
SALUTACIÓen númeroS
Des de 1992... més de 500 projectes executats i més de 4 milions 
d’euros finançats.

Al 2013...  270.864,59 € d’ingressos, 187.558,91 € 

finançats sobre 24 projectes al Sud, 82 col·laboradores per quota, 

460 col·laboradores per beca per a 745 beques, 123 voluntaris...
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2%  - Altres
4%  - Materials
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21%  - Personal
63%  - Projectes

3%  - Altres
8%  - Perú
13%  - Togo

25%  - Beques
43%  - Subvencions   
  públiques

30%  - Madagascar
43%  - Guatemala

2013
Pots consultar la Memòria completa 2013 a:

www.fundacioproide.org/memoria2013

Amb el suport de: Riera de Sant Miquel, 3. 1º 4ª
08006 Barcelona
Telèfon: 93 292 06 80
Fax: 93 218 15 67
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El convuls 2013 va ser un any on a la co-
operació catalana li va caldre reflexió. Però 
les hores reflexionades van acabar tenint 
pes, i quatre respostes fonamentals vam 
acabar obtenint. 

La primera, que les ONGD catalanes se-
guim sent capaces de rebre tot el valor i la 
confiança de la ciutadania. Creiem inal-
terable l’interès majúscul que existeix en 
formar part de les respostes que necessita 
el món, i només ens cal ser a prop per 
descobrir-ho i alimentar-ho. 

La segona, que les ONGD hem esdevin-
gut un agent educatiu fonamental per 
construir una societat catalana basada en 
la cultura de pau, la defensa dels drets 
humans i la solidaritat, l’equitat i la inter-
culturalitat. 

La tercera, que les administracions han 
intentat desvincular-se del dret al des-
envolupament dels pobles, però les ONG 
creiem haver aconseguit que la cooperació 
internacional i l’Educació pel Desenvolu-
pament es mantinguin com a deure públic. 
Caldrà tornar a aixecar l’edifici, però 
aquestes polítiques no han mort. 

I la quarta, i ja focalitzant sobre PROIDE: 
vam mirar enrere i endavant, vam atendre 
a l’Informe de Seguimiento de Educación 
Para Todos (EPT) en el Mundo 2013-2014 
de la UNESCO, i ens vam convèncer que el 
nostre espai, el que ens va motivar a néixer 

i el que ens havia de seguir impulsant, 
només podia ser el de l’escola. L’educació 
formal és difícil de subvencionar i actua a 
llarg termini, pel que complica la mesura 
de resultats. Però com concloïa l’informe, 
només un any més d’escolarització en 
una societat té un efecte determinant per 
acabar amb la pobresa extrema i la fam, la 
vulneració dels drets humans, els riscos 
de salut de les persones, les tiranies políti-
ques o l’agressió al medi ambient. 

Les nostres reflexions caldrà que mai 
cessin davant d’un món tan dinàmic i can-
viant, però la reflexió del 2013, el que ha 
fet és regalar-nos la convicció de la missió 
d’entitats com la nostra i del poder de 
l’educació com a pal de paller del desenvo-
lupament.

David ortiz Silvestre
Director de PROIDE
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El repte educatiu de PROIDE a l’Àfrica és la quantitat i la qualitat. Està íntimament lligat 
a facilitar i incrementar l’accés a l’escola primària (especialment de les nenes), que ha 
crescut a la darrera dècada, però que continua sense permetre l’escolarització a milions 
d’infants. I això, fer-ho dins d’una educació de qualitat a partir de la seva planificació, la 
formació permanent docent i la introducció o construcció dels mitjans materials adequats.

L’educació ha de procurar la diversitat cultural i ètnica de les poblacions en el context que li 
és propi. L’educació Bilingüe Intercultural sobre els pobles indígenes és el principal repte 
educatiu de PROIDE a l’Amèrica Llatina, per evitar que una educació poc pertinent sigui el 
detonant d’un empobriment cultural i lingüístic generador d’emigrants que no reconeixen el 
seu hàbitat com a espai de reproducció del seu saber i de la seva cultura. 

