Foto: Albert Farnós

2012

Memòria de les activitats

de la fundació Proide

un cop d’ull!

proide en números
Des de 1992
Més de 4 milions
d’euros finançats
Més de 400
projectes executats

projectes de sensibilització

forma de
projecte i
finançador
2012

Material
educatiu de
campanya

total: 157.806,53 €

40%

5% 3%

Llavors de

Guatemala

29%

al 2012

Amb les seves
mínimes pertinence
s a sobre
yats de fills, animals
i algunes provisions, i acompan- d’impost revolucion
temalencs es
milers de guaari, el legítim
van posar en
poder ocult...
temala, tot això
camí amb l’objectiu
A Guad’una mort o
sembla molt
d’escapar nat
repressió probable.
naturalitzat i
en la resignació
ben impregdel ciutadà.
el seu
llavoreta al món i perquè
Però Guatemala
algú que aportés la seva
també
una paísnoves
i noves persones, era
experiències
valenta i lluitadora. cor s’ésomplís
de composat
més petits, va haver de contride gent
a fer
De persones
“La seva
notes gran de quatre germans
queestudis
democràcia ési posi estava totalment disposada
més que la realitat necessari
no s’arronsen
tenir
primari amb molt bones
poguessin tirar endavant
per
sempre es mostri
Va cursar l’ensenyament
buir a que els més petits
dos
una
succeir
seus
els
van
també és un país
aconseguir-ho.
titella
cursar
torçada.
l’últim curs,
dels interess
que poguessin
mans i mànigues per
Aquest
d’activisme
però, a l’arribar al final de
teriorment, assegurar-los
os
social, de treball
tiu, d’incidènci
econòm haviaque
creat un precedent
van paralitzar temporalment
cooperaa política. És
a les
doncs la Véronique ics
fets molt importants que
van més
una país
basava en anar a veure
anaven
esde
sones capaces
va ser que el Pare estudis,
ja
enllà
composat
primer
Véronique
El
la
germanets
de
seus
pla
els
dels
El
Véronique.
totsconfins
de desplaçar-s
perels estudis de la
a en aquella família i
del seua territori
e dues,
Jeanne de Lanoue, doncs
hores per anar
la majoria
Congregació
quatre ode
la zona, va haver de tornar
de la tres,
”
al seu llocMonges
cinc
poc a poc. A Ankuna, com
Batiste, de la Diòcesis de
de treball, o al
pares escolaritzant-se
ajudat a casos com el
És un país que
que
seu lloc
persona que va insistir als
sentit a parlar
de l’illa, l’escola no es paga
d’ehavien
havia
studi.
lluita
Primària
de
rurals
per
França. Ell havia estat la
nus a
un
donar-li a la dona
d’escoles
la Véronique va tenir
se li nega. Un
del camp
temps
estudiar, a més que sempre
el paper
seu. Durant un
país amb afany
que
que es paga amb productes
d’ella perquè la permetessin
vida seria
d’aprendre formar-se.
a la amb diners, sinó
país que creu
un nou rumb a la seva
poder. Aquest fet va deixar
Però a casa de la Véronique,
estómac. Sabiai que
en la Mare l’Terra
Un
exemple l’arròs.
la va ajudar tant com va
Però li
perGuatemala
viu
com
família.
seva
encara
la
suport
a
i
la
cap
per
res
bo
producció
Un país que exclama
amb
els sobrava
educatiu, sense
inèrcia
quela no
orgànica.
per a ella, però també
d’aquest confl
la subsistència
Véronique fora del sistema
quebo
tan justa Les
stava enEls conflictes
tenien mutilant.
és maia; una
guerres acaben
sis fills icte d’entendre la
quan s’imaginava que s’e
forcesconcreta
algun dia,elsperò
armats són
flaquejaven lesforma
vida. Aquesta
comencen
dificultats d’escolaritzar
pagar. Les
aleshores treballa
les reconstruc
per poder
trofes humane
catàsés la Guatemala dels seus pares, els quals no tenien
van
ho
però
cions
voluntat
família,
la
PRODESSA
la
a
per
a
físiques
frontant
la que
també
enormes per
i emocionals
vanlaser
(l’ONGD
lenta
de la famímés petits
hi sobreviure, s que per podermodificació d’aquesta
de La que fer
en les so- , i i per la que treballa
un càlcul de prioritats dins
a Guatemala
i rodolons. Els fillsmanera
més opcióSalle
cionar-se
obliga sovint
empentes
)
ambentre
PROIDE.
de
aconseguir
els uns i els altres.
I ni polítics, ni es va armar
de valor i es va escapar
persones a
a les
del baix ni- rela- extorsionadors,
sicaris, ni
A Guatemala
lia. Un bon dia, però,
existeix
desfer arrelam
són una conseqüència
podran amb
un poder
tradicionals
a germana gran de
cietats
la força deanar
“Com
ocult repressor.
a
ancestrals. A
amb les monges i demanar-lis
cient, que cada
quals, encara
ents
a parlar
de les dones,
La sevales
secret per la gent
consuna titella dels
cop és més, en
especialment
fi
democràcia és
Germanes
quan
vell d’instrucció,
i que sap com
interessos econòmics
reivindicar els
i tenen
tanta i princip nals dels anys
quatre germans més petits,
es van quedar paralitzats
iniciar la Secundària. Les
començar
dels confiedat,
