2016
MEMÒRIA DE LES
ACTIVITATS DE LA

FUNDACIÓ
PROIDE

Memòria d’activitats PROIDE 2016

1

Memòria d’activitats PROIDE 2016

ÍNDEX
Salutació del Director de la Fundació ............................................................................................................................ 3
1. La Fundació ................................................................................................................................................................. 4
Dades generals ............................................................................................................................................................. 5
Organització ................................................................................................................................................................. 6
Membres de l’entitat ................................................................................................................................................... 8
On treballem .............................................................................................................................................................. 10
Radiografia ............................................................................................................................................................ 10
Togo ...................................................................................................................................................................... 11
Madagascar .......................................................................................................................................................... 11
Guatemala ............................................................................................................................................................ 12
Perú ....................................................................................................................................................................... 12
Líban ...................................................................................................................................................................... 13

2. Projectes.................................................................................................................................................................... 14
Resum de projectes finançats ................................................................................................................................... 15
Resum econòmic dels projectes finançats ............................................................................................................... 18
Detall de projectes finançats ..................................................................................................................................... 19
Campanya escoles ................................................................................................................................................ 19
Projectes de voluntariat....................................................................................................................................... 22
Beques .................................................................................................................................................................. 26
Altres projectes amb fons propis ........................................................................................................................ 28
Fons privats .......................................................................................................................................................... 34
Subvencions .......................................................................................................................................................... 35

3. Informe econòmic 2016............................................................................................................................................ 38
Resultat comptable .................................................................................................................................................... 39
Informe d’auditoria .................................................................................................................................................... 40

4. Agenda d’activitats 2016 .......................................................................................................................................... 44
Seu central de PROIDE ............................................................................................................................................... 45
Delegacions ................................................................................................................................................................ 57
Seus-Escola ................................................................................................................................................................. 63
Agraïments .................................................................................................................................................................. 85

2

Memòria d’activitats PROIDE 2016

SALUTACIÓ DEL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ
Som a 3 d’abril de 1982. Al Noviciat de Sant Joan Despí hi ha una trobada missional. El Germà Joan Sala,
que la presideix, la inicia amb les paraules següents:
“Amb aquesta primera trobada voldríem començar a mentalitzar-nos de cara a aquesta experiència tan
nova que farem conjuntament en el cor de l’Àfrica, una experiència de contacte viu amb les realitats del
Tercer Món i de les Esglésies Joves i també desitjar que sigui per a tots l’ocasió d’un gran estímul i
entusiasme.

La reunió està convocada per a la preparació del primer projecte d’estiu. No existeix encara PROIDE. [...]
Davant de l’interès que desvetllen els projectes d’estiu i l’augment de les obres dels Germans a l’Àfrica i
la seva vitalitat, sense descuidar altres països als quals s’ajuda amb diners i personal, es mira de
canalitzar tot el moviment de col·laboració creant una ONG. El moment és oportú. [...]
El Gmà. Pedro Arrambide és qui realitza les gestions, davant dels organismes oficials, per a la inscripció
de PROYDE com a ONG de La Salle. És a l’any següent, 1988, que PROYDE esdevé una ONG amb els seus
estatuts i amb una delegació a cada Districte de La Salle d’Espanya. [...]
La Delegació de Catalunya té com a responsable el Gmà. Joan Lluís Casanovas, amb seu social, primer, a
la Residència Provincial (Sant Joan de La Salle, 38) i, a partir del curs 1991-1992, al carrer Marquès de
Santa Anna, 6, també de Barcelona.
[..] El voluntariat d’estiu en fer partícips de les seves vivències els seus companys/es d’escola, alumnes i
pares i mares d’alumnes, desvetllen un corrent de solidaritat i compromís que activen l’ajut i l’interès per
les causes de les desigualtats socials.

Aquest repàs històric extret del document “30 anys de projectes a PROYDE i PROIDE” és el millor reflex
de com va començar tot. El reflex d’un somni encara avui vigent, tot i els canvis en la cooperació
internacional, en la percepció ciutadana de la cooperació, i en el funcionament del nostre món. Canvis
que, malgrat totes les dificultats i de vegades les moltes contradiccions i passos enrere, fan que els drets
de les persones, dels col·lectius i del planeta, vagin arrelant sobre la personal, però seriosa percepció,
de que cada cop ens importa més el benestar global.
Potser les institucions públiques quan més grosses són, i sobre l’evidència de la vergonyosa gestió de la
crisi de persones refugiades, més allunyades estan dels nous codis morals de la ciutadania i la ciutadania
organitzada, però tot arribarà. És el gran desig que a PROIDE demanem al bufar el pastís d’aquests 25
anys. Ho expectarem i seguirem sent la finestra de La Salle Catalunya al món, per comprendre, per
atendre i per aprendre d’ell.
Equip Directiu de PROIDE
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LA FUNDACIÓ
Dades generals
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
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 PROYDE, 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 15h
Esther Tena Cardenal, Projectes. De dilluns a divendres de 9h a 16h
Ana María Muñoz Maroto, Secretaria. Dilluns, dimarts i divendres de 10h a 15h
G. Javi Núñez, Secretari del Patronat. De dilluns a divendres de 9h a 17h
Nº DE COL·LABORADORS PER QUOTA:
115 (quantitat mensual, trimestral o anual, escollida pel donant)
Nº DE COL·LABORADORS PER BECA:
398 persones o entitats per a un total de 740 beques (20 de les quals universitàries)
(Beca-impuls: 60€)
(Beca escolar Madagascar: 60€)
(Beca universitària Madagascar: 230 €)
Nº DE VOLUNTARIS:
120
DELEGACIONS:
Bages, Campus Barcelona i Tarragona
SEUS-ESCOLA (22):
Barceloneta, Bonanova, Comtal, Congrés, Gràcia, Horta, 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 EN XARXES:
LaFede.cat, Coordinadora d’ONGD Lasal·lianes, Consell de Solidaritat de Manresa, Tarragona, Sant Celoni,
Palamós, Figueres i Premià de Mar.
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LA FUNDACIÓ
Organització
Qui som
La Fundació PROIDE és l’expressió essencial, en l’àmbit català, del somni de Sant Joan Baptista de La Salle per la
justícia social a través de l’educació de qualitat per a tothom.

