim Julià i Antoni Olmos

PROIDE Baix Empordà:
· Cap de delegació: Albert Gironès
· Altre voluntariat: Carla Rebull, Jaume Codolar i 

Dante de Zabaleta

PROIDE Campus:
· Cap de delegació: Carles Giol 
· Altre voluntariat: Guillem Villa, Xavi Canaleta, Cristi-

na Traus, Maria Soles Domènech

Barceloneta (BCN):
· Pilar Luque

Berga:
· Anna Dachs

Bonanova (BCN):
· Eric  Díaz 
· Nin Navarro
· Claudia Juanola

Cambrils:
· Jordina Font

Cassà de La Selva:
· Albí Gómez 
· Marta Castanyer

Comtal (BCN):
· Daria Valiente
· Marc Alós

Congrés (BCN):
· Raquel Villegas

Figueres:
· M. José Sánchez

Girona:
· Oriol de Batlle
· Josep Uxó

Gràcia (BCN):
· Oriol Martin

Horta (BCN):
· Montse Agut
· Dolors Ferrer

La Seu d’Urgell:
· Jesús To
· Ramon Baró

Manlleu:
· Guillem Rigol
· David Pérez

Manresa:
· Montse Falip
· Montse Toscano

Mollerussa:
· Marta Andrés 
· Pablo Enrique

Montcada i Reixac:
· Pilar Moreno

Palamós:
· Carla Rebull
· Teresa Miravete

Premià de Mar:
· Raquel Freile
· Jordi Agudo

Reus:
· Helena Puig
· Anna Quintero
· Xènia Salvat 
· Elena Massó

Sant Celoni:
· Sònia Lozano
· Raül García

Santa Coloma de Farners:
· M. Dolors Llueca

Tarragona (TGN):
· José Antonio Gómez
· Javi Hernández

Torreforta (TGN):
· Montse Robles
· Susana Valero

DELEGACIONS

SEUS-ESCOLA
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Superfície:

Població:

Moneda: 

Idiomes: 

Classificació Informe sobre 
Desenvolupament Humà:

IDH (Índex de Desenvolupa-
ment Humà):

PIB per càpita:

Població sota el llindar nacio-
nal de pobresa d’ingressos:

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

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

Taxa bruta de matriculació a 
primària:

Taxa bruta de matriculació a 
secundària:

Taxa bruta de matriculació a 
terciària:

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

Metges per cada 10.000 
persones:

Esperança de vida al néixer:

Taxa de mortalitat infantil, 
menors de 5 anys:

Taxa de fecunditat:

Taxa de mortalitat materna:

Prevalença del VIH entre joves:

Despesa pública en salut:

Despesa pública en educació:

Despesa militar:

56.785 Km2

6,8 milions 
(2010 est.) 

Franc CFA

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

Font: PNUD 2013

Font: WIKIPEDIA

159 (de 187 
països)

0,428

928 PPA en US$

 
61,70%

38,70%

34,4

140%

46%

5,9%

57,10%

1

57,5 anys

103/1.000

3,9 fills/dona

300/100.000

1,50%

3,4 % PIB 

4,5 % PIB

1,7 % PIB

587.041 Km2  

20,6  milions 
(2010 est.)

Ariary (MGA)

Malgaix, Francès i 
Anglès (oficials)

151

0,483

828 PPA en US$

 
68,70%

81,30%

44,1

149%

31%

3,7%

64,50%

2

66,9 anys

62/1.000

4,5 fills/dona

240/100.000

0,10%

2,3 % PIB

3,2 % PIB

0,7% PIB

108.890 Km2 

15,5 milions 
(2013 est.)

Quetzal (GTQ)

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

133

0,581

4.235 PPA en US$

 
51%

13,50%

55,9

116%

59%

18%

75,20%

9

71,4 anys

32/1.000

3,9 fills/dona

120/100.000

0,40%

2,5 % PIB

3,2 % PIB

0,4% PIB

1.285.215 Km2 

30,4 milions 
(2013 est.) 

Nuevo Sol (PEN)

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

77

0,741

9.306 PPA en US$ 

31,30%

4,90%

48,1

109%

92%

35%

89,60%

9

74,2 anys

19/1.000

2,4 fills/dona

67/100.000

0,20%

2,7 % PIB

2,7 % PIB

1,3% PIB

504.645 Km2

47,2 milions 
(2012)

Euro

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

23

0,885

25.947 PPA en US$ 

21,1% (INE)

 -

34,7

107%

119%

73,2%

97,70%

37

81,6 anys

5/1.000

1,5 fills/dona

6/100.000

0,20%

6,9 % PIB

5 % PIB

1% PIB

RADIOGRAFIA DELS PAÏSOS

TOGO MADAGASCAR GUATEMALA PERÚ ESTAT ESPANyOL
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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 de Togo (Sabanes). L’estratègia en aquest terreny es basa 
en 5 eixos fonamentals: 

· Augmentar la cobertura de l’educació primària a tota la regió
· Disminuir el nombre d’alumnes per classe, augmentant el nombre de classes i de mestres 
· Valoritzar al director i docent rural, mitjançant la millor formació possible i facilitant la seva vida a la 

zona rural
· Fomentar l’entrada de les nenes al sistema educatiu 
· Fomentar la participació de les famílies i la implicació del Ministeri d’Educació

Principal contrapart: COLLÈGE FRÈRE RAPHAËL LOUIS RAFIRINGA 

L’escola està situada a la capital de Madagascar, Antananarivo. L’escola va ser construïda el 1957 per 
atendre a nens de condició desafavorida. PROIDE basa bona part del seu treball a Madagascar sobre la 
ubicació en aquell moment del Gmà. català Joan Sala, que sempre actua d’impuls per aquelles escoles 
que menys inversió han pogut rebre en els darrers anys. L’escola Frère Raphaël Louis Rafiringa es basa 
en cinc línies estratègiques ben definides:

· Renovació constant de tècniques pedagògiques 
· Promoció de la cultura local
· Instal·lacions variades i adequades per a l’estudi i la recreació
· Escolarització i allargament de la permanència de nens i joves dins del sistema educatiu
· Seguiment, suport econòmic i pedagògic a adolescents amb projecció 

LA FUNDACIó
On treballem
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TOGO

MADAGASCAR
· Arranjaments i mobiliari a diferents escoles  

populars lasal.lianes                                                                                                                                         
· Beques d’estudi escolars i universitàries
· Suport econòmic d’assistència mèdica urgent 

· Construcció d’infraestructures a les escoles rurals del nord
· Formació permanent de mestres i directors de la xarxa  

d’escoles rurals del nord
· Ajut al funcionament de la xarxa rural de 81 escoles 
· Beques-impuls per a la introducció de llibres de text a les escoles rurals del nord  
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Principal contrapart: PROyECTO DE DESARROLLO SANTIAGO (PRODESSA)

Al 1989 els Germans de La Salle Sebastià Farró i Oscar Azmitia, inspirats en la fe alliberadora i la seva ferma 
opció preferencial pels més desposseïts i empobrits de Guatemala, des de l’Instituto Indígena Santiago van 
fundar el Proyecto de Desarrollo Santiago com a una obra de promoció de les escoles cristianes per contribuir 
a 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 agroeco-
lògica, comercialització i organització) 

· Realitza un treball polític no partidista (incidència política)
· Treballa sobre la base dels principis democràtics (igualtat, participació, equitat...)
· Creu en la complementarietat de l’ésser humà i la natura
· Es recolza en la concepció filosòfica i metodològica de l’educació popular i l’educació maia

Principal contrapart: INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LORETO 

L’ISE Público de Loreto participa en el programa de formació de mestres bilingües de l’Amazònia peruana 
(FORMABIAP), i en el projecte “Tiéndeme la Mano” de reforç escolar i formació d’adults a l’Assentament 
Humà Rosa de América d’Iquitos. Els objectius del FORMABIAP són:

Els objectius del FORMABIAP són:

·  Formar joves mestres amb reconeixement d’identitat 
cultural

· Recuperar la llengua, coneixements i tecnologies 
amazònics

·  Garantir la igualtat d’oportunitats d’homes i dones
·  Desenvolupar relacions interculturals i capacitats 

per implementar projectes productius alternatius, 
en harmonia amb el bosc i medi ambient, que facin 
possible l’assoliment del concepte clímax de “Be-
nestar” o “Bon-viure” dels pobles indígenes

