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Molta gent petita... mirant el món ja 
d’una altra manera!
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SALUTACIÓ

A finals del curs 2014-2015 vam copsar 
que PROIDE necessitava una mirada 
nova. Una mirada que anés a l’arrel d’allò 
que era. Una mirada que ens assegurés 
que no ens perdíem en superficialitats o 
arrossegats per aspectes que no venien a 
incidir en el que realment era important.
 
La reflexió ens va dur a imaginar-nos 
gràficament a PROIDE. Vam sentir que 
calia allunyar-se d’un organigrama 
jeràrquic, fred i vertical, i donar-li una 
forma transversal i circular que ho 
relacionés tot amb tot. I que sobretot 
convergís sempre al nucli; a l’essència 
del que és PROIDE. 

Aquesta essència és la nostra VISIÓ; el 
món que imaginem i pel que avancem 
amb pas ferm. Queda simbolitzat pel 
nostre logo, on la bola del món i l’estel 
de La Salle són definitoris i inspiradors. 
Aquesta VISIÓ la fem possible a 
través d’una doble MISSIÓ: Educació 
Transformadora a Catalunya i Dret a 
l’Educació al Sud. I per fer possible la 
doble MISSIÓ, quatre EIXOS DE TREBALL: 
Missatge (perquè necessitem comunicar 
i formar), Captació (perquè necessitem 
finançar allò que fem), i Xarxa (perquè 
necessitem persones i grups). I tot, 
regulat des de la necessària Gestió 
administrativa. 

La darrera corona és el GOVERN que
coordina i supervisa els EIXOS. Consta
del Patronat, la Comissió JUSP (Justícia,
Solidaritat i Pau a les escoles), l’Equip
Directiu i el Consell Assessor PROIDE,
que és l’òrgan on voluntariat, socis i 
Delegacions, retornen la seva mirada i 
expectatives.

Molts detalls i grups no queden reflectits 
en aquest nou “pseudo-organigrama”, 
i per això l’adjectiu “pseudo” li escau. 
Però aquest organigrama, que també 
el podríem batejar com a “essencial”, 
ens serveix de referent per donar-li cor 
a cada cosa que fem. La nova definició 
ens dóna coherència, ens injecta fidelitat 
i ens fa nítid el camí que tenim per 
endavant, i que amb persones com tu fem 
possible. 

* A la Memòria completa 2015 
 (www.fundacioproide.org/memoria2015) pots  
 conèixer amb major detall el nou organigrama  
 essencial.

DEL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ

David Ortiz 
Silvestre

Director
de PROIDE

EN NúmEROS
des de 1992... 582 projectes executats, 5,1 milions d’euros finançats.

al 2015...  257.455,80 € d’ingressos, 140.306,52 € finançats 

sobre 25 projectes al sud i 7 a catalunya, 91 col·laboradores per quota, 

410 col·laboradores per beca per a 800 beques, 120 voluntaris...

PROIDE

desPeses

50% - Projectes
17% - estiu solidari 
1%  - desplaçaments
0% - comissions financeres
1% - altres
0%  - amortització

-4% - reinversió
6% - recursos per campanya
1% - Materials
1% - subministraments
26% - Personal
0% - serveis Professionals

els comptes anuals de la Fundació PrOide en l’exercici 2015 han estat auditats per la firma acOrdia acr expressant una opinió favorable  
sobre els mateixos. el número de segell del col·legi de censors Jurats de comptes de catalunya que ho acredita, és el 20/16/12484.

ingressos

49% - donatius econòmics
19% - Beques
14% - subvencions
18% - estiu solidari

ProJecTes 2015 disTriBució ProJecTes 2015

17% - campanya escoles
7%  - Projectes voluntariat
32%  - Beques

12% - Projectes fons propis
1% - Projectes fons privats
31% - subvencions públiques

36%  - Madagascar
34%  - guatemala
16%  - Perú

7%  - Togo
4%  - altres
3%  - catalunya
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PROjECTES PEL DRET A L’EDUCACIÓ - ÀFRICA
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, i començar a donar passes cada cop més fermes cap a la 
secundària, amb especial èmfasi a les noies. A Togo, la nostra obsessió es diu escoles rurals del nord, 
on seguim apostant pel dret a l’educació primària d’una àrea històricament desatesa. A madagascar, el 
Germà Joan Sala ens defineix molt bé els reptes, que s’orienten molt clarament a la capital i a la població 
amb menors recursos, fet que mina les seves oportunitats educatives.

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

7.745,00 €

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

31.778,00 €

Contribució a la reparació del mur de contenció 
de la Casa Provincial de La Salle a Madagascar

1.500,00 €

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

3.532,48 €

Ajudes humanitàries destinades a la salut  
i educació del col·lectiu més desafavorit de la 
capital

1.839,74 €

Aixecament del terra a l’escola Anna  
d’Antananarivo per evitar inundacions

1.816,37 €

Total 48.211,59 €

TOgO
Construcció d’una aula a l’escola de 
Namotong a la regió de Savanes

6.441,50  €

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

3.000,00 €

Total 9.441,50 €

PROjECTES D’EDUCACIÓ TRANSFORmADORA

Total 4.408,96  €

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

6 projectes APS des de les escoles -

Curs de Preparació del Viatge de l’ESTIU SOLIDARI 2.265,43 €  

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

-

Vídeo-fòrum (Aj Ral Ch’och’) dinamitzat per PROIDE al Cinema Truffaut de Girona 
dins del cicle Conflictes oblidats, per tractar l’acaparament de terres a Guatemala                                 