La nostra essència
L’educació és la clau de la transformació social.
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Visió
PROIDE imagina un món en què la humanitat es reconeix en igualtat de drets i obligacions, i on les relacions de
fraternitat s’orienten a desplegar la màxima potencialitat de l’altre, en una relació harmoniosa i sostenible amb
l’entorn que ens acull.

Missió
PROIDE treballa per garantir el dret a l’educació a països empobrits, al mateix temps que a Catalunya promou
una educació transformadora per forjar una ciutadania informada, crítica i compromesa amb el benestar global.

Dret a l’educació
Vol oferir oportunitats educatives de qualitat i amb pertinença cultural a nens, joves i
adults de col·lectius desafavorits.

Educació Transformadora
Vol forjar en la societat catalana una consciència de ciutadania global que corregeixi les
desigualtats i exigeixi els mateixos drets per a totes les persones.

Eixos
Per tal d’assolir la doble missió, PROIDE sustenta el seu treball sobre 4 eixos.

Gestió
Per controlar la vessant administrativa.

Missatge
Per promoure accions informatives i educatives entre els públics interns i externs.

Captació
Per aconseguir els recursos econòmics necessaris.

Xarxa
Per sumar voluntats i crear sinèrgies amb els diferents públics que conformen l’entitat.

Govern
Per coordinar i supervisar accions encaminades a fer possible la missió, PROIDE es dota de 4 òrgans de govern.

Patronat:
Màxim òrgan de control del compliment dels fins fundacionals de l’entitat.

Equip Directiu:
Òrgan de seguiment de la planificació i trajectòria de l’entitat.

JUSP:
Òrgan de representació de l’esperit de l’entitat a l’escola.

Consell Assessor:
Òrgan representatiu de la xarxa de l’entitat per assumir i difondre la missió.
7
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LA FUNDACIÓ
Membres de l’entitat
EIXOS

GOVERN
PATRONAT

GESTIÓ

· G. Josep Guiteras (President)
desembre 2010 – agost 2017

· David Ortiz (Direcció)

· G. Joan Marginet (Vicepresident)
novembre 2007 – indefinit

· Nati Samper (Assessoria fiscal - ORTEMESA)

· G. Esteve Miguélez (Tresorer)
setembre 2014 - indefinit

CAPTACIÓ

· G. Javi Núñez (Secretari)
setembre 2014 – indefinit
· G. Juan José Tamburini (Vocal)
desembre 2010 – indefinit
· G. Antoni Baqueró (Vocal)
novembre 2007 - maig 2017
· G. Joan Carles Vázquez (Vocal)
setembre 2014 – setembre 2018
JUSP
· Jordi Jover (Director de la Xarxa d’Obres
Educatives de La Salle Catalunya)

· Joan Lluís Ferré (Comptabilitat)

· Esther Tena i David Ortiz (Projectes)
· Ana María Muñoz (Postals, loteria, artesania i
samarretes)
MISSATGE
· Esther Tena (Butlletí i Xarxes Socials)
· Josep Solà (Web)
· David Ortiz (Materials educatius de campanya)
· David Ortiz, Pili Salvadó, Esther Tena, Javi Núñez,
Paula Cívit, Juan José Acosta (Curs d’Introducció
a la Solidaritat pel Desenvolupament –CISD-)

· G. Javi Núñez (Coordinador JUSP i La Salle
Solidària)

XARXA

· Josep Iglesias (en representació del Dept. de
Pedagogia de La Salle Catalunya)

· Marc Roger, G. Javi Núñez, David Ortiz, Esther
Tena i Ana María Muñoz (Curs de Preparació del
Viatge –CPV-)

· Conchi Revuelto i Raül García (en representació
de la Pastoral)
· Marta Galligó, Maria Serra i Ainara García (en
representació de la Fundació Comtal)
· David Ortiz, Esther Tena i Ana María Muñoz (en
representació de la Fundació PROIDE)
EQUIP DIRECTIU
· David Ortiz
· Esther Tena
· Ana María Muñoz
· G. Javi Núñez
CONSELL ASSESSOR
(Òrgan en definició)

· Marc Roger (Dinamitzador del voluntariat)

· Narcís Font, Ester Campeny, Pilar Guàrdia, Isabel
Albertí i Emilia Pajares (TARDOR SOLIDÀRIA 2016
– Ambohimiarina, Madagascar)
· G. Josep Canal, Catalina Barguñó, Carolina
Gimeno, Marta Jaumot, Francesc Xavier Ribalta,
Elisenda Torres i Eugènia Gimero (ESTIU
SOLIDARI 2016 – Anosibé, Madagascar)
· G. Joan Marginet, Tatiana Quintero,Carola Torra,
Núria Busquets i Anna Escudé (ESTIU SOLIDARI
2016 – San Juan de Lurigancho, Perú)
· Marc Roger, Angel Bravo, Laura Parrado, Lídia
Carreras, David Cambra, Anna Lorente, Mònica
Teixidó i Juan José Acosta (ESTIU SOLIDARI 2016
– Zona Reina, Guatemala)
· Núria Busquets i Anna Escudé (LLARGA ESTADA
2016 – Pisco i Lima, Perú)
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XARXA - Delegacions

XARXA – Seus-escola

· PROIDE Bages: M. Dolors Sala Coll, Montserrat
Rico, Teresa Baró, Montserrat Corrons,
Montserrat Falip, Josep Fargas, Anna M. Fíguls,
Núria Font, Carme Mollet, Dolors Parés, Josep M.
Sarri, Montserrat Toscano, Teresa Trullàs i G.Juan
José Tamburini.