Els objectius del projecte “Tiéndeme la Mano” són:

·  Desenvolupar l’estima per la lectura i de les habili-
tats logicomatemàtiques dels infants

·  Dotar als pares de família d’algunes eines que els 
permetin comprendre la conducta dels seus fills i la 
importància de l’educació

·  Promoure accions de sensibilització dels pares 
de família i de la comunitat en general, que per-
metin la interacció i la convivència harmoniosa a 
l’Assentament Humà Rosa de América.
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GUATEMALA

PERÚ

· Formació de mestres en Educació Bilingüe Intercultural
· Creació de llibres de lecto-escriptura eficaç, bilingües i interculturals
· Organització política local 
· Suport a l’escola popular La Salle del barri marginal Tierra Nueva I 
· Beques-impuls de formació agroecològica a l’Instituto Maya Mam K’ulb’il Nab’il de Colotenango

· Potenciació de l’Educació Intercultural Bilingüe de  
l’Amazònia peruana

· Potenciació de la lectura a l’Assentament Humà Rosa de América d’Iquitos
· Beques-impuls d’emprenedoria professional a l’Instituto Superior de Educación Público La 

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

Memòria d’activitats PROIDE / 2012
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DESTINACIÓ

 
MADAGASCAR

GUATEMALA
PERÚ

TOGO
PERÚ
 
 

GUATEMALA

PERÚ
 
 

TOGO
GUATEMALA
MADAGASCAR
 
 

MADAGASCAR
MADAGASCAR
HAITÍ
 
 

TOGO
 
 

MADAGASCAR

MADAGASCAR

TOGO

GUATEMALA

PERÚ

MADAGASCAR

GUATEMALA
 
 

TOGO

MADAGASCAR
GUATEMALA

TÍTOL COST

 
7.745,00 €
6.000,00 €

6.000,00 €
11.993,55 €

2.976,16 €
34.714,71 €

1.500,00 €

500,00 €
2.000,00 €

5.700,00 €
5.700,00 €

34.980,00 €
46.380,00 €

2.000,00 €
1.731,04 €
1.000,00 €
4.731,04 €

7.180,00 €
7.180,00 €

1.066,15 €

9.074,50 €

21.872,01 €

6.964,00 €

17.991,64 €

2.673,48 €

3.159,00 €
62.800,78 €

2.422,01 €
2.929,05 €

7.600,00 €
12.951,06 €

157.806,53  €

CAMPANyA ESCOLES
· Adequació d’un terreny i construcció de l’ampliació de l’escola Frère Raphaël Louis 

Rafiringa d’Antananarivo
· Suport per a l’educació dels nens i nenes de l’escola La Salle Tierra Nueva I de Chinautla
· Reforç escolar a partir de la construcció d’un espai de lectura al programa “Tiéndeme 

la Mano” a l’Assentament Humà Rosa de América d’Iquitos 
· Suport al funcionament de la xarxa d’escoles rurals de les Sabanes
· Revisió i manteniment d’equips de la Radio La Salle Rimarinakusunchis d’Urubamba

TOTAL CAMPANyA ESCOLES:

PROJECTES D’ESTIU
· Millora de les condicions dels dormitoris dels i les estudiants a l’Instituto Maya Mam 

K’ulb’il Nab’il de Colotenango
· Anivellament acadèmic i tallers d’animació a la Comunitat de San Pedro i a 

l’Assentament Humà Rosa de América d’Iquitos  
TOTAL PROJECTES D’ESTIU:

BEQUES
· Beques-impuls per als alumnes de la xarxa d’escoles rurals de les Sabanes
· Beques-impuls per als alumnes de l’Instituto Maya Mam K’ulb’il Nab’il de Colotenango
· Beques d’estudi i beques universitàries a diferents indrets de l’illa

TOTAL BEQUES:

ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS
· Biblioteca de l’escola Frère Raphaël Louis Rafiringa d’Antananarivo
· Projecte humanitari nº 12
· Beques d’estudi i alimentació per a nens i nenes necessitats a la regió de Port-de-Paix

TOTAL FONS PROPIS:

FONS PRIVATS
· Construcció d’una aula per descongestionar l’escola de Liek de la xarxa d’educació 

primària de les Sabanes > URQUIJO GESTIóN S.A.
TOTAL FONS PRIVATS:

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
· Rehabilitació de la teulada i jocs de pati a l’escola Notre Dame de Lourdes de Tamatave  

> AJUNTAMENT DE SANTPEDOR
· Dotació de mobiliari pel Centre de Promoció Social Femenina d’Anosibé 

d’Antananarivo > AJUNTAMENT DE MANRESA
· Ampliació de la xarxa d’educació primària i formació de mestres i directors de les 

escoles rurals de les Sabanes > AJUNTAMENT DE LLEIDA
· Millora de la lecto-escriptura bilingüe (q’eqchi’-castellà) des de l’enfocament de la 

reforma educativa a les comunitats de la Zona Reyna al departament d’El Quiché > 
AJUNTAMENT DE CAMBRILS

· Comunitats i Escoles pel Benestar – CEBES-. Educació Pertinent per a l’afirmació cul-
tural del poble Kukama Kukamiria de l’Amazònia > AJUNTAMENT DE TARRAGONA

· 2ª part d’arranjaments a l’escola Frère Raphaël Louis Rafiringa d’Antananarivo > 
AJUNTAMENT DE MONTCADA

· Enfortiment de la participació ciutadana per a la defensa dels Drets Econòmics, So-
cials, Culturals i Ambientals –DESCA- de la població indígena de Cunén >  
AJUNTAMENT DE PALAMóS

TOTAL ADMINISTRACIÓ PÚBLICA:

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA sense executar (projectes co-finançats aprovats però no cobrats)
· Ampliació de la xarxa d’educació primària i formació de mestres i directors de les 

escoles rurals de les Sabanes
· Biblioteca i mobiliari de l’escola Raphaël Louis Rafiringa d’Antananarivo
· Millora de la lecto-escriptura bilingüe (q’eqchi’-castellà) des de l’enfocament de la 

reforma educativa a les comunitats de la Zona Reyna al departament d’El Quiché               
* TOTAL ADMINISTRACIÓ PÚBLICA sense executar:

TOTAL PROJECTES:
(s’exclou*)

PROJECTES 2012
Resum de projectes finançats
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PROJECTES 2012
Resum econòmic dels projectes finançats

DESCRIPCIÓ
Togo

Madagascar

Guatemala

Perú

Altres 

TOTALS
46.745,56 €
59.270,17 €
23.323,00 €
27.467,80 €

1.000,00 €

157.806,53 €

FORMA DE PROJECTE I FINANÇADOR

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ
Campanya escoles

Projectes d’estiu

Beques

Altres projectes amb fons propis

Fons privats

Administració pública

TOTALS
34.714,71 €

2.000,00 €
46.380,00 €

4.731,04 €
7.180,00 €

62.800,78 €

157.806,53 €

administració pública - 40% 

campanya escoles - 22% 

Projectes d’estiu - 1%

Beques - 29% 

altres projectes amb fons propis - 3%

fons privats - 5%

Togo - 30% 

Madagascar - 37%

Guatemala - 15% 

Perú - 17%

otros - 1%

29%

3%5%

40%

1%
22%

30%

1%
17%

15%

37%
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PROJECTES 2012
Detall de projectes finançats

CAMPANYA ESCOLES - Quantitat Total Finançada: 34.714,71 €

17

Ubicació: Antananarivo, MADAGASCAR

Descripció: L’escola estava mancada d’aules, per 
aquest motiu els Germans de Madagascar van 
adquirir el solar del costat de l’escola per poder 
ampliar-la. Aquest nou terreny, com tota l’escola 
Rafiringa que li és contigua, era un terreny amb un 
fort pendent i desnivell. S’ha hagut de fer, per tant, 
un esforç important per superar aquestes carac-
terístiques del terreny.  Un cop transformat aquest 
nou solar, tot el pati té el mateix nivell, i hi ha espai 
suficient per a la construcció de 3 aules, i comple-
tar les 4 ja existents destinades a la Primària. 

