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SALUTACIÓ

Un any més hem fet que la justícia 
social lasal·liana formi noves persones 
amb visió panoràmica. Hem generat 
oportunitats educatives al món i hem 
canalitzat un voluntariat que desitja 
prestar servei educatiu als més 
desafavorits. Això és PROIDE. I és així fa 
23 anys gràcies als centenars de persones 
que al nostre costat no paren de somiar 
una determinada idea de món. Certament 
no imagino un propòsit millor a la vida 
que caminar somiant.

Però en aquesta fantasia sempre em 
desperta un ensurt anomenat comerç 
internacional. Quan hi entres a fons, la 
cara i el cor es contrauen dramàticament. 
El comerç és una de les principals formes 
de comunicació i relació entre persones. 
Ens fa la vida millor perquè és font de 
transformació individual i col·lectiva. Però 
si desgrano un producte final i analitzo 
totes les fases que el precedeixen, totes 
les interaccions que s’han produït des de 
la composició última fins a les matèries 
primeres, a banda de sorprendre’m per 
la quantitat persones i països que han 
intervingut, observaré que a cada bogada, 
a cada interacció, s’ha perdut un llençol.

Allò que ens transforma i ens fa 
evolucionar des d’un cantó de món, 
des d’un altre resulta font d’involució, 
inestabilitat i destrucció. Cada producte 
porta una “motxilla” que ja no podem 
ignorar el seu contingut -o ni tan sols no 
intuir-lo- perquè socialment això ens fa 
insostenibles. El món és una casa més 
petita del que imaginem, i si no aprenem 
a fer justícia global des de la pròpia 
acció quotidiana, a banda d’estendre’s 
la inestabilitat, perdrem l’ocasió de 
comprendre que el propòsit últim del que 
fem aquí mai ha tingut a veure amb mi 
sinó amb tots.

Les ONGD lasal·lianes hem traçat un 
pla per explicar la seqüència de fets que 
generen relacions injustes a través del 
comerç. El Consum Responsable és un 
repte de quatre anys que ens portarà a 
explicar a les nostres escoles per què la 
manca de salut i d’educació, la manca de 
veu i de seguretat, la manca d’igualtat i 
de respecte, mai no han estat causes sinó 
conseqüències d’un dret reiteradament 
violat a través del comerç, com el del 
desenvolupament dels pobles. El comerç 
internacional és oportunitat i trampa al 
mateix temps. Si el sabem explicar entre 
la nova ciutadania, trobarem la forma 
perquè ens segueixi fent la vida millor, 
sense fer pitjor la dels altres.
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EN NúmEROS
des de 1992... més de 550 projectes executats i quasi  5 milions 
d’euros finançats.

al 2014...  258.577,67 € d’ingressos, 126.675,23 € finançats 

sobre 26 projectes al sud i 2 a catalunya, 89 col·laboradores per quota, 

425 col·laboradores per beca per a 699 beques, 120 voluntaris...

pROIDE

ProJecTeS 2014

deSPeSeS

diSTribució ProJecTeS 2014

47% - Projectes
12% - estiu Solidari 
1%  - desplaçaments
1% - comissions financeres
1% - altres
8%  - dotació fons

4% - reinversió 2015
3% - recursos per campanya
1% - Materials
1% - Subministraments
24% - Personal
1% - Serveis Professionals

30% - campanya escoles
7%  - Projectes d’estiu
39%  - beques

8% - Projectes fons propis
2% - Projectes fons privats
14% - Subvencions públiques

36%  - Madagascar
15%  - Guatemala
18%  - Perú

17%  - Togo
14%  - altres
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59% - donatius econòmics
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7% - Subvencions
14% - estiu solidari
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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), i començar 
a donar els primers passos cap a la secundària, que és on es actualment es registren les 
dades educatives més deficitàries del continent i de tots els països empobrits.

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

13.085,00  €

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

7.996,13 €

Total 21.081,13  €

mADAgASCAR
III Fase d’adequació d’un terreny i construcció 
de l’ampliació de l’escola Raphaël Louis 
Rafiringa d’Antananarivo

7.745,00  €

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

31.046,00 €

Projecte humanitari núm. 22 1.860,25 €

Millores i engrandiment del noviciat de les 
Germanes Guadalupanes de La Salle

150,00 €

Construcció d’un espai per allotjar residents i 
permetre la sostenibilitat del Centre Anosibe 
de Promoció Femenina per a noies amb risc 
d’exclusió d’Antananarivo d’Antsirabe

1.206,00 €

pROjECTES DE COOpERACIÓ - ÀFRICA

Ajudes humanitàries destinades a la salut i edu-
cació del col·lectiu més  desafavorit  de la capital

531,61 €

Total 42.538,86  €



PROIDE a Amèrica Llatina aposta perquè l’educació respecti la diversitat cultural i 
ètnica de les poblacions en el seu propi context, i atorgar oportunitats educatives als 
col·lectius històricament més exclosos. Els pobles indígenes han patit la discriminació 
de les seves societats i Estats d’arrel colonial, situant-los avui com els col·lectius en 
situació educativa i de benestar més desfavorables. 

pROjECTES DE COOpERACIÓ - AmèRICA llAtInA

pERú

Adequació de l’ aula d’informàtica, a l’escola 
Signos de Fe de San Juan de Lurigancho