· La Salle Barceloneta: Borja Muntadas i Pilar Luque

· PROIDE Tarragona: Josep Ciurana, Josep Cabrera,
Jaume Castan, Joaquim Julià i Antoni Olmos
· PROIDE Campus: Xavi Canaleta, Joan Carles
Vázquez, David Badia, Carles Giol, Emiliano
Labrador, Xavier Martín, David Vernet, Guillem
Villa, David Boada, Arnau Colomer, Víctor Ferrer,
David Gayango, Josep Lluís Espuña, Marta
Terricabras, Borja Navarro, Raúl Gómez,
Estefania Alabart, Dani Celada, Oriol de Reina,
Mari Carmen Romero, Mònica Boladeres, Cristina
Traus, Mireia Prats, Gemma Pallàs i Cristina
Rodrigo

· La Salle Bonanova: David Garcia i Florenci Bové
· La Salle Cassà: Anna Camacho
· Fundació Vidal i Barraquer de Cambrils Jordina
Font
· La Salle Comtal: José Luis Martínez i Marc Alòs
· La Salle Congrés: Assumpta Baró i Raquel Villegas
· La Salle Figueres: M. José Sánchez
· La Salle Girona: Vicenç Lleal i Josep Uxó
· La Salle Gràcia: Jordi Soler
· La Salle Horta: Montse Agut i Julieta Margolles
· La Salle La Seu: G. Ramon Baró i G. Jesús To
· La Salle Manlleu: G. Cesc Ferré i Vicenç Devesa
· La Salle Manresa: Montse Toscano
· La Salle Mollerussa: Tere Silvestre i G. Pablo
Enrique
· La Salle Montcada: Rodrigo Sehabiaga i Pilar
Moreno
· La Salle Palamós: Marc Bullich i Teresa Miravete
· La Salle Premià: Raquel Freile
· La Salle Reus: Helena Puig i G. Xavi Fortuny
· La Salle Sant Celoni: Mercè Clotet i Alexander
Pereira
· La Salle Sta. Coloma de Farners: M. Dolors Llueca
· La Salle Tarragona: José Antonio Gómez i Javi
Hernández
· La Salle Torreforta: José Álvaro Davi Leal i Juan
Carlos Garrido
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LA FUNDACIÓ
On treballem - Radiografia

(comparativa)

TOGO

GUATEMALA

56.785 Km2

587.041 Km2

108.890 Km2

1.285.215 Km2

10.452 Km2

504.645 Km2

Població:

7,3 milions
(2015 est.)

24,2 milions
(2015 est.)

15,5 milions
(2014 est.)

31,3 milions
(2013 est.)

6,1 milions
(2015 est.)

46,5 milions 2016

Moneda:

Franc CFA
(FCFA)

Ariary (Ar.)

Quetzal (Q.)

Idiomes:

Francès (oficial),
Malgaix, Francès i
Ewé, Kotokoli,
Anglès (oficials)
Moba, Kabiye…

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

PERÚ

Estat
espanyol

MADAGASCAR

LÍBAN

Lliura libanesa
Nuevo Sol (S/.)
(LBP)
Espanyol
Àrab
(oficial), Quítxua
i Aimara, (cooficials, allà on
predominen)

Euro (€)
Castellà
(oficial), Català,
Euskera,
Gallec… (cooficials)

Font: Wikipedia

Classificació mundial Índex de
Desenvolupament Humà (IDH):

166 (de 188
països)

158

125

87

76

27

Valor IDH:

0,487

0,512

0,640

0,740

0,763

0,884

PNB per càpita:

1.262 PPA en
US$

1.320 PPA en US$

7.063 PPA en
US$

11.295 PPA en
US$

13.312 PPA en
US$

32.779 PPA en
US$

Població sota el llindar nacional de
pobresa d’ingressos:

58,7%

75,3%

51,0%

21,8%

-

21,6% (INE)

Pobresa extrema (<1,9 US$/dia):

52,5%

77,8%

9,3%

3,8%

-

-

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

46

42,7

55,9

44,1

-

35,9

Població amb almenys algun tipus
d'educació secundària (% de 25 anys
d'edat i majors):

33,3%

-

36,8%

61,5%

54,1%

73,7%

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

66,5%

64,7%

79,3%

94,5%

93,9%

98,1%

Anys promig d'escolaritat:

4,7

6,1

6,3

9,0

8,6

9,8

Esperança de vida al néixer:

60,2 anys

65,5 anys

72,1 anys

74,8 anys

79,5 anys

82,8 anys

Taxa de mortalitat infantil, menors
de 5 anys:

78,4/1.000

49,6/1.000

29,1/1.000

16,9/1.000

8,3/1.000

4,1/1.000

Índex de mortalitat materna:

300/100.000

240/100.000

88/100.000

68/100.000

15/100.000

6/100.000

Despesa pública en salut:

2% PIB

1,5% PIB

2,3% PIB

3,3% PIB

3% PIB

6,4% PIB

Despesa pública en educació:

4% PIB (2015)

2,7% PIB (2015)

2,8% PIB (2015)

3,3% PIB (2015)

2,6% PIB (2015)

5% PIB (2015)

Font: PNUD 2016
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LA FUNDACIÓ
On treballem

TOGO
· Funcionament de la xarxa de 69 escoles rurals del nord
· Cantines escolars per cobrir el dèficit d’alimentació a l’època seca
· Beques-impuls per a la introducció de llibres de text

Principal contrapart: ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA DIOCÈSE DE DAPAONG
Des de fa més de 35 anys és dirigida pels Germans de La Salle. Es dedica exclusivament a la promoció de
l’educació primària a la regió nord de Togo (Savanes). L’estratègia es basa en 6 eixos fonamentals:
· Augmentar la cobertura de l’educació primària a tota la regió
· Evitar la deserció a les aules
· 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 i permanència de les nenes al sistema educatiu
· Fomentar la participació de les famílies

MADAGASCAR
· Construcció, arranjaments i mobiliari a diferents escoles populars
· Suport econòmic d’assistència mèdica urgent
· Formació i inserció laboral de noies en risc d’exclusió
· Beques d’estudi escolars i universitàries

Principal contrapart: DISTRICTE LA SALLE MADAGASCAR
A través de la figura del Germà Joan Sala de Santpedor, instal·lat a Madagascar des dels anys 70, i a través de les
Germanes Guadalupanes que fan una clara aposta per a l’escola popular rural, es treballa principalment per a
la...:
· Creació de noves escoles adequades per a l’estudi i la recreació
· Adequació dels recursos existents a les escoles
· Generació d’accions d’autosostenibilitat econòmica a cada centre educatiu