Cost del projecte: 7.745,00 €

Ubicació: Chinautla, GUATEMALA

Descripció: L’Escola La Salle Tierra Nueva I està 
donant atenció a nens i nenes d’escassos recursos 
per als que no hi hauria lloc a altres centres edu-
catius per la falta de places. Aquest projecte està 
promovent una formació acadèmica i espiritual per 
tal d’aconseguir uns canvis positius a la societat. 
El projecte va intervenir en diferents aspectes: 
beques per a 25 alumnes, esmorzar de mig matí 
per 285 nens i nenes, compra de llibres i material 
escolar, manteniment de materials audiovisuals i 
compra de 10 ordinadors per a l’aula d’informàtica. 
També incloïa el manteniment del centre en as-
pectes d’electricitat, pintura i conduccions d’aigua 
i serveis.

Cost del projecte: 6.000,00 €

“Adequació d’un terreny i construcció 
de l’ampliació de l’escola Frère Raphaël 

Louis Rafiringa”

“Suport per a l’educació dels nens i ne-
nes de l’escola La Salle Tierra Nueva I”
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PROJECTES 2012
Detall de projectes finançats

CAMPANYA ESCOLES - Quantitat Total Finançada: 34.714,71 €

18

Ubicació: Urubamba, PERÚ

Descripció: La finalitat d’aquesta ràdio és emetre 
programes educatius, sanitaris i de comunicació lo-
cal pels pobles del “Valle Sagrado”. Les emissions 
es fan en quítxua i castellà per atendre les neces-
sitats dels poblets situats a més de 3.000 metres 
d’altitud. Per les característiques de les emissions, 
no és una ràdio comercial i des dels orígens ha ne-
cessitat diversificar molt les fonts de finançament. 
Degut a aquestes circumstancies es va fer aquest 
projecte para poder finançar el manteniment i re-
paració dels equips i poder seguir amb aquest ser-
vei d’atenció a zones més aïllades i necessitades 
d’aquesta regió andina. 

Cost del projecte: 2.976,16  €

Ubicació: Regió de Sabanes, TOGO

Descripció: Aquest projecte ha fet possible que 
la xarxa d’escoles rurals segueixi comptant amb 
els recursos suficients per seguir desenvolupant 
una educació de qualitat. És a dir, facilitar l’accés 
als materials pedagògics i manuals escolars dels 
mestres, permetre el seguiment dels mestres a 
través de les visites regulars dels Consellers Peda-
gògics, incitar a la participació dels pares i mares a 
través del comitè de l’APE en la gestió, i el bon fun-
cionament de les escoles, rehabilitar les infraes-
tructures educatives més deteriorades, augmentar 
el mobiliari escolar segons la demanda de nous 
alumnes i crear el comitè de mares educadores 
per promoure la escolaritat de la nena.

Cost del projecte: 11.993,55 €

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

“Suport al funcionament de la xarxa 
d’escoles rurals de les Sabanes”
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PROJECTES 2012
Detall de projectes finançats

CAMPANYA ESCOLES - Quantitat Total Finançada: 34.714,71 €

19

Ubicació: Iquitos, PERÚ

Descripció: La Pastoral de La Salle a Iquitos, adonant-se de la manca d’espais educatius en aquesta co-
munitat, va posar en marxa fa alguns anys una iniciativa educativa per fomentar el reforç escolar i la for-
mació d’adults. “Tiéndeme la Mano” és un projecte en plena construcció que està consistint en la creació 
d’un espai que permeti l’animació a la lectura. Un lloc que pugui servir com a centre d’estimulació de 
l’hàbit lector i on els nens i nenes puguin trobar-se per llegir de la manera més còmoda i amb la llibertat i 
possibilitat per escollir la temàtica que vulguin. Amb tot, es pretén aconseguir l’afició per la lectura d’uns 
nens i les seves famílies, poc acostumats a fer-ho donades les condicions socials on són immersos.

Cost del projecte: 6.000,00 €

“Reforç escolar a partir de la construcció d’un espai de lectura al programa “Tién-
deme la Mano” a l’Assentament Humà Rosa de América”
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PROJECTES 2012
Detall de projectes finançats

PROJECTES D’ESTIU - Quantitat Total Finançada: 2.000,00 €

20

Ubicació: Colotenango, GUATEMALA

Període: 3 de juliol a 1 d’agost

Equip: Dani Fortuny, Carles Sánchez i Elisabet Tu-
tusaus

Vivència: “[...] Cada dia apareixien petits detalls 
entre les activitats quotidianes que ens ajudaven a 
entendre el tarannà de les persones de l’Instituto, 
la seva manera de pensar i de fer. De vegades ens 
sorprenia, però al final entenies que era la seva 
manera de sobreviure enmig de la crua pobresa. 

En cada joc, en cada conversa, els nois i noies apro-
fitaven per regalar-te un somriure o una abraçada. 
De la mateixa manera ho feien els professors. Qui-
nes rialles, quins moments mentre intercanviàvem 
experiències, maneres de fer i de pensar... dos 
móns tan diferents que durant més de dues set-
manes van compartir tot i més!”

Cost del projecte: 1.500,00 €

Ubicació: Iquitos, PERÚ

Període: 3 d’agost a 31 d’agost

Equip: Mercedes Puigfel, Clara Fernández, Laura Grau, 
Carolina Sánchez, Marc  Roger i Josep Lluís Navarro 

Vivència: “[...] El treball a la comunitat de Rosa de 
América era gratificant; molt. Els nens i nenes, se-
parats en tres grups d’edat, agraïen el simple fet de 
veure’ns allà. Les tasques que vàrem desenvolupar 
la primera setmana eren sobretot de reforç escolar: 
lectura, llengua i matemàtiques. Als matins pre-
paràvem materials que posteriorment deixaríem a 
l’aula per poder ser utilitzats. Aquesta tasca docent 
es compaginava amb les tasques de compra de ma-
terial per a la construcció de l’aula. La forta crescuda 
del riu havia endarrerit la finalització de les obres. 

El més valuós ha estat l’amor rebut per la gent lore-
tana d’Iquitos i pels nois i noies que, des del primer 
dia, ens van obrir els seus cors. Gràcies voluntaris de 
“Tiéndeme la Mano”, gràcies Rosa de Amèrica, grà-
cies Iquitos!” 

Cost del projecte: 500,00 €

“Millora de les condicions dels dormito-
ris dels i les estudiants a l’Instituto Maya 

Mam K’ulb’il Nab’il”

“Anivellament acadèmic i taller 
d’animació a la Comunitat de San Pedro i 
a l’Assentament Humà Rosa de América”  
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PROJECTES 2012
Detall de projectes finançats

BEQUES - Quantitat Total Finançada: 46.380,00 €
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Ubicació: Regió de Sabanes, TOGO

Descripció: Des de l’any 2005, les escoles de 
l’Enseignement Catholique del nord de Togo, no re-
bien llibres del Ministeri d’Educació. Això ha perjudi-
cat seriosament el procés d’aprenentatge de molts 
nens i nenes. Amb les beques-impuls s’intenta posar 
solució a aquest aspecte, i molt més quan es trac-
ta de llibres plenament contextualitzats perquè co-
rresponen al sistema educatiu togolès, que renoven 
molts llibres adquirits per donació però que provenen 
de l’escola nacional pública de França. 

Aquesta segona aposta de beques-impuls ha servit 
per dotar de 1.800 llibres de lectura-llenguatge a 24 
escoles de la xarxa d’escoles rurals. Han estat llibres 
de llengua francesa (l’oficial del país) per a 1er (850) i 
2on (950) nivell de Primària. 

Cost del projecte: 5.700,00 €

Ubicació: Colotenango, GUATEMALA

Descripció: Els objectius de les beques-impuls de la 
Fundació PROIDE són a 4 anys vista. Amb les beques-
impuls sobre l’Instituto Maya Mam Kulb’il Nab’il, 
es pretén que aquest centre escolar de secundària 
arribi a la seva sostenibilitat financera a partir d’una 
venda (lligada a un aprenentatge) de diferents cultius 
sota tècniques agroecològiques. 

Durant aquest segon any de beques-impuls a Gua-
temala, s’ha aconseguit que l’Instituto Maya Mam, 
aprengui la tècnica del cultiu del cacahuet, molt apte 
a la regió i que permet obtenir ingressos importants 
per la demanda que se’n crea. S’ha adquirit també un 
forn per torrar el cacahuet i aprendre a finalitzar tot 
el procés de producció.  