-

“El menjar no es llença”. Per un consum responsable que es preocupi  
per les persones - CAMPANYA EpD LA SALLE CATALUNYA

894,40 € 

Xerrades a 16 escoles sobre el malbaratament d’aliments en la producció, 
distribució i consum, i l’impacte que això té sobre el medi ambient i les persones 
de societats empobrides               

1.249,13 € 

PROjECTES DE VOLUNTARIAT

Col·laboració amb els tallers professionals de l’Instituto La Salle 
Santa Maria Visitación – ESTIU SOLIDARI

gUATEmALA 2.500,00 €

Implementació del saló de psicomotricitat al nivell inicial del 
Colegio Signos de Fe  a l’Assentament Humà de Huáscar-Manos  
de Dios a San Juan de Lurigancho – ESTIU SOLIDARI

PERú 2.200,00 €

Reforç escolar personalitzat i implementació d’una estructura d’educació 
en el lleure a l’escola Fe y Alegría #77 de Pisco – LLARGA ESTADA

PERú -

Tallers d’animació als caseríos del vicariat de Requena,  
a les riberes del riu Ucayali a l’Amazònia – PROIDE JOVE

PERú 2.400,00 €

Reparació del sostre de la comunitat i construcció de la tanca  
del Collège Saint Paul d’Ambohimiarina – ESTIU SOLIDARI

mADAgASCAR 2.500,00 €

Total 9.600,00 €

Narcís, Ester, Assumpta, maria, Betlem i Anna (mADAgASCAR): 
 “La nostra arribada a Ambohimiarina va ser sorprenent. Va ser en 

aquell pati de l’església, a quarts de deu de la nit, on es van trobar 
dues curiositats: la seva  i la nostra. A partir de l’endemà al matí 
la curiositat va anar creixent i vam anar descobrint un entorn rural 
genial, una gent treballadora i constant.” 

g. Esteve, g. joan, Òscar, Alba, mireia, Alba (gUATEmALA): 
 “L’inici d’aquesta aventura se’ns obria davant dels nostres ulls amb 

la sensació que un món increïble ens estava esperant. Santa María 
Visitación ens va obrir els braços i en ella vam poder conèixer gent 
fascinant.” 

g. jesús, Eva, mª josé, mª Carmen (PERú):
 “Quan vam arribar a l’escola tots els nens volien abraçar-nos i fer-nos 

preguntes. Va ser molt emotiu. Vam fer reforç i recolzament a les 
classes de secundària. La tercera setmana es van fer les inauguracions 
de les sales de “Cómputo” i de “Psicomotricitat”que van poder ser una 
realitat gràcies a l’aportació econòmica de PROIDE.”

g. javi, Laia, maria, Alba, mariona, miquel i maria (PERú):
 “Qui ens havia de dir que coneixeríem a l’Amazònia a Lionel Messi? 

La veritat és que ens l’imaginàvem d’una altra manera, però el 
‘Padrecito’ Jorge Vargas va dir-ho clar: “Jo et batejo ‘Lionel Messi’  
en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant... Aquesta, i moltes 
altres anècdotes passaven al ‘caserio’ de Bolívar on vam conèixer  
els ‘Kukama’ i la seva realitat.”

Clara i jess (PERú):
 “[...] L’última classe després de quatre mesos... Hem intentat donar 

afecte i eines per la seva millora i hi hem establert un vincle, més o 
menys gran. No sempre ha estat com hauríem volgut, però ha hagut 
molts moments, sens dubte encantadors. Els dediquem un gràcies 
ben sincer i infinit per tot el que hem pogut aprendre d’ells i d’elles.“

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.  
A guatemala, des de la primària a la l’educació superior, atenem especialment al poble maia per assolir
la seva emancipació i la capacitat d’exigència dels seus drets individuals i col·lectius. Al Perú, sobretot hi
apostem per la formació de mestres amazònics i la millora de la qualitat educativa i laboral de petits i joves
dels suburbis de grans ciutats.

Per a PROIDE, el voluntariat és una figura essencial que alimenta la qualitat humana de les nostres 
societats a través del vincle que genera amb altres persones, motivades sempre per un bé comú. En la 
vivència, el voluntariat hi deixa petja per la seva acció, però especialment allò el transforma i el capacita 
per ser agent de canvi i construir un món més just. 

PROIDE a Catalunya treballa l’Educació Transformadora 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 PEL DRET A L’EDUCACIÓ - AmèRICA

gUATEmALA

Beques-impuls de formació universitària 
programa Kuchuj a Ciudad de Guatemala

5.000,00 €

Enfortiment a la Zona  Reyna del dret a 
l’educació formal de qualitat de la població 
maia q’eqchi’ de Guatemala, amb èmfasi en 
equitat de gènere i pertinença cultural 

33.114,98 €

Lectura comprensiva bilingüe amb enfocament 
d’equitat de gènere i Drets Humans, a escoles 
primàries de la regió sociolingüística maia 
Q’eqchi’ a les comunitats de la Zona Reyna

1.819,40 €

Total 44.934,38 €

5.000,00 €Un millor futur professional per als joves 
indígenes de Guatemala

PERú

Intervenció educativa per limitar l’escletxa 
tecnològica als Andes peruans

5.124,84 €

Creant oportunitats tecnològiques per als  
nens i joves d’assentaments humans

6.000,00 €

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

5.000,00 €

Difusió educativa en quítxua a través del 
programa de ràdio “Qhaswaq Wallatachakuna” 
a Cusco

1.525,25 €

Total 17.650,09 €