seus drets. que la permetessin
que van més
Els pares de la Véronique
estan formant ja una família,
a
is dels vuitanta se- de contribuir
ns del
primerenca
aconseguit.
gent s’està mobilitzan
seu territori.
per la decidida actitud
són un càl-enllà letargia de la post-guerr Laes
salvatge confl
què havia fet i què havia
també
La seva
, el
va haver
van quedar tan impressionades
t. La
de fertilitat. Però
justícia es queda
solsmés
anys
en un
el Pare ella els va explicar
icte bèl·lic que
molts
a anuncia
aixítan
intent,
doncs reparar
la seva fi. que
sempre hi hagi
van comentar el seu cas amb
alguns dies per haver desobeït,
signifiquen mà
desencadenar
doncs
I malgrat
amb
qui vegi el got de la Véronique
Es van molestar durant
de les parelles,
i passar
quevaels més petits
el dany del pasa es
i futur
present
comptes
culsat
de tenir
mig buit,
amb els que van
al Pare Batiste en les seves
que, en silenci,
de la famísubstituït
es pot
de si mateixos la satisfacció
obligar a moltesa Guatemala,
negar
provocar
la Guatemala Basile, quenohavia
va
puraalquimera.
tirar endavant i
treball productiu i reproductiu
un però tenien dins
el mal,
bra per
d’ouna
poguessin
civil ha estat
pels seus somnis.
El poder ocult
I va ser ell qui va cridar
famílies a abanfutur, quan els és persones amb capacitat
diocesanes.
formant
en s’elencarrega
tossuda i tan lluitadora
donar la seva
responsabilitats
trolar
més
de subsistència
es van una filla tan
de pressió,
això amb
de con- poder
de que
lia, i sóntotgarantia
llar
amenaces si
que
posteriorment, assegurarparlar del seu futur. Quan
treballar
no pas forçaper
de l’esperança que tenien
ocult per reprimir-le
i assassinats
mateixos per
Véronique
la
a
per
dia
defensors
té
continuar amb per aconseg
valer-se
el
uir poguessin cursar els
consumats
puguin
si- Els naixia el somriure
s.
pares ja no dels drets humans
a
li va explicar al Pare la seva
vida.
lluny a la vida.
i candidats
los que
la família.
tima impunitat,
trobar cara a cara, la jove
els béns de
per la Véronique arribés
o preservar
al camp
la legítima corrupció, polítics. La legí- Els temps
de la vocació que sentia
estan canviant
fiscal, la legítima
tuació familiar i li va parlar
seus estudis”
la legítima evasió
coneixia
també
estudis
els
Véronique
divisió ètnica,
amb
la
a
Guatemala, perquè
anys
doncs
contratemps bé els fets són els
desafavorits,
els dos concentrac
la legítima
manera, i després de set
de terres
de sempre, el ajudar als més
si
va encaixar ràpid
en poques
d’un futur D’aquesta
La Véronique
nivell
ió ciència de
mans, la legítima
el que en
la pobresa i de la tristesa
iniciava l’ensenyament secundari
i la de
la gent tradicional molteducatiu
bé el dolor
amb maduresa
consrritori
destrucció
de la aturats, la Véronique
nom delvabéadmetre
i senseenreplicar
ment exclosa,
seu mateix. Les oportunita
imprescindible suport
econòmic vida. Però, dins del
del tePare Basile i les Germanes
ja no és El
por ciutadana, li demanava la d’uns
haver de renunciar al seu
sense oportunitats.
pocs, la legítima
el
ts de la solidaritat
la legítima extorsió
que la Véronique sense
fet, i aquell moment
un temps de màxima
han contribuït
finalment van accedir a
defallir mai en el a canviar la realitat,
ni narcos
la Secundària. El segon
la família. Aquell va ser
Congregació
no es va rendirdels
així que centrem-no
sòlid per poder estudiar
en forma
i manifes- a casa i a
encaixava
on la cap i del seu cor,
tot el nova llavor d’e
estudis, davant d’unes idees
s en
perquè semblava que tot
els seus
ser la situació familiar,
aquesta
sperança.
més i més, fins a assolir
continués
I és felicitat per a ella
no menys important, va
teque seu desig de preparar-se
que tenia aquella noieta.
Ajudava als seus pares,
amb sis membres més,
arribar a ser. Mentre comtacions tan clares com les
en el com en un trencaclosques.
família havia incrementat
la
que s’imaginava que podria
alimentat massa il·lusions
petits i, a més, mantenia
al camp i com a gerper poder-se criar.
que la Véronique havia
nia cura dels seus germans
requerien de la Véronique
plia amb les seves responsabilitats
entès que quan ajudava als
dinàmic, d’experiències node casa ho sabés va estar
seu cor i feia temps que havia
il·lusió per un futur creatiu,
mana gran, sense que ningú
a
se sentia feliç.
va posar molt difícil i l’ajuda
la forma d’arribar a entrar
altres, era quan de debò
A casa, la subsistència es
informant-se i planejant
animals,
ser
els
a
cuidant
arribar
i
per
la terra
Ella sabia que
de la Véronique treballant
l’ensenyament secundari.
necessària. Com a germana
es va fer cada vegada més