5.000,00 €

Formació, i revisió i manteniment d’equips de la 
Radio La Salle Rimarinakusunchis d’Urubamba

6.699,95 €

Beques-impuls de formació de mestres de 
l’Amazònia peruana

4.710,00 €

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

480,00 €

Premi Bones Pràctiques al Projecte Urubamba 
-ARISTOS CAMPUS MUNDUS                                                           

980,00 €

Construcció i equipament d’una aula de lectura 
al programa “Tiéndeme la Mano” d’Iquitos

2.440,00 €

Total 20.309,95 €

gUATEmALA

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

6.000,00 €

Millora de la lectoescriptura eficaç bilingüe 
amb enfocament de valors, a la Zona Reyna

1.900,00 €

Lectura comprensiva amb enfocament 
d’equitat de gènere i drets humans, a San 
Antonio Aguascalientes

1.840,00 €

Total 15.740,00 €

6.000,00 €Millora de la qualitat educativa als tallers 
professionals de l’Institut La Salle Santa 
María Visitación



PROIDE a Catalunya treballa l’Educació per al Desenvolupament (EpD) per incidir en 
la nostra relació amb el món. Economia global significa relacions globals, i tal cosa 
necessita de ciutadania global per corregir les desigualtats i exigir els mateixos 
drets per a totes les persones. 

pROjECTES D’EpD

Total 7.199,85  €

“Saber és poder”. Per una educació de qualitat per a tothom i a tot arreu  
(campanya EpD La Salle Catalunya)

349,85 €

Curs on-line d’Introducció a la Solidaritat per al Desenvolupament -

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

-

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

Xerrades sobre la força de l’educació sobre tots els aspectes de la vida i 
sobre el desenvolupament

-

Aprenentatge Servei “Una beca per classe”                                                                                                                          -

“Mira el món diferent”. Una aposta de ciutadania global des de l’escola
(projecte CRU-EVOLUCIÓ) http://cruevolucio.fundacioproide.org/

6.850,00 €



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 VOLUNTARIAT

Reparació del sistema elèctric afectat, millora de la 
infraestructura i tallers d’interculturalitat, a l’Instituto Maya 
Mam K’ulb’il Nab’il de Colotenango

gUATEmALA 3.174,00 €

Voluntariat de Llarga Estada a Chel, per a l’enfortiment del Centre 
Educatiu Bilingüe Intercultural CEMBI Chel, des d’un enfocament 
de Cultura de Pau

gUATEmALA 750,00 €

Construcció de la “Casa del Niño Pobre” (CONIPO), a 
l’Assentament Humà Primero de Marzo de San Juan de Lurigancho

pERú 2.848,00  €

Retocs finals d’infraestructura, electrificació i activitats lúdiques, 
al Collège Saint Paul d’Ambohimiarina

mADAgASCAR 2.764,00 €

Total 9.536,00  €

Narcís, josep, Ignasi, maria, mercè i mª Teresa (mADAgASCAR):
 “[...] Cap de nosaltres és tan bon narrador que pugui arribar a explicar 

en paraules les vivències d’aquests dies a Ambohimiarina. L’alegria, 
el treball i el cant, han presidit molts moments. També les converses 
sinceres, l’ambient, la Creu del Sud, el paisatge, la proximitat, els 
somriures, les mirades que mai endevinarem del cert què ens volien 
dir, l’estar bé amb molt poca cosa, el calor humà sempre, l’austeritat 
com a valor… l’única cosa trista, sí, molt trista, el comiat.” 

Carla, pilar, Karl i Berta (gUATEmALA): 
 “[...] La benvinguda a l’Instituto Maya Mam va ser de pell de gallina, 

tots els membres i els nens de l’Institut ens estaven esperant. El 
resultat de l’experiència ha sigut una passada. El que està clar, és 
que de tot s’aprèn. Tot és una experiència per créixer, com a persona. 
Són moltes situacions viscudes, són molts sentiments... i tot nou per 
primer cop!” 

Emma (gUATEmALA):
 “[...] Tenia ganes de fer voluntariat per conèixer nous entorns, noves 

maneres d’ensenyar i  de viure. Ganes de conviure amb altres 
cultures, conèixer i aprendre de persones que es mouen en entorns 
diferents als meus, en definitiva ampliar la meva visió del món.”  

Olga, Laia, Bea, jorge, Aina i marina (pERú):
 “[...] Arribar a Manos de Dios és com arribar a aquell lloc que mai 

t’haguessis imaginat, on no haguessis pensat que algú pogués 
viure-hi, però on hi conviuen moltes ànimes plenes de coratge i 
amor. Imagina una muntanya de diferents colors i olors amb nens, 
gossos, pilotes, roba estesa amb fils, cabres petites, escales, galls, i 
moltes altres coses. [...] Hem après que en un lloc petit hi ha moltes 
persones fent grans coses.”



Pots consultar la Memòria completa 2014 a:
www.fundacioproide.org/memoria2014

Amb el suport de: Riera de Sant Miquel, 3. 1º 4ª
08006 Barcelona
Telèfon: 93 292 06 80
Fax: 93 218 15 67

www.pqrcom.com
central@pqrcom.com 

molta gent 
petita...
canviant 
les regles 
del joc!
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