· Allargament de la permanència de nens i joves dins del sistema educatiu

11
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GUATEMALA
· Programa de lecto-escriptura eficaç, bilingüe i intercultural Kemon
Ch’ab’äl i Kemok Aatin
· Formació Rukux Na’oj de secundària i batxillerat per a joves retornats al sistema educatiu
· Beques-impuls Kuchuj de formació universitària per a joves líders indígenes

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 per a la transformació de la realitat social del poble maia.
PRODESSA...:
· Treballa per al desenvolupament integral i coherent de la població camperola
· Realitza incidència política per al respecte i aplicació dels drets de la població maia
· Treballa sobre la base dels principis democràtics, que és la igualtat, la participació i l’equitat
· Focalitza la formació i defensa dels drets de les dones
· 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

PERÚ
· Tallers de capacitació professional a l’escola Signos de Fe de San
Juan de Lurigancho
· Suport psicològic i reforç escolar a l’escola popular Fe y Alegría #77 de Pisco
· Projecte e-yachay de limitació de l’escletxa digital a escoles rurals andines
· Beques-impuls per a la formació de joves mestres en Educació
Intercultural Bilingüe a l’Amazònia peruana

Principal contrapart: TARPUSUNCHIS (“Anem sembrant”)
TARPUSUNCHIS és una organització creada per l'Institut dels Germans de les Escoles Cristianes La Salle al Perú, a
l'any 2002. Està compromesa amb la superació de les barreres personals, institucionals i socials que limiten
l'exercici ple de drets de nens, nenes, joves, dones i homes en contextos adversos, la majoria d’ells en indrets on
s’han donat concentracions humanes sobtades de població immigrant de l’àrea rural del país. Els seus temes
d’interès són:
· L'educació inclusiva i de qualitat

· El programa de voluntariat

· La dinamització d'economies locals

· L’educació bilingüe intercultural

· La sistematització i investigació
12
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LÍBAN
· Anivellament escolar a petits i joves refugiats sirians i libanesos en
risc d’exclusió social
· Colònies d’estiu a infants

Principal contrapart: ASSOCIACIÓ FRATELLI
Cap a finals del 2014 les congregacions de La Salle i Maristes van dialogar sobre la millor manera de respondre a
la situació crítica dels desplaçats a les fronteres de diversos països del nostre món d'avui. Les discussions es van
emmarcar en el context de les crides dels últims Capítols Generals que demanaven donar resposta a la situació a
l’Orient Mitjà. Des de FRATELLI s’ajuda sobretot a famílies de recent assentament a partir de programes
socioeducatius per als nens i nenes que encara no han pogut entrar al sistema educatiu libanès, o aquells que
tot i a dins, encara presenten dificultats i requereixen de reforç. El treball de l’Associació, en conjunt, consisteix
en:
· Suport educatiu i activitats de lleure en edat de Primària
· Capacitació i assessorament a joves d’entre 15 i 18 anys
· Acompanyament psico-social a joves mares sirianes
· Suport escolar i psico-social als afores de Beirut, amb població iraquiana en edat de Primària
PROIDE acull el repte i demanda de les congregacions i incorpora a finals de 2016 aquest país i aquest projecte al
seu nou marc d’acció i estratègia.
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PROJECTES
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PROJECTES 2016
Resum de projectes executats
PAÍS

TÍTOL

COST

CAMPANYA ESCOLES
TOGO

Educació de qualitat a la regió més oblidada de Togo

8.000,00 €

TOGO

Menjadors escolars per als alumnes del nord de Togo

8.000,00 €

MADAGASCAR

V Fase (i última) d’ampliació de l’escola Raphaël Louis Rafiringa a Antananarivo

7.745,00 €

GUATEMALA

Continuar estudiant per canviar el país (Centro de Formación Alternativa
Ruk’u’x Na’oj, per a l’escolarització secundària de joves adults)

6.000,00 €

PERÚ

Formació professional per als joves dels barris perifèrics de Lima (taller
professional d’indústria del vestit)

6.000,00 €

PERÚ

Projecte e-yachay d’intervenció educativa per limitar l’escletxa tecnològica als
Andes peruans

5.972,03 €

TOTAL CAMPANYA ESCOLES:

41.717,03 €

PROJECTES DE VOLUNTARIAT
CATALUNYA

Curs de Preparació del Viatge de l’ESTIU SOLIDARI i LLARGA ESTADA

1.982,00 €

MADAGASCAR

Manteniment del Lycée Anna i activitats amb els nens i nenes del barri
d’Anosibé

2.750,00 €

- ESTIU SOLIDARI
MADAGASCAR

Construcció final de la tanca del Col·legi Saint Paul d’Ambohimiarina i activitats
de lleure amb els nens i nenes del poble

2.250,00 €

- TARDOR SOLIDÀRIA
GUATEMALA

Aproximació a la realitat social de Guatemala + Intervenció educativa en una
escola de Zona Reina

5.800,00 €

- ESTIU SOLIDARI
PERÚ

Seguretat del pati d’Infantil del Colegio Signos de Fe a San Juan de Lurigancho

2.750,00 €

- ESTIU SOLIDARI
PERÚ

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

Suport a l’àrea de gestió de projectes de la contrapart Tarpusunchis

-

- LLARGA ESTADA
TOTAL PROJECTES DE VOLUNTARIAT:
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BEQUES
TOGO

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

MADAGASCAR

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

GUATEMALA

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

4.750,00 €

PERÚ

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

4.750,00 €
TOTAL BEQUES:

7.000,00 €
31.300,00 €

47.800,00 €

ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS
MADAGASCAR

Pavimentació del Lycée Anna i Jocs de pati al barri d’Anosibé a la capital

525,00 €

MADAGASCAR

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

857,00 €

PERÚ

Igualtat d'oportunitats per als joves d'un Assentament Humà de Lima (taller
professional de fleca)

3.000,00 €

- IV MARINA TRAIL
BENÍN

Suport a la promoció integral del jovent de La Salle Akassato, culminant la
infraestructura