L’Educació pel Desenvolupament (EpD) són tot un seguit d’accions que PROIDE du a ter-
me a Catalunya per modificar la relació de la nostra ciutadania amb el món. En primer lloc 
informa i sensibilitza, per trencar el cercle viciós ignorància-indiferència-ignorància; forma, 
per arribar a una reflexió analítica i crítica de la pobresa o la manca de desenvolupament; 
influeix consciència, a l’assumir la pròpia situació, límits i possibilitats, i també la dels 
demés; i compromet, a través de la participació i mobilització, per no crear individus passius 
assumint el món naturalment injust.

Per a PROIDE, el voluntariat és una figura essencial que alimenta la qualitat de les nostres 
societats a través del vincle que es genera amb les persones i unes motivacions de bé comú. 
A més, aquell voluntariat que opta per la participació en un projecte del Sud (d’ESTIU o 
LLARGA ESTADA), troba en la vivència contrastant la capacitat d’anàlisi, de reflexió i d’acció 
que permet entendre l’arquitectura del món en el que vivim, i així poder construir-hi sobre 
ell unes relacions més justes i humanes. 

ProjeCTeS De CooPerACIÓ - ÀFRICA ProjeCTeS De CooPerACIÓ - AMèRICA llAtInA ProjeCTeS D’epD ProjeCTeS De VoLUnTArIAT

Togo gUATemALA

Perú

Suport al funcionament de la xarxa d’escoles 
rurals del nord de Togo

12.241,00 € Suport per a l’educació dels nens i nenes de 
l’escola La Salle Tierra Nueva I de Chinautla

6.000,00 €
Suport per a l’educació dels nens i nenes de l’escola La Salle 
Tierra Nueva I de Chinautla

gUATemALA 1.500,00 €

Anivellament acadèmic i taller d’animació al programa “Tiéndeme 
la Mano” a l’Assentament Humà Rosa de América d’Iquitos

Perú 500,00 €

Pintura interior i exterior, reparacions del sostre i activitats re-
creatives a l’escola Notre Dame de Lourdes de Tamatave

mADAgASCAr 1.500,00 €

Material educatiu de campanya sobre l’escletxa tecnològica entre països

Exposició “Elles també tenen dret” sobre la realitat de la nena malgaix a Madagascar

Participació al Curs d’Introducció a la Solidaritat per al Desenvolupament (nivell avançat), en el 
marc de la Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament

Aprenentatge Servei de reconstrucció de “Jocs Gegants del Món”

Curs d’Introducció a la Solidaritat pel Desenvolupament (nivell bàsic)

Exposició “Relats a Dapaong” sobre les escoles rurals del nord de Togo

Xerrades sobre Consum Responsable i causes de la pobresa al món

6.000,00 €

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

7.812,53 € Beques-impuls de formació agroecològica per 
a l’alumnat camperol de l’Instituto Maya Mam 
K’ulb’il Nab’il de Colotenango

5.700,00 €

6.143,41 €

Aportació final a la construcció d’una aula a 
l’escola de Liek, al nord de Togo

1.600,00 €
Millora de la lecto-escriptura bilingüe 
(q’eqchi’-castellà) des de l’enfocament de la 
reforma educativa a les comunitats de la Zona 
Reyna d’El Quiché

3.138,88 €

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

6.143,41 €

Construcció d’una aula per descongestionar 
l’escola de Bouyéme, al nord de Togo                                              

2.422,00 €

Fase final per a la consolidació i traspàs de la 
carrera en Educació Bilingüe Intercultural a 
dos centres universitaris regionals de la Uni-
versitat Estatal San Carlos de Guatemala  

70.000,00 €

Reforç escolar i construcció d’un espai per a 
l’estimulació primerenca al programa “Tién-
deme la Mano” a l’Assentament Humà Rosa 
de América d’Iquitos

Reforç escolar i construcció d’un espai per a 
l’estimulació primerenca al programa “Tién-
deme la Mano” a l’Assentament Humà Rosa 
de América d’Iquitos 