Cost del projecte: 5.700,00 €

 “Beques – impuls per als alumnes de la 
xarxa d’escoles rurals de les Sabanes” 

“Beques – impuls per als alumnes de 
l’Instituto Maya Mam K’ulb’il Nab’il” 
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PROJECTES 2012
Detall de projectes finançats

BEQUES - Quantitat Total Finançada: 46.380,00 €

22

Ubicació: Varis indrets, MADAGASCAR

Descripció: Les beques escolars suposen oportunitats aïllades a joves en situacions familiars complexes. 
Cada any permeten que molts joves puguin accedir al sistema educatiu i així crear les condicions necessàries 
per defugir de la pobresa personal, familiar i col·lectiva. Aquestes beques són gestionades per la Delegació 
al Bages de PROIDE.

Al 2012 els resultats van ser molt similars als de l’any anterior. 500 joves en edat escolar i 26 en edat universi-
tària, van poder continuar estudiant, evitant així els riscos d’abandonament dels estudis per la difícil situació 
econòmica que viuen les seves famílies.

Cost del projecte: 34.980,00 €

“Beques d’estudi i beques universitàries a diferents indrets de l’illa” 
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PROJECTES 2012
Detall de projectes finançats

ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS - Total aportacions: 4.731,04 €

23

Ubicació: Antananarivo, MADAGASCAR

Descripció: La manca d’estanquitat del sostre inun-
dava sovint la biblioteca i causava greus danys als 
llibres i als prestatges. El projecte va consistir a fer 
nous prestatges -perquè els vells eren massa frà-
gils i podien caure en qualsevol moment-, i adquirir 
un nombre suficient de llibres, nous o usats. Es van 
millorar els equipaments,contribuint així a la qualitat 
educativa de l’escola.

Cost del projecte: 2.000,00 €

Ubicació: Antananarivo, MADAGASCAR

Descripció: Amb aquest projecte s’ha ajudat a mol-
ta gent necessitada, sobretot en l’àmbit de la salut. 
Moltes persones viuen amb pocs recursos econò-
mics perquè no disposen de feines estables dins de 
l’economia formal. Això provoca que sovint no puguin 
cobrir les seves necessitats més bàsiques. La salut 
pública és deficient a Madagascar i difícil d’accedir-
hi per a les persones que la pobresa colpeja més; no 
cobreix la medicació ni tampoc les despeses hospi-
talàries (manutenció, higiene...). La mala alimenta-
ció d’aquestes famílies provoca, sobretot en els més 
menuts, una gran fragilitat davant les malalties, i una 
deficiència en el seu desenvolupament. 

Cost del projecte: 1.731,04 €

“Biblioteca de l’escola Frère Raphaël 
Louis Rafiringa” 

“Projecte humanitari nº 12” 
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PROJECTES 2012
Detall de projectes finançats

ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS - Total aportacions: 4.731,04 €

24

Ubicació: Port-de-Paix, HAITÍ

Descripció: S’han facilitat beques d’estudi a nens i nenes, i nois i noies amb dificultats econòmiques per 
poder estudiar. En total s’ha recolzat 50 alumnes, gràcies al donatiu del Gmà. Félix del Hoyo. 

Cost del projecte: 1.000,00 €

“Beques d’estudi i alimentació per a nens i nenes necessitats a l’École Sacré-Cœur 
d’Aux Plaines i St. Louis Marie de Monfort” 
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PROJECTES 2012
Detall de projectes finançats

FONS PRIVATS - Total aportacions: 7.180,00 €

25

Ubicació: Regió de les Sabanes, TOGO

Descripció: PROIDE i el Banco Urquijo (i amb part de finançament l’any anterior per part de l’Ajuntament de 
Sant Celoni) han aconseguit amb aquest projecte construir 1 aula nova, a l’escola del poblat de Liek. L’escola 
tenia una ràtio de 59 alumnes per aula, i amb aquesta nova construcció s’ha reduït a 47.

Els resultats obtinguts fins ara, en quant a l’escolarització al nord de Togo són molt esperançadors ja que les 
escoles han augmentat en els últims 10 anys, i la mitjana d’escolarització a la regió s’ha posat al nivell de la 
resta del país. Aquest projecte respon a l’estratègia que s’ha marcat PROIDE de reduir les ràtios de les aules 
perquè puguin treballar en condicions adequades. 

Cost del projecte: 7.180,00 €

Finançador: Urquijo Gestión S.A.

“Construcció d’una aula per descongestionar l’escola de Liek de la xarxa d’educació 
primària de les Sabanes”
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Ubicació: Tamatave, MADAGASCAR

Descripció: Les obres de rehabilitació de la teulada no es van poder executar perquè tan sols es va obtenir 
subvenció per cobrir els joc de pati. Aquests (tobogan, balanceig, petit carrousel i túnel) es van construir amb 
materials reciclats i amb dissenys segurs per als infants, amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament psico-
motriu i les capacitats creatives dels alumnes, la seva sociabilitat i també l’intercanvi amb altres infants i joves 
del barri, doncs el pati de l’escola s’obre a la població quan l’escola no fa classe.

Aquesta iniciativa ha estat pionera a Tamatave i ha representat un incentiu per tal que d’altres escoles del 
barri també instal•lin jocs al pati pel bé educatiu dels nens/nenes. 

Cost del projecte: 1.066,15 €

Finançador: Ajuntament de Santpedor

“Rehabilitació de la teulada i jocs de pati a l’escola Notre Dame de Lourdes” 
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Ubicació: Antananarivo, MADAGASCAR

Descripció: El Centre de Promoció Social Femenina 
el composen noies i dones residents al barri d’Anosibé, 
de condició social precària i que les seves famílies no 
disposen de rendes ni ingressos suficients per a la 
seva formació professional. A més d’això, les noies de 
més edat, no disposen de cap titulació acadèmica an-
terior. Algunes d’elles provenen de zones rurals. 

El projecte va consistir en l’arranjament i construcció 
d’una part del Centre (construcció d’una petita teula-
da, introducció d’aigua corrent, nous lavabos i fabrica-
ció de reixes i tanques), i també la compra i fabricació 
de lliteres, armaris i taules. Amb aquest finançament 
el Centre pot avui atendre millor les seves usuàries i 
brindar-lis una formació i estada de millor qualitat, per 
contribuir a la missió d’aquest espai que és combatre 
la feminització de la pobresa. 

Cost del projecte: 9.074,50 €

Finançador: Ajuntament de Manresa

Ubicació: Regió de les Sabanes, TOGO

Descripció: Aquest projecte es va centrar en un as-
pecte clau de la millora de la qualitat educativa, la 
que fa referència a la desmassificació de les aules i la 
substitució d’aules de sostre de canya i tova, per les 
de ciment i sostre metàl·lic. Cada sala de classe nova 
mesura 9 m de llarg  i 7,50 m d’ample, amb una altura 
de 5,10 m. Les finestres enreixades d’obra permeten 
una bona ventilació i bona llum. Cada aula té un ar-
mari  i dues pissarres. L’acció es va aplicar sobre les 
escoles de:
· Bouyéme, que va retirar la darrera de les aules de 

canya i tova

· Djipieni, que va retirar les dues darreres aules de 
canya i tova 

Cost del projecte: 21.872,01 €

Finançador: Ajuntament de Lleida

“Dotació de mobiliari pel Centre de Pro-
moció Social Femenina d’Anosibé” 

 “Ampliació de la xarxa d’educació pri-
mària i formació de mestres i directors 
de les escoles rurals de les Sabanes” 
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Ubicació: Zona Reyna, GUATEMALA

Descripció: Amb aquest projecte es pretenia millorar 
el nivell de l’educació primària bilingüe a Guatema-
la per millorar la qualitat de l’educació a Guatemala 
i aplicar la Reforma Educativa a l’aula. La proposta 
dissenyada s’anomena “Programa de lectoescriptura 
eficaç amb enfocament de valors, Kemok Aatin, bilin-
güe”, i consisteix en una metodologia desenvolupada 
a través d’una sèrie de llibres de text, un per a cada 
grau de la primària i les seves respectives guies per 
a docents, la qual està orientada a millorar la compe-
tència lectora de forma bilingüe i a desenvolupar els 
valors acordats en el Disseny de Reforma Educativa 
(bilingüisme i interculturalitat, equitat de gènere, pen-
sament lògic, cultura de pau i drets humans). El pro-
jecte va reproduir llibres de lectura de 1er a 6è nivell de 
Primària, les respectives guies pedagògiques i tallers 
de formació sobre la metodologia del programa.