3.000,00 €

CATALUNYA

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

-

CATALUNYA

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

-

CATALUNYA

“Les migracions d’abans, d’ara i de sempre”, col·loqui i pel·lícula a l’Antiga
Audiència de Tarragona

-

CATALUNYA

Material educatiu “Dóna-li un respir” en relació a Consum Responsable i
petjada ecològica, i el seu impacte sobre les societats empobrides

731,00 €

- CAMPANYA EpD LA SALLE CATALUNYA
CATALUNYA

Tallers - xerrades a 10 escoles sobre l’impacte ambiental que es genera al
darrera de cada objecte o aliment que consumim, en clara referència a les
conseqüències sobre les societats empobrides

CATALUNYA

7 projectes APS des de les escoles de La Salle Catalunya

409,05 €

-

TOTAL ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS:

8.522,05 €

FONS PRIVATS
HAITÍ

Beques d’estudi i alimentació per a infants d’escassos recursos, a Île de la
Tortue
TOTAL FONS PRIVATS:

1.100,22 €
1.100,22 €

SUBVENCIONS
TOGO

Promoció del dret a la salut dels docents de la Xarxa d’Escoles Rurals del Nord
del país

450,00 €

- COL.LEGI DE FARMACÈUTICS DE GIRONA
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MADAGASCAR

Pavimentació del Lycée Anna i Jocs de pati al barri d’Anosibé a la capital

900,00 €

- AJUNTAMENT DE SANTPEDOR
MADAGASCAR

MADAGASCAR

Pel dret a l'educació: construcció i equipament de 4 aules a la localitat rural de
Masitaho
- AJUNTAMENT DE FIGUERES

8.824,50 €

- AJUNTAMENT DE MANRESA

5.500,00 €

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

3.866,00 €

- AJUNTAMENT DE SANT CELONI
GUATEMALA

PERÚ

Enfortiment a la Zona Reina 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
- DIPUTACIÓ DE GIRONA

1.730,72 €

- DIPUTACIÓ DE LLEIDA

9.860,76 €

Igualtat d'oportunitats per als joves d'un Assentament Humà de Lima (taller
professional de fleca)

2.162,92 €

- AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
TOTAL SUBVENCIONS:

33.294,90 €

SUBVENCIONS PENDENTS DE COBRAMENT A LA FI DE 2016
MADAGASCAR

PERÚ

Pel dret a l'educació: construcció i equipament de 4 aules a la localitat de
Masitaho
- AJUNTAMENT DE SANT CELONI

3.614,00 €

- AJUNTAMENT DE MANRESA

4.800,00 €

Igualtat d'oportunitats per als joves d'un Assentament Humà de Lima (Taller
professional de fleca)

3.330,00 €

- AJUNTAMENT DE PALAMÓS
* TOTAL SUBVENCIONS PENDENTS DE COBRAMENT A LA FI DE 2016:

(s'exclou*)
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PROJECTES 2016
Resum econòmic dels projectes finançats
FONT I FORMA DEL PROJECTE
DESCRIPCIÓ

TOTAL

Campanya escoles

41.717,03 €

Projectes de voluntariat

15.532,00 €

Beques

47.800,00 €

Altres projectes amb fons propis

8.522,05 €

Fons privats

1.100,22 €

Subvencions

33.294,90 €

147.966,20 €

Fons privats
1%
Subvencions
23%

Campanya
escoles
28%

Beques
32%
Altres
projectes amb
fons propis
7%

Projectes de
voluntariat
9%

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA
PAÍS

TOTAL

Togo

23.450,00 €

Madagascar

64.517,50 €

Guatemala

28.141,48 €

Perú

24.634,95 €

Altres

4.100,22 €

Catalunya

3.122,05 €

Altres
4%
5%
Perú
17%

Guatemala
19%

Catalunya
2%
Togo
16%

Madagascar
43%

147.966,20 €

18

Memòria d’activitats PROIDE 2016

PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - CAMPANYA ESCOLES
CAMPANYA ESCOLES - Quantitat Total Finançada: 41.717,03 €
“Educació de qualitat a la regió més oblidada
de Togo”

“Menjadors escolars per als alumnes del Nord
de Togo”

Ubicació: Regió de Savanes, TOGO

Ubicació: Regió de Savanes, TOGO

Descripció: Els projectes de funcionament de la
xarxa d’escoles rural són summament importants
per garantir la qualitat educativa de l’ensenyament,
davant d’una població eminentment agrícola amb
escassa capacitat adquisitiva per gestionar
autònomament aquesta qualitat. Amb aquesta
contribució s’ha aconseguit:
 Millorar les condicions materials d’en
d’ensenyament i aprenentatge
 Facilitar l’accés als materials pedagògics a través
d’un preu subvencionat.
 Rehabilitar les infraestructures educatives més
deteriorades.
 Augmentar el mobiliari escolar segons la demanda
de nous alumnes.
 Fer un seguiment dels mestres a través de les
visites regulars dels consellers pedagògics.

Descripció: Savanes és una regió on la població es
dedica majoritàriament a l’agricultura de
subsistència. El rendiment escolar és baix, degut a
l’absentisme i les dificultats d’aprenentatge d’un
elevat percentatge dels infants rurals, molt en part
pels seriosos casos de subalimentació que alteren la
concentració i atenció a l’aula. Aquest projecte
assistencial que és una tercera part d’un altre
projecte finançat per PROYDE, beneficia a més
d’11.000 alumnes de les 40 escoles acollides al
programa de menjadors escolars combatent
directament la subalimentació en l’època on les
reserves de les collites afecten seriosament a les
famílies.
Cost del projecte: 8.000,00 €

Cost del projecte: 8.000,00 €
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - CAMPANYA ESCOLES
“V Fase (i última) d’ampliació de l’escola
Raphaël Louis Rafiringa a Antananarivo”

“Continuar estudiant per canviar el país (Centro
de Formación Alternativa Ruk’u’x Na’oj, per a
l’escolarització secundària de joves adults)”

Ubicació: Antananarivo, MADAGASCAR

Ubicació: Zona Reina, Quiché, GUATEMALA

Descripció: Aquest era un projecte que constava de
diverses fases atesa l’envergadura de la construcció.
Era un projecte emmarcat dins d’una intervenció
molt més àmplia, global i estratègica, i molt més
ambiciosa que altres projectes de campanya. Amb la
fase actual (cinc de cinc) s’ha pogut finalitzar
definitivament l’obra, que ha costat pràcticament
40.000€, sense considerar el cost d’adquisició del
solar on s’ha construït. L’objectiu d’aquest projecte
era garantir l’accés a l’educació de joves de condició
desafavorida, a través de crear aules per allargar la
permanència dels estudiants en les etapes postobligatòries del sistema educatiu.