Llibre
10 anys de
beques

Curs d’Introducció
a la Solidaritat pel
Desenvolupament

157.806,53 €
finançats
139 voluntaris

1%

20 projectes
executats

22%

(més 1 a Haití)

82 col·laboradors
per quota
491 col·laboradors
per beca
794 beques

40% - Administració pública
22% - Campanya escoles
1% -

www.fundacioproide.org/cruevolucio

Projectes d’estiu

29% - Beques
3% -

Altres projectes
amb fons propis

5% -

Fons privats

Exposició
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Suport al funcionament de la xarxa d’escoles rurals de les Sabanes.

11.993,55 €

Beques-impuls per als alumnes de la xarxa d’escoles rurals de les
Sabanes.

5.700,00 €

Construcció d’una aula per descongestionar l’escola de Liek de la
xarxa d’educació primària de les Sabanes.

Adequació d’un terreny i construcció de l’ampliació de l’escola Frère
Raphaël Louis Rafiringa d’Antananarivo.
Beques d’estudi i beques universitàries a diferents indrets de l’illa.

7.180,00 €

Biblioteca de l’escola Frère Raphaël Louis Rafiringa d’Antananarivo.
Projecte humanitari nº 12.

Ampliació de la xarxa d’educació primària i formació de mestres i
directors de les escoles rurals de les Sabanes.
Total

guate
mala
7.745,00 €
34.980,00 €

perú

Suport per a l’educació dels nens i nenes de l’escola La Salle Tierra
Nueva I de Chinautla.

6.000,00 €

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.

6.000,00 €

Millora de les condicions dels dormitoris dels i les estudiants a
l’Instituto Maya Mam K’ulb’il Nab’il de Colotenango.

1.500,00 €

Revisió i manteniment d’equips de la Radio La Salle
Rimarinakusunchis d’Urubamba.

2.976,16 €

Beques-impuls per als alumnes de l’Instituto Maya Mam K’ulb’il
Nab’il de Colotenango.

5.700,00 €

Anivellament acadèmic i tallers d’animació a la Comunitat de San
Pedro i a l’Assentament Humà Rosa de América d’Iquitos.

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.

6.964,00 €

2.000,00 €
1.731,04 €

21.872,01 €
Rehabilitació de la teulada i jocs de pati a l’escola Notre Dame de
Lourdes de Tamatave.

1.066,15 €

Dotació de mobiliari pel Centre de Promoció Social Femenina
d’Anosibé d’Antananarivo.

9.074,50 €

46.745,56 €

2ª part d’arranjaments a l’escola Frère Raphaël Louis Rafiringa
d’Antananarivo.
Total

2.673,48 €
59.270,17 €

Enfortiment de la participació ciutadana per a la defensa dels Drets
Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals –DESCA- de la població
indígena de Cunén.

500,00 €

Comunitats i Escoles pel Benestar – CEBES-. Educació Pertinent per
a l’afirmació cultural del poble Kukama Kukamiria de l’Amazònia.

17.991,64 €

Total

27.467,80 €

3.159,00 €

Voluntariat
23.323,00 €

Total

Voluntariat
GUATEMALA - Colotenango
“En cada joc, en cada conversa,
els nois i noies aprofitaven per
regalar-te un somriure o una
abraçada. De la mateixa manera
ho feien els professors. Quines
rialles, quins moments mentre
intercanviàvem experiències,
maneres de fer i de pensar... dos
móns tan diferents que durant
més de dues setmanes van
compartir tot i més!”

PERÚ - Iquitos
“El treball a la comunitat
de Rosa de América era
gratificant; molt. Els nens
i nenes, separats 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. El
més valuós ha estat l’amor
rebut per la gent loretana
d’Iquitos i pels nois i noies
que, des del primer dia, ens
van obrir els seus cors.”
Il·lustracions: Lídia Ratés
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