Cost del projecte: 6.964,00 €

Finançador: Ajuntament de Cambrils

Ubicació: Iquitos, PERÚ

Descripció: El “Benestar” dels pobles indígenes és un 
terme concebut d’una manera distinta a com habitual-
ment l’entenem. Seria entès com a la satisfacció de 
les necessitats materials, espirituals, socioculturals i 
productives, dins d’una relació harmònica amb el propi 
entorn natural: el bosc amazònic. El projecte compliria 
un dels dèficits històrics que té l’Educació Intercultural 
Bilingüe com és el suport en paper dels aprenentatges 
d’aquesta formació pertinent i contextualitzada, que 
procura crear persones conscients i responsables de 
la seva identitat, la qual és la única garantia per pre-
servar el valor de les llengües i cultures vernacles, que 
han de dur a la protecció d’un territori tan amenaçat 
com és el de l’Amazònia peruana. El projecte es va ba-
sar en el disseny, elaboració i publicació d’un text de 
lectura bilingüe castellà - kukama kukamiria i la pu-
blicació d’una guia metodològica per al docent: “Cons-
truint aprenentatges”.

Cost del projecte: 17.991,64 €

Finançador: Ajuntament de Tarragona

“Millora de la lecto-escriptura bilingüe 
(q’eqchi’-castellà) des de l’enfocament 

de la reforma educativa a les comunitats 
de la Zona Reyna, El Quiché”. 

“Comunitats i Escoles pel Benestar 
– CEBES-. Educació Pertinent per a 

l’afirmació cultural del poble Kukama 
Kukamiria de l’Amazònia”

Memòria d’activitats PROIDE / 2012



PROJECTES 2012
Detall de projectes finançats

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - Total aportacions: 62.800,78 €

29

Ubicació: Antananarivo, MADAGASCAR

Descripció: L´escola va ser construïda el 1957 per 
atendre nens de condició desafavorida. La millora qua-
litativa de l’escolarització és una condició necessària 
per al desenvolupament del país. En aquest cas la mi-
llora ha d’anar encaminada a allargar la permanència 
dels nens dins del sistema educatiu i oferir més opor-
tunitats a les famílies perquè els seus fills continuïn 
escolaritzats també en etapes post-obligatòries.

El projecte va permetre renovar les aules dels baixos 
pels més petits. Es van canviar les separacions de fus-
ta per murs de totxana. Això va permetre arreglar els 
desperfectes provocats per l’aigua i canviar de lloc les 
finestres per tal de poder deixar-les obertes i poder 
ventilar les aules. També es va millorar la qualitat de 
l’escolarització mitjançat l’adquisició de llibres d’estudi 
i material audiovisual i gràcies a la formació perma-
nent del professorat del nou batxillerat.

Aquest projecte va ser cofinançat al 2011 per 
l’Ajuntament de Manresa i per la Campanya d’escoles 
de La Salle.

Cost del projecte: 2.673,48 €

Finançador: Ajuntament de Montcada

Ubicació: Cunén, GUATEMALA

Descripció: Aquest projecte es basava en la formació 
i capacitació de 40 promotors i observadors voluntaris 
dels Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals 
(DESCA) dels municipis indígenes de la zona propera 
a Cunén. 

S’ha creat una “Mesa municipal de Concentración” al 
mateix Cunén com a espai d’articulació, anàlisi i reflexió 
que permetés la recuperació de la participació ciutada-
na en la planificació democràtica del Desenvolupament 
Integral Sostenible. Aquest és un treball lent, però molt 
important per incidir en les bones pràctiques de parti-
cipació ciutadana i exigir sobre els governs municipals 
la rendició de comptes, la formulació participativa dels 
pressupostos municipals o l’enfocament de gènere per 
a la definició de polítiques públiques. Els nous promo-
tors dinamitzaven aquesta “Mesa”.

Aquest projecte va ser cofinançat al 2011 per la Man-
comunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (MMAMB).

Cost del projecte: 3.159,00 €

Finançador: Ajuntament de Palamós

“2a part d’arranjaments a l’escola Frère 
Raphaël Louis Rafiringa” 

“Enfortiment de la participació ciutadana 
per a la defensa dels Drets Econòmics, 

Socials, Culturals i Ambientals –DESCA- 
de la població indígena de Cunén”
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INFORME ECONòMIC 2011
Resultat comptable 2012

DESCRIPCIÓ
Materials

Subministraments

Personal

Serveis Professionals

Projectes

ESTIU SOLIDARI

Desplaçaments 

Comissions financeres

Donatius en espècies

Altres

 

TOTALS
27.760,95 €

2.293,72 €
58.612,94 €

2.184,29 €
100.051,22 €

16.904,72 €
1.783,60 €
2.253,91 €

0,00 €
3.823,36 €

215.668,71 €

INGRESSOS

DESPESES

DESCRIPCIÓ
Donatius econòmics

Donatius en espècies

Beques

Subvencions

ESTIU SOLIDARI

Interessos bancaris

TOTALS
135.990,61 €

0,00 €
52.089,56 €
20.120,97 €
16.532,05 €

0,17 €

224.733,36 €

donatius econòmics - 61% 

donatius en espècies - 0%

Beques - 23%

Subvencions - 9%

eSTiu SoLidari - 7%

interessos bancaris - 0%

eSTiu SoLidari - 8%

desplaçaments  - 1%

comissions financeres - 1%

donatius en espècies - 0%

altres - 2%

Materials - 13% 

Subministraments - 1%

Personal - 27%

Serveis Professionals - 1%

Projectes - 46%

61% 23%

7%

9%

1%46%

27%

1%
13%

2%8% 1%
1%
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· Gener.- Veredicte del 2n Concurs de la Samarreta 
PROIDE. La guanyadora va ser Paula Rodríguez de 
2n Curs de ESO del Col·legi La Salle Bonanova amb 
aquest dibuix:

 
 
 
 
 
 
  I la samarreta va quedar finalment així, per crear 

consciència sobre el següent: 
 
 
 
 
 
 

 
 
· 13 de gener.- Assistència a la 1a presentació dels 

exercicis educatius pel desenvolupament que fan 
els alumnes d’EALS de la carrera Enginyeria Mul-
timèdia.

· 24 de gener.- Reunió de Coordinació d’ONGDs 
lasal·lianes

· 24 de gener.- TV3 entrevista al 
Gmà. José Luis Vadillo a la seu 
central de PROIDE a Barcelona 
per al programa “Signes del 
temps”. José Luis Vadillo va 
fer un repàs al context en què 
treballa a Urubamba, al Valle 
Sagrado, situat entre dos nu-
clis molt turístics: Cusco i el 
Machu Picchu.

 
·  26 de gener.- Presentació de la Campanya de PROI-

DE 2012 “Tu la fas, ell la paga” als Coordinadors de 
Pastoral i Delegats de PROIDE a les Seus-escola 
de La Salle Catalunya. Un any més aquesta era 
una campanya basa-
da en els Objectius de 
Desenvolupament del 
Mil·leni de les NN.UU.: 
concretament l’ODM 
7. Aquesta campanya 
volia crear conscièn-
cia i connexió sobre 

la indefensió del planeta i de moltes poblacions 
empobrides del Sud, si els països desenvolupats 
malbaratem els recursos dels que disposem com 
a humanitat.

 
· 3 de febrer.- Reunió de l’Equip d’àrees

· 10 de febrer.- Reunió de l’Equip Directiu

· 12 de febrer.- TV3 va emetre el programa Signes del 
temps en el qual sortia el Gmà. Vadillo i tota la im-
portant tasca que La Salle Perú està duent a terme 
a les comunitats andines.