Descripció: La Zona Reina és una regió rural força
allunyada dels centres urbans. La gran majoria de
la població és indígena, es dedica a tasques
agropecuàries, i molta d’ella viu en condicions de
pobresa, extrema pobresa i exclusió. Des de 2013,
l'Institut Ruk'u'x Na'oj dona accés a tots aquells i
aquelles joves que no van poder completar
l'educació secundària durant la seva adolescència
a causa de la seva situació econòmica, geogràfica
o vital. Una formació acadèmica en una modalitat
que no interfereix amb les seves activitats laborals
i familiars, ja que es realitza de manera accelerada
durant els caps de setmana fent ús d’un espai
d’escola primària. Això la fa molt sostenible.
Gràcies a la nostra col·laboració l’Institut ha pogut
seguir funcionant i actualment ja compta amb més
de 150 estudiants, amb paritat de gènere.

Cost del projecte: 7.745,00 €

Cost del projecte: 6.000,00 €
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - CAMPANYA ESCOLES
“Projecte e-yachay d’intervenció educativa per

“Formació professional per als joves dels barris
perifèrics de Lima (taller professional d’indústria
del vestit)”

limitar l’escletxa tecnològica als Andes peruans”

Ubicació: San Juan de Lurigancho, PERÚ

Ubicació: Urubamba, PERÚ

Descripció: El Colegio Signos de Fe està situat a
l’Assentament Humà de Huáscar-Manos de Dios,
habitat majoritàriament per persones d'un nivell
social, econòmic i educatiu molt baix. Els alumnes
del Colegio Signos de Fe, a més de l’educació
reglada, a la secundària reben formació professional
per tal de facilitar la seva incorporació al mercat de
treball. En aquest sentit, l’escola vol proporcionar
als alumnes els coneixements, habilitats i destreses
necessàries per tal que els alumnes puguin trobar
oportunitats professionals en els sectors alimentari,
tèxtil o d’informàtica. Amb aquest projecte s’ha
volgut contribuir a la millora de les capacitats
tècniques i productives dels i les 89 estudiants del
taller d'indústria del vestit, modernitzant les
màquines de cosir i materials necessaris per a la
seva formació.

Descripció: El projecte e-yachay té com a objectiu
impulsar l'ús de les TIC a les institucions educatives
alt andines del Valle Sagrado de los Incas per crear
entorns socioeducatius inclusius, potenciar les
capacitats comunicatives (orals i escrites) dels
alumnes en llengua castellana, prendre consciència
de la riquesa cultural i natural, i desenvolupar
competències digitals dels estudiants. La intervenció
2016 va realitzar-se a l’escola publica primària de
Pampallacta, i a banda de l’exercici de fotografia
plantejat el grup de voluntariat desplaçat va ajudar a
l’aula a sistematitzar l’aprenentatge en robòtica a
partir del material que l’Estat peruà envia a totes les
escoles. A més d’aquesta intervenció el projecte,
com cada any, tenia una part del treball a la vall,
concretament al Instituto Superior Público La Salle
Urubamba, per realitzar cursos de capacitació
tècnica i pedagògica per a l’alumnat i el professorat.
Cursos alguns, que formen part de la part presencial
que els alumnes realitzen online en la formació que
la Universitat La Salle Ramon Llull té dissenyada.

Cost del projecte: 6.000,00 €

Cost del projecte: 5.972,03 €
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - PROJECTES DE VOLUNTARIAT
PROJECTES DE VOLUNTARIAT– Quantitat Total finançada: 15.532,00 €
“Curs de Preparació del
Viatge de l’ESTIU
SOLIDARI i LLARGA
ESTADA”

Ubicació: CATALUNYA
Descripció: El Curs de Preparació del Viatge (CPV), permet al voluntariat conèixer a fons l’equip de persones que
formen PROIDE, la resta del voluntariat de l’ESTIU SOLIDARI i sobretot, el seu grup. Amb el CPV, PROIDE pretén
situar al voluntariat en sintonia amb la institució que estarà representant, el context en el que s’endinsarà i el
projecte que desenvoluparà, quina és la mirada apropiada, l’aprenentatge desitjat i el clima al que s’espera que hi
contribueixi. Els continguts principals (enmig de moltes altres activitats de cohesió i preparació del viatge) van ser
els següents:







CONTINGUT 1: De La Salle, al món
CONT. 2: Què és, què fa PROIDE?
CONT. 3: Què vol dir ser voluntari/a?
CONT. 4: Detall dels projectes d’estiu
CONT. 5: Codi deontològic del voluntariat
CONT. 6: Experiències passades d’ESTIU SOLIDARI

Cost del projecte: 1.982,00 €
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - PROJECTES DE VOLUNTARIAT
“Manteniment del Lycée Anna i activitats
amb els nens i nenes del barri d’Anosibé”
- ESTIU SOLIDARI

“Construcció final de la tanca del Col·legi
Saint Paul d’Ambohimiarina i activitats de
lleure amb els nens i nenes del poble”
- TARDOR SOLIDÀRIA

Ubicació: Anosibé, Antananarivo, MADAGASCAR

Ubicació: Ambohimiarina, MADAGASCAR

Període: del 29 de juliol al 28 d’agost

Període: de l’11 de setembre al 10 d’octubre

Equip: Josep Canal, Catalina Barguñó, Carolina
Gimeno, Marta Jaumot, Francesc X. Ribalta,
Elisenda Torres, Eugènia Gimeno

Equip: Narcís Font, Ester Campeny, Pilar Guàrdia,
Isabel Albertí, Emilia Pajares

Vivència: “Per a nosaltres aquest viatge ha estat
una « gran descoberta ». Hem descobert com
quelcom tan a l’abast per a la realitat catalana com
és poder estudiar una carrera, a Madagascar es
converteix en un somni utòpic, molt difícil
d’aconseguir, i a voltes obstaculitzat per un mar de
corrupció. Vam descobrir, demanant als nenes i
nenes que dibuixessin el seu somni en un paper, que
el que més desitgen és viure en un lloc millor (molts
dibuixaven un avió). Hem descobert també que
Madagascar és un país ric en recursos, però mal
repartits. D’aquí la seva pobresa. Gràcies
Madagascar per permetre’ns descobrir-te, sobretot
en la dimensió humana.”