6.000,00 €

Un Nadal diferent per als infants dels Andes 
peruans (projecte NANIPO)

400,00 €

Tancat perimetral del complex educatiu al 
programa “Tiéndeme la Mano” a l’Assentament 
Humà Rosa de América d’Iquitos

1.924,30 €

Total 24.075,53 €

Total 84.838,88 €

Total 14.467,71 €

Total 3.500,00 €

Adreçat a totes aquelles persones interessades a col∙laborar amb entitats
del tercer sector en l’àmbit de la solidaritat. A través d’una formació
dinàmica i multidisciplinària s’ofereix una perspectiva general de
l’actualitat i els reptes del sector.

CURS D’INTRODUCCIÓ A LA SOLIDARITAT

Més informació i formulari d’inscripció al correu formacion@asfes.org o al telèfon 93 442 28 35 de la 
Confederació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament.
També podeu adreçar‐vos a qualsevol de les entitats coorganitzadores.

PER A QUI?

CURS VOLUNTARIAT 
2013

ORGANITZA INSCRIPCIONS FINS AL 5 DE FEBRER

Com treballen avui les ONG?

Quines són les seves prioritats?

Amb qui?

Quin paper juga el voluntariat en les entitats?

mADAgASCAr
II Fase d’adequació d’un terreny i construcció 
de l’ampliació de l’escola Frère Raphaël Louis 
Rafiringa d’Antananarivo

7.745,00  €

Beques d’estudi i beques universitàries a 
diferents indrets de l’illa

32.838,00 €

Millores i engrandiment del noviciat de les Ger-
manes Guadalupanes de La Salle d’Antsirabe

5.771,10 €

Rehabilitació de la teulada de l’escola Notre 
Dame de Tamatave

380,05 €

Projecte humanitari núm. 13 i part del 14 3.338,91 €

Rehabilitació de la teulada de l’escola Notre 
Dame de Tamatave

4.583,33 €

Total 54.656,39 €

ramon, nacho i Anna (gUATemALA)
“[...] L’Instituto Maya Mam és un centre on s’hi practica un ensenyament 

contextualitzat. El formen 40 alumnes, 6 professors, 2 cuineres i un 
conserge. L’objectiu del centre és crear líders indígenes que facin que 
les seves comunitats tirin endavant. [...] Al centre hi vam estar 12 dies, 
i tots vam coincidir que va ser massa poc temps, però en aquest espai 
de temps, professors i alumnes es van convertir en la nostra família. És 
increïble com de seguida es van crear vincles amb ells, la il·lusió amb la 
que et preguntaven les coses, o compartien converses amb tu.”

manel, jessica i marta (Perú)
“[...] Al centre “Tiéndeme la Mano” vam participar d’activitats de reforç 

escolar i d’aplicació del projecte pedagògic ARPA que pretén estimular 
la creativitat dels més petits.  Vam fer també tallers a adults sobre 
autoestima, manualitats, higiene i anglès, i de resolució de conflictes a 
un grup de mestres. [...] La convivència amb les persones acollidores 
va ser excel·lent, i ens vam sentir estimats gràcies als petits detalls i 
als somriures, que alhora ens feien reflexionar i entendre les diferents 
formes de viure.”

gg. josep, David i Toni (mADAgASCAr)
“[...] A l’escola de Tamatave vam poder aprendre a no treure conclusions 

si no coneixes bé la realitat d’un país; a tenir molta paciència, ja que 
moltes coses no es poden obtenir amb immediatesa; a dialogar amb 
tothom, encara que moltes vegades els propis autòctons no parlen el 
francès; a saber viure en condicions més precàries; a aguditzar l’enginy 
per aconseguir alguna cosa o construir-ne d’altres amb pocs recursos 
disponibles; a saber valorar l’esforç que fan els altres... [...] El sentit 
d’acolliment que té en general el poble malgaix, encara que en un 
principi es mostra tímid i reservat, és realment destacable.” 