· 18 de febrer.- Trobada 0 de presentació dels candi-
dats a voluntariat de l’ESTIU SOLIDARI i del nivell 
bàsic del Curs d’Introducció a la Solidaritat pel 
Desenvolupament 2012.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· 22 de febrer.- Inici del curs d’Introducció a la Soli-
daritat pel Desenvolupament (nivell bàsic), edició 
Primavera.
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· 25 de febrer.- Reunió del Grup de Sensibilització de 
la Coordinadora d’ONGD’s lasal·lianes

· 9 de març.- Reunió del Patronat

· 17 de març.- Inici del Curs d’Introducció a la Soli-
daritat (nivell avançat). Formació adreçada a totes 
aquelles persones interessades a col·laborar amb 
entitats del Tercer Sector en l’àmbit de la solidaritat 
al desenvolupament. Aquest curs de 27 hores es va 
impartir a la Federació Catalana d’ONG pel Desen-
volupament.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
· 30 de març.- Paula Rodríguez de 2on ESO C de La 

Salle Bonanova, va rebre de mans del Director de 
PROIDE, David Ortiz, el reconeixement per haver 
guanyat el premi al disseny de la samarreta PROI-
DE 2012. Al lliurament hi van assistir el Gmà. Joan 
Carles Jara, Director de La Salle Bonanova i profes-
sors i professores de Secundària.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
· 13 d’abril.- Reunió de l’Equip Directiu

· 14 d’abril.- Test Final a la seu de PROIDE del Curs 
d’Introducció a la Solidaritat pel Desenvolupa-
ment en format d’Aula Virtual

· 14 d’abril.- Presentació del llibre “Llavors 
d’esperança” a la Fundació PROIDE. El llibre expli-
ca la història de vida de 6 joves de Togo, Guatema-
la i Madagascar que les beques de PROIDE els ha 
permès fer un tomb a les seves trajectòries. Aquest 
acte va significar el tret de sortida de la celebració 
del 20è aniversari de la Fundació. La presentació 
es va acompanyar d’un dinar de sabors del món que 
PROIDE va oferir a tots els assistents i que va pre-
parar l’Associació de Dones Immigrants AOMI.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· 19 i 20 de maig.- Sessió condensada del Curs de 
Preparació del Viatge pel voluntariat de l’ESTIU 
SOLIDARI 2012 de PROIDE, al Casal La Salle de 
Sant Martí de Sesgueioles.  

· 8 de maig.- Reunió de Coordinació d’ONGD 
lasal·lianes 

· 10 de maig.- Reunió de l’Equip Directiu

· 18 de maig.- Reunió del Patronat

· 19 de maig.- Reunió del Grup de Sensibilització de 
la Coordinadora d’ONGD lasal·lianes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· 25 de maig.- Assistència a la 2a presentació dels 

exercicis educatius pel desenvolupament que fan 
els alumnes de la carrera Enginyeria Multimèdia 
del Campus La Salle, en l’assignatura Produccions 
Multimèdia.
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· 29 de maig.- Reunió de l’Equip Directiu 

· 1 de juny.- Reunió de l’Equip d’àrees

· 8 de juny.- Reunió de l’Equip Directiu

· 3 de juliol.- Sortida del  grup de l’ESTIU SOLIDARI 
cap a l’Instituto Maya Mam K’ulb’il Nab’il de Colote-
nango, GUATEMALA.

 
 
 
 
 
 

 
· 3 d’agost.- Sortida del grup de l’ ESTIU SOLIDA-

RI cap a l’Assentament Humà Rosa de América 
d’Iquitos, PERÚ.

 
 
 
 
 
 
 
 
· 1 de setembre.- El Director de l’entitat David Ortiz, 

passa el relleu a Eric Díaz durant un període de 4 
mesos per excedència.

· 10 de setembre.- Reunió de l’Equip Directiu

· 25 de setembre.- Reunió de Coordinació d’ONGD 
lasal·lianes

· 28 de setembre.- Reunió del Patronat

· 3 d’octubre.- Acte de lliurament de les subvencions 
del Banco Urquijo a PROIDE a Madrid. Va assistir a 
recollir el xec el Gmà. Felipe García.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· 6 d’octubre.- Socialització del voluntariat de l’ESTIU 
SOLIDARI 2012 a Tarragona.

· 8 d’octubre.- Inici del curs d’Introducció a la Soli-
daritat pel Desenvolupament (nivell bàsic), edició 
Tardor.

· 27 d’octubre.- Reunió del Grup de treball de sen-
sibilització i elaboració d’unitats didàctiques de la 
Coordinadora d’ONGD lasal·lianes.

· 8 de novembre.- Xerrada sobre PROIDE d’Eric Díaz, 
Director en funcions de l’entitat en el FICAT 13a pro-
moció, al Casal La Salle Sant Martí de Sesgueioles.

· 13 de novembre.- Reunió de l’Equip Directiu

· 16 de novembre.- A les 12 del migdia es va fer la ce-
lebració del 20è aniversari de PROIDE a totes les 
escoles de La Salle Catalunya. PROIDE regalà a tots 
els alumnes de les escoles el llapis commemoratiu 
de l’aniversari.

 
   
   
 
 
 
 

· 16 de novembre.- A les 12 del migdia, a la Trobada 
de Directors de col·legis de l’ARLEP que es va fer a 
Santiago de Compostela, es va aturar l’activitat per 
recordar l’efemèride dels 20 anys de PROIDE.
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· 17 de novembre.- Celebració dels 20 anys de PROI-
DE a La Salle Gràcia amb una taula rodona mode-
rada pel Gmà. Joan Carles Vázquez, Director de la 
Fundació entre 1993 i 2006, sobre la presa de con-
tacte amb la pobresa i la desigualtat a partir dels 
projectes de solidaritat dels estius. Hi van participar 
Àngel Domingo, delegat de SED a Catalunya; Irene 
Miranda, responsable de Rutes Solidaries de SE-
TEM, i el Gmà. Felipe García, missioner durant 28 
anys a l’Àfrica. L’acte va continuar amb una dinàmi-
ca de coneixença, una bonica i sentida celebració i 
un dinar a càrrec de l’Associació de Dones Immi-
grants AOMI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

·  23 de novembre.- Reunió del Patronat 

· 03 de desembre.- Xavi Coscojuela, presenta el 
seu projecte de final de carrera davant del tri-
bunal de la facultat de La Salle Campus. Va ob-
tenir la nota de 8 pel seu treball Cru-evolució. 
 
En Xavi, ex-voluntari de PROIDE a Togo a l’any 2006, 
com a projecte de final de carrera d’Enginyeria Mul-
timèdia va voler oferir a PROIDE un vídeo d’animació 
per explicar l’origen i desenvolupament de la des-
igualtat social entre nacions, i els problemes latents 
actuals. 

 

·    4 de desembre.-  Reunió de l’Equip Directiu
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· 1  al 15 de febrer.- exposició “ELLES TAMBÉ TENEN 
DRET” al Centre Cívic Joan Amades de Manresa.

 
· 20 de febrer a 22 de març.- exposició “ELLES TAMBÉ 

TENEN DRET” al Col·legi Treball Social de Manresa.
 
   
 

 
 

 
 
 
· 2 al 30 d’abril.- exposició “ELLES TAMBÉ TENEN 

DRET” al bar L’Aroma de Manresa.

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

 
· 15 de maig al 15 de juny.- 

exposició “ELLES TAMBÉ 
TENEN DRET” a La Salle 
Palamós.

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

· 7 de setembre.- Xerrada-Concert a la Capella de 
Sant Andreu de Santpedor. Aprofitant l’estada del 
Gmà. Joan Sala a Santpedor, es va organitzar un 
concert a càrrec del músic Raúl Benéitez, i tot se-
guit el Gmà. Joan Sala va fer una xerrada per ex-
posar els projectes que ha estat treballant aquests 
últims dos anys. L’exposició “ELLES TAMBÉ TENEN 
DRET”, també va ser exposada.

 
 
 
 
 

 
 
 
 

· 8 i 9 de setembre.- Trobada solidària d’estiu. Apro-
fitant l’estança del Gmà. Joan Sala es va organit-
zar un cap de setmana al Santuari de Paller (Bagà) 
obert a tota la gent interessada en compartir amb 
ell una estona. L’objectiu de la trobada va ser acon-
seguir un espai per a promoure la xarxa social de 
cooperació i solidaritat.