Vivència: “A sobre de la bona organització i
ambient agradable que s’havia instaurat dins la
casa, s’hi afegia una bona acollida en general del
poble, dels nens i nenes, de les famílies, dels
vianants que s’aturaven i que també els aturàvem.
També va ser plaent la relació que vam anar teixint
amb la resta de col·laboradors de l’escola, mica en
mica ja en coneixíem biografies, històries i
situacions. La integració estava servida. Una
integració de gran qualitat, senzillesa i naturalitat.
Al tornar vam deixar enrere aquells carrers
estimats, aquells camps d’arròs, aquells colors nets i
aquella gent tan magnífica que ens havia acollit i
acompanyat amb una generositat tan autèntica!”
Cost del projecte: 2.250,00 €

Cost del projecte: 2.750,00 €
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - PROJECTES DE VOLUNTARIAT
“Aproximació a la realitat social de
Guatemala + Intervenció educativa en una
escola de Zona Reina” - ESTIU SOLIDARI

“Seguretat del pati d’Infantil del Colegio
Signos de Fe a San Juan de Lurigancho”
- ESTIU SOLIDARI

Ubicació: Zona Reina, Quiché, GUATEMALA

Ubicació: San Juan de Lurigancho, Lima, PERÚ

Període: del 29 de juliol al 30 d’agost

Període: del 2 de juliol al 2 d’agost

Equip: Marc Roger, Àngel Bravo, Laura Parrado,
Lídia Carreras, David Cambra, Anna Lorente, Mònica
Teixidó, Juan José Acosta

Equip: Joan Marginet, Tatiana Quintero, Carola
Torra, Núria Busquets, Anna Escudé

Vivència: “Fer un voluntariat no és només anar a un
altre país a donar, sinó també a rebre. I amb el
nostre projecte hem rebut molt, ja que allà on
anàvem ens ensenyaven tot el que tenien, per tal de
que nosaltres quan arribéssim a Barcelona
poguéssim mostrar tot allò que havíem vist i viscut.
Nosaltres sentíem que som un petita peça d’aquest
món tan gran, i ells confiaven en nosaltres perquè
poguéssim transmetre tot allò que ens havien
ensenyat amb tanta il·lusió.”

Vivència: “Dins de les dificultats pròpies del lloc, ens
vàrem trobar amb una extraordinària acollida per
part del l’equip docent. Rebuda dels voluntaris amb
festa de benvinguda, detalls del professorat, la
simpatia dels alumnes... tot va fer que ens sentíssim
totalment agraïdes.”
Cost del projecte: 2.750,00 €

Cost del projecte: 5.800,00 €
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - PROJECTES DE VOLUNTARIAT
“Reforç escolar personalitzat i implementació
d’una estructura d’educació en el lleure a
l’escola Fe y Alegría #77 de Pisco”
- LLARGA ESTADA

“ Suport a l’àrea de gestió de projectes de la
contrapart Tarpusunchis” - LLARGA ESTADA

Ubicació: Pisco, PERÚ
Període: del 2 de juliol al 21 de desembre
Vivència: “Quina sort; penso. Quina sort poder
conèixer diferents realitats. De fet, el que em va
moure a fer un voluntariat va ser això; conèixer una
altra realitat, i ho estic fent, i no sabeu el feliç que
això em fa i no només per conèixer-la, sinó per viurela i compartir-la. Però de totes les realitats que pugui
veure i viure la que més a prop sento és la dels nens i
nenes, i els bocins que vaig descobrint de totes ells
en aquests cinc mesos de voluntariat. I així, vaig
carregant la motxilla d’aquest meravellós país,
perquè quan veig les postes de sol des de dalt dels
“cerros” on els nens i nenes hi fan volar els estels,
calmo el sisme que em provoca pensar que aquest
voluntariat s’acabarà i hauré de marxar algun dia
proper. Sisme que de vegades és més fort que els que
es noten en aquest precisa falla de Pisco.”

Ubicació: Lima, PERÚ
Període: del 2 de juliol de 2017 al 15 d’agost de 2018
Vivència: “És una gran sort poder ser voluntària per
tot el que t’aporta interiorment. És una experiència
que et transforma com a persona. Si es té
l’oportunitat i els recursos, recomano 100% fer un
voluntariat de llarga estada d’almenys un any. Et
permet introduir-te i submergir-te en una cultura
totalment diferent a la teva i créixer molt com a
persona.”
Cost del projecte: - €

Cost del projecte: - €
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats – BEQUES
BEQUES – Quantitat Total finançada: 47.800,00 €
“Beques-impuls d’introducció de llibres de text
a la xarxa d’escoles rurals del nord del país”

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

Ubicació: Regió de Savanes, TOGO

Ubicació: Varis indrets, MADAGASCAR

Descripció: Aquesta sisena aposta de beques-impuls
ha servit per dotar de 1.350 llibres de lecturallenguatge, matemàtiques i ciències, per als alumnes
de 1r a 5è curs de Primària de la xarxa. En bona
mesura aquestes beques han estat possibles gràcies a
l’empresa d’interconnexions electròniques MOLEX.
Els llibres de text són un recurs planificat que permet
guiar al docent i estalviar-li temps. A una regió on fins
fa ben poc les classes eren una absoluta transmissió
oral, i l’accés a la informació molt limitada, el llibre
aporta rigor al coneixement i sistematitza
l’aprenentatge, per obtenir, en global, una millora de
la qualitat educativa.