 
 
 

 
 
· 12 de setembre.- Presentació a Manresa dels pro-

jectes de cooperació a Madagascar. La presentació 
d’aquest treball solidari va anar a càrrec del Germà 
Joan Sala -contrapart de PROIDE Bages a Mada-
gascar-, dels membres de PROIDE Bages Núria 
Font, Montserrat Rico i Josep Fargas, i           de la 
regidora de Serveis Socials, Acollida i Cooperació de 
l’Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich.

 
 
 
 

 
 
· 30 de setembre.- Participació a la Fira de St. Miquel 

de Santpedor amb una parada de venda d’artesania 
de Madagascar, i de bunyols “solidaris”. Difusió de 
les nostres activitats i projectes que s’estan duent a 
terme a Madagascar. Organització anual del dinar de 
trobada de col·laboradors i amics de PROIDE. Dinar 
de trobada de col·laboradors i amics de PROIDE.
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·    21 d’octubre.- Taula rodona a Navarcles amb di-
ferents entitats de Manresa i comarca que es dedi-
quen a   alguna tasca social sense ànim de lucre.

 
 
 
 

 
 
 
 

· 27 d’octubre.- XVI Fira Soli-
dària d’ONGs a Manresa.

 
· 12 al 17 de novembre.- 

Campanya de beques per 
a Madagascar a La Salle 
Manresa. 

· 2 de desembre.- Matinal 
solidària a Santpedor or-
ganitzada per l’escola Riu 
D’or. Els nens de l’escola 
van fer una parada amb 
treballs manuals fets per 
ells que van vendre i els 
guanys es van destinar a 
projectes humanitaris per 
a Madagascar. PROIDE Ba-
ges va instal·lar una parada 
d’informació dels projectes 
realitzats. 

 

· 20 de desembre.- XIV Festival Solidari de l’IES 
D’AURO a Cal Llovet de Santpedor

 
 
 
 
      
      
   
 
 
 
 
 

· 21 de desembre.- Esmorzar Solidari a l’escola 
Llissach a Santpedor. Els ingressos obtinguts es 
van destinar a finançar beques d’estudi i projectes 
humanitaris per a Madagascar.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2012
Delegacions - PROIDE Campus

Delegacions - PROIDE Tarragona
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· 23 febrer.- 14a Botifarrada Solidària, als Jar-
dins de l’edifici St. Miquel, per ajudar a finançar el 
projecte”Educació radiofònica a Urubamba, Perú”

· 11 a 27 d’octubre.- Exposició de PROIDE “Relats a 
Dapaong” a l’Espai Jove Kesse

 
· 11 d’octubre.- Presentació del llibre “Llavors 

d’esperança” a l’Espai Jove Kesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· 26 d’octubre.- Concert solidari organitzat per la De-

legació PROIDE Tarragona, on es van recaptar fons 
per finançar un projecte de manteniment i amplia-
ció d’escoles rurals a la regió de les Sabanes del 
nord de Togo. El Cor Jove Schola Cantorum va oferir 
peces de música religiosa, gospel, espirituals ne-
gres, òpera, cançons tradicionals, etc., de diferents 
èpoques. 
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AGENDA D’ACTIVITATS 2012
Seus-escola - Barceloneta

Seus-escola - Berga

Seus-escola - Bonanova
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· Gener.- Concurs de fotografia solidària 

· 30 de gener a 10 de febrer.- Campanya de PROIDE 

· 31 de gener.- Xerrada de David Ortiz sobre PROIDE 
a Cicles Formatius de Grau Mig (CFGM)

· 2 de febrer.- II Jornada de la Solidaritat a Batxillerat

· 6-10 febrer.- Esmorzars Solidaris a Batxillerat

· 7-9 de febrer.- Esmorzars i berenars Solidaris a 
CFGM

· 8 de febrer.- II Jornada de la Solidaritat a CFGM

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE

· 24 de febrer.- Explicació als alumnes del projecte de 
campanya 2012 i xerrada del voluntari de PROIDE 
Miquel Anglada. 

· 24 de febrer i 27 d’abril.- Esmorzar solidari

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE

· 26-30 de març.- Setmana PROIDE 

· 28 de març.- Festival PROIDE

· 23 d’abril.- Esmorzar solidari 

· 11, 12 i 13 de maig.- XL Convivències

· 11 de maig.- Concert solidari. Sessió per a joves 
i sessió pels adults amb el grup “Por fin es 
viernes”.  
En motiu de la commemoració dels 20 anys de 
PROIDE durant la celebració de les “XL Convi-
vències” de La Salle Bonanova, va tenir lloc a 

l’escola  el Concert Benèfic  amb el Grup “Por 
Fin Viernes”, on tots els guanys van anar desti-
nats integrament a projectes de PROIDE.

 
· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE

 
· 29 de novembre.- Concert Solidari 20 anys de 

PROIDE a La Salle Bonanova organitzat  conjun-
tament amb el Grup de Cooperació Aguiluchos 
http://www.cooperacioaguiluchos.org . En aquest 
cas el protagonista va ser el cantautor Pep Sala, 
que va oferir un repertori emmarcat dins la seva 
gira “25 anys de Sau”
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AGENDA D’ACTIVITATS 2012
Seus-escola - Cassà de la Selva
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Seus-escola - Comtal
· 27 de febrer a 2 de març.- Setmana Solidària i Cam-

panya de PROIDE

· 29 de febrer.- Esmorzar solidari 

· 2  de març.- Comtal x 3r Món. Xocolatada solidària
 
· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE

Seus-escola - Congrés
· A partir del dijous 26 de gener Entrepà Solidari tots 

els dijous del segon trimestre.

· 16 d’abril.- Botifarrada solidària

· 23 d’abril.- Roses solidàries

· 17 de maig.- Teatre solidari

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE

Seus-escola - Figueres
· 6 a 10 de febrer.- Campanya de PROIDE

· 23 d’abril.- Venda de llibres i roses solidàries 

· 30 d’abril.- XIIIª Encesa Solidària

· 26 de maig.- Diada de Germanor

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE

· Desembre.- Venda de plantes solidàries

· Febrer.- Esmorzar solidari tots els dimarts i dijous

· 16 de març.- Samarreta de PROIDE

· 23 a 27 d’abril.- Setmana de PROIDE. Reflexió diària 
sobre solidaritat i xerrades dels participants als 
projectes de PROIDE de l’Estiu Solidari 2011. 

· 27 d’abril.- Tómbola solidària, concurs de truites i 
coques, karaoke i sopar solidari

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE i Cursa Solidària
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AGENDA D’ACTIVITATS 2012
Seus-escola - Girona
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· 14 al 23 de març.- Setmana PROIDE

· 23 de març.- 14a. Encesa Solidaria

· 27 i 29 de març.- Esmorzar solidari
 
· 27 de març.- Cafè solidari

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE

Seus-escola - Gràcia
· 20 de març.- 1a Encesa solidària

· 4 de maig.-  Tómbola solidària

· 3 de setembre.- Xerrada del Gmà. Joan Sala sobre 
la seva tasca a Madagascar a la Comunitat Educati-
va de La Salle Gràcia.

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE

Seus-escola - Horta
· 22 de març.- Esmorzar solidari

· 1 al 15 de maig.- Setmana PROIDE. Sensibilització 
i beques

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE. Els de 6è, que 
aquell dia estaven d’excursió al Poble Espanyol, no 
van desaprofitar tampoc l’ocasió de cantar la cançó 
de “PROIDE 20 ANYS” a les 12h del migdia. 

Seus-escola - La Seu d’Urgell
· 6 a 10 de febrer.- Campanya de PROIDE

· 26 i 27 d’abril.- Festival solidari

· 3r trimestre.- Caminada solidària

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE

· 22 de desembre.- Bingo solidari
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AGENDA D’ACTIVITATS 2012
Seus-escola - Manlleu
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Seus-escola - Manresa
· 7 al 11 de maig.- Setmana PROIDE

· 11 de maig.- Esmorzar Solidari 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
· 11 de maig.- Exposició dels treballs fets a classe 

amb material reciclat sobre garantir la sostenibili-
tat del medi ambient. Així van treballar el lema de la 
campanya de PROIDE 2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· 22 al 26 d’octubre.- Campanya de beques per Ma-
dagascar

· 12 al 16 de novembre.- Campanya de beques 

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE

· 9 de març – Festival i sopar solidari

 

· 13 ,14, 15 i 16 de març.- Esmorzars i berenars So-
lidaris

· Març.- Cursa Solidària

  
· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE
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AGENDA D’ACTIVITATS 2012
Seus-escola - Mollerussa
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· 19 i 24 de febrer.- Esmorzar i berenar solidari

· 9 i 30 de març.- Esmorzar i berenar solidari

· 27 d’abril.- Esmorzar i berenar solidari

· 11 de maig.- Esmorzar i berenar solidari. Rifa d’un iPad
 
· 19 de maig.- Concert solidari
 

 
 
 
 
 
 

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE
 

 

 

 

·  3 de desembre.- Eric Díaz, Director en funcions de 
PROIDE, va participar en el programa en directe “La 
Mañana TV”de la televisió local de Lleida. Va ser 
mitja hora d’entrevista sobre PROIDE, on també va 
participar el Gmà. Esteve Miguélez, Marta Andrés i 
Elisabet Tutusaus, de La Salle Mollerussa. El diari 
“La Mañana” de Lleida també els va entrevistar. 

Seus-escola - Montcada i Reixac
· Gener.- Presentació Campanya de PROIDE 2012

· 23 abril.- Sant Jordi Solidari

· Tots els divendres de maig.- Esmorzars solidaris

· 1 de juny.- XIª Encesa Solidària 

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE

· 19 desembre.- Encesa Solidària. L’encesa s’inicià 
amb la flama de la Llum de la Pau de Betlem que 
els escoltes, La Salle i altres entitats estenen des de 
Betlem a tota Europa.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2012
Seus-escola - Palamós
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Seus-escola - Premià
· 9 de febrer.- 7ª Encesa solidària
 
 
 
  
 
 

 
 
· 21 d’abril.- 1a Pedalada solidària per PROIDE
 
  
 
 
 

 
 

· 29 de maig.- Setmana de PROIDE

· 7 de juny.- Taula rodona sobre Voluntariat i Coope-
ració. A l’acte van participar 3 mestres de l’escola i 
un representant de PROIDE amb els alumnes de 4rt 
d’ESO de l’escola.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
· 2 de juliol.- Campus de futbol solidari

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE

Seus-escola - Reus
· 17 de febrer.- Esmorzar solidari

· 12 al 16 de març.- Setmana de PROIDE

· 23 d’abril.- Roses solidàries

· 25 d’abril- Bingo solidari 

· 11 de maig.- Esmorzar solidari 

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE

· 22 de novembre.- Sta. Cecília i fira solidària

· 20 de desembre.-  Arribada de la Llum de la Pau 
de Betlem i Encesa Solidària.

· 26 de maig.- Festival de PROIDE

· 28 de maig.- Setmana de PROIDE

· 31 de maig.- Xerrada-fòrum per part de voluntariat 
d’ESTIUS SOLIDARI de PROIDE

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE
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AGENDA D’ACTIVITATS 2012
Seus-escola - Sant Celoni
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· 19-24 de març.- “Setmana per la Pau” organitzada 
per la Coordinadora d’Entitats Solidàries de la 
que PROIDE en forma part.

· 24 de març.- Acte central de la  “Setmana per la 
Pau” a la plaça de la Vila.

· 19 i 20 de maig.- Paradeta solidària

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE

· 19 de desembre.- Encesa Solidària al pati de 
l’escola. Durant l’encesa, un grup d’alumnes, la 
coral de l’escola i el cor de Gospel de Sant Celoni 
van interpretar diverses cançons.

Seus-escola - Santa Coloma
· Tot l’any.- Porres solidàries quan hi ha partits 

importants del Barça.

· Febrer.- Campanya samarretes PROIDE 

· Maig.- Esmorzar solidari

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE

· Desembre.- Quilòmetres per la Solidaritat per re-
captar fons pel projecte de campanya de PROIDE.

Seus-escola - Tarragona
· 6 a 10 de febrer.- Campanya de PROIDE

· 27 de abril.- Samarreta solidaria de PROIDE

· 16 novembre.- 20 anys de PROIDE
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AGENDA D’ACTIVITATS 2012
Seus-escola - Torreforta
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· 27 de gener.- Sopar Solidari
 

· 12 al 16 de març.- Setmana PROIDE

· 16 al 20 d’abril.- Esmorzar solidari 

   
· 11 de maig.- Festival de PROIDE

· 14 de maig.- Marxa Solidària 

 

· 11 d’octubre.- Marxa Solidaria de PROIDE organit-
zada per l’escola amb la col·laboració de l’AMPA. 
Hi van participar els alumnes de cicle superior de 
primària i tots els de l’etapa d’ESO. La marxa va 
recórrer a peu la distància que separa el col·legi i 
la platja del Miracle de Tarragona.

 
   

· 16 de novembre.- 20 anys de PROIDE
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AGRAïMENTS
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És necessari agrair a diverses persones, empreses i institucions que al llarg del 2012 ens han fet 
confiança i han volgut col·laborar amb la nostra Fundació. Gràcies a totes elles, conjuntament amb 
totes aquelles persones que col·laboren regularment econòmicament o com a voluntàries, PROIDE 
pot endegar accions de solidaritat racionals, participatives i de gran transcendència.

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

· Jaume Carreras i Albert Lázaro (GASSó Audi-
tors), per l’auditoria externa

· Ruth Saló per l’adaptació del disseny de la 
samarreta de PROIDE 2012

· Jaume Agustí, pel disseny del fulletó de captació 
de col·laboradors

· Julio Calvo (LOINDOL), pel tracte exquisit en la 
confecció i proveïment de les samarretes

· Marta Ramon (MRValentí), per la facilitat i agilitat 
en la confecció dels llàpissos dels 20 anys

· Manel i Cristina Plasencia (TEMAS), per la crea-
ció de les postals de Nadal

· Mariano Pascual (PQR), per la confecció de la 
present Memòria d’activitats

· Anton Layunta i Lídia Ratés, per l’adaptació 
literària i per les il·lustracions del llibre “Llavors 
d’Esperança”

· Ricard Gallego, pels seus suggeriments i aporta-
cions en l’artesania i la loteria

· Xavi Coscojuela, per la creació del vídeo 
d’animació d’EpD, CRU-EVOLUCIó

· Carme Guillamon, per posar la veu en la narra-
ció del vídeo CRU-EVOLUCIó

· Lidia Fdez. de REVISA, per brindar-nos un cop i 
un altre, càtering gratuït

· IES d’Auro de Santpedor

· Escola Riu d’Or de Santpedor

· Escola Llissach de Santpedor

· Empreses privades del Bages i altres aporta-
cions anònimes a PROIDE Bages

· Jordi Abad Molero

· ARGAL, S.A.

· Garrofe, S.A.

· Nou Diesel, S.L.

· Tallers a. miquel, S.L.

· Digit serveis informàtics, S.L.

· Miquel García, S.L.

· Construccions Boncasa 1998, S.L.

· Arts Gràfiques Molino, S.L.

· Grup oficentre, S.L.

· CARITAS LINYOLA,  MOLLERUSSA I BELLVÍS

· IMPRESPLA, S.L.

· FRUITES FUMAS GABERNET, S.L.

· COLECTIU DE SUPORT A ANGEL OLARAN

· GERMANA CATI DE MARIA AUXILIADORA

· REGS DEL SEGRIÀ, S.L.                                                                                                               

· EL CORTE INGLÉS

· BOMBEROS SOLIDARIOS

· TALLERS A. MIQUEL

· SANDOVAL MARTÍNEZ, S.L.

· TALLERS M. EROLES DEL POAL

· VICENS MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.A.

· Consell de Solidaritat de Manresa, Sant Celoni, 
Tarragona i Palamós

· Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

· Banco Urquijo

· Ajuntament de Manresa

· Ajuntament de Santpedor

· Ajuntament de Sant Celoni

· Ajuntament de Cambrils

· Ajuntament de Palamós

· Ajuntament de Montcada

· Ajuntament de Mollerussa

· Ajuntament de Tarragona

I gràcies també a totes i cadascuna de les esco-
les La Salle de Catalunya. Indubtablement som 
gràcies a elles
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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
secretaria@fundacioproide.org
 

Amb el suport de: 

PQR Comunicació

Riera de Sant Miquel, 3. 1er 4a
08006 – Barcelona
Telèfon: 93.292.06.80
Telefax: 93.218.15.67
www.pqrcom.com
central@pqrcom.com
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