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 2016, 445 joves en edat escolar i d’Institut, i 20 en
edat universitària, 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: 31.300,00 €

Cost del projecte: 7.000,00 €
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - BEQUES
“ Beques-impuls de formació universitària
programa Kuchuj a Ciudad de Guatemala”

“Beques-impuls de formació de mestres a
l’Amazònia peruana”

Ubicació: Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Ubicació: Regió de Loreto, PERÚ

Descripció: El programa va dirigit a joves, dones i
homes indígenes maies, amb potencial de lideratge
i autèntic compromís de servei, que estan preparats
per ingressar a la universitat. Aquests joves
s’allotgen a la seu central de PRODESSA (Ciudad de
Guatemala) i es traslladen diàriament a estudiar
diferents carreres al campus central de la
Universitat de San Carlos de Guatemala. Com a
complement a la seva formació, participen en un
conjunt d'experiències formatives a càrrec de
PRODESSA: formació humana, política, reforç
acadèmic, experiències de treball i servei, esport,
organització, etc. L’objectiu últim del Kuchuj és
dotar de professionals a les zones més desateses
del país, per provocar veritables canvis des de dins.
La cura, acompanyament i despertar crític sobre les
causes de la situació social i econòmica de
Guatemala, permet garantir que aquests joves
seran en el futur agents actius de canvi per a un
país on la majoria és indígena, i ha de lluitar contra
el racisme imperant de les institucions i la
discriminació històrica del poble maia. Les beques
2016 van poder atendre a 12 joves.

Descripció: El FORMABIAP forma joves indígenes,
homes i dones, com a mestres en l'especialitat
intercultural bilingüe, els mateixos que són
seleccionats per les seves comunitats i avalats per
les seves federacions, els que procedeixen, en
general, de comunitats molt distants i inaccessibles
i de llars que majoritàriament viuen d'una
economia d'autoconsum. El projecte ha atès 5
estudiants del poble Kukama kukamiria que estaven
cursant els VII i VIII semestres acadèmics. Amb ells
s'ha desenvolupat una fase presencial de març a
setembre de 2016 en els ambients de la comunitat
educativa de Zungarococha-CEZ, i una fase no
presencial a desenvolupar-se en les comunitats
kukamas per un període de 7 mesos que han anat
des de setembre de 2016 a març del 2017. Durant
la fase presencial s'han desenvolupat els
corresponents plans d'estudis, han participat en
esdeveniments acadèmics, culturals i esportius com
a part de la seva formació integral. Durant les fases
no presencials han desenvolupat la seva pràctica
pre-professional en les institucions educatives de
les comunitats del poble al qual pertanyen.

Cost del projecte: 4.750,00 €

Cost del projecte: 4.750,00 €
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS
ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS – Quantitat Total finançada: 8.522,05 €
“Pavimentació del Lycée Anna i Jocs de pati”

“Ajudes humanitàries destinades a la salut i
educació del col•lectiu més desafavorit de la
capital”

Ubicació: Anosibé, Antananarivo, MADAGASCAR

Ubicació: Antananarivo, Madagascar

Descripció: L’Escola Anna es va fundar el 1991 en
un dels barris més humils de la capital de
Madagascar, Anosibé. Tot i que va començar sent
tan sols una escola de primària, actualment acull
480 alumnes des de parvulari fins als 16 anys.
Donades les característiques del barri, que pateix
inundacions cada any, l’escola van cobrir el pati de
runes per evitar-ne la filtració de l’aigua i que el sòl
tingués més solidesa. Tot i la millora que això va
comportar, el problema era que aquest terra no
permetia el joc de l’alumnat. Per això, es va
sol·licitar el suport per poder pavimentar el terra i a
la vegada, habilitar l’espai per al joc amb la
construcció d’un gronxador, un balancí, un tobogan
i un “túnel” de rodes. Amb aquest projecte s’ha
aconseguit doncs, millorar les infraestructures de
l’escola així com potenciar la creativitat dels
alumnes mitjançant el joc.

Descripció: PROIDE Bages destina cada any ajudes a
projectes humanitaris a Madagascar. Existeix molta
desigualtat social entre els diferents sectors de la
població, afectant d’una manera molt preocupant
a les capes que viuen en extrema pobresa a la
capital. Per aconseguir el desenvolupament
personal necessari per sortir del cercle de la
pobresa en la que estan immerses, aquest projecte
té per objectiu ajudar-les directament a cobrir
despeses bàsiques de...:
 Quotes d’escolarització
 Compra d’ulleres
 Formació a mares i pares de família
 Donació de roba, menjar i medicaments
 Ajuda i orientació per a la cerca de feina
(documentació, desplaçaments,...)
Aportació al projecte: 857,00€

Aportació al projecte: 525,00 €
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS
“Igualtat d'oportunitats per als joves d'un
Assentament Humà de Lima (taller professional
de fleca)”

“Suport a la promoció integral del jovent de La
Salle Akassató, culminant la infraestructura”

Ubicació: San Juan de Lurigancho, PERÚ

Ubicació: Akassató, Cotonou, BENÍN

Descripció: Els alumnes de secundària del Colegio
Signos de Fe, a més de l’educació reglada i formal,
reben formació professional per tal de facilitar la
seva incorporació al mercat de treball. En aquest
sentit, l’escola vol proporcionar als alumnes els
coneixements, habilitats i destreses necessàries per
tal que els alumnes puguin trobar oportunitats
professionals en els sectors alimentari, tèxtil o la
informàtica un cop acabin els seus estudis. El
projecte afavoreix i fomenta l’autoocupació
d’aquests joves tant durant la seva vida escolar com
un cop finalitzada. L’objectiu d’aquest projecte és
millorar la qualitat educativa del taller de fleca
implementant els equips necessaris per a què els
alumnes puguin aplicar i experimentar allò que han
après des d’una vessant teòrica. Amb aquesta
aportació es van comprar utensilis i la maquinària
necessària per al taller que beneficia cada any a 50
alumnes diferents.

Descripció: Aquest projecte que va començar l’any
2011 ha contribuït a aconseguir l'objectiu global de
donar suport a la promoció integral de la joventut
d’Akassató mitjançant l'accés a una formació de
qualitat. El centre es troba pràcticament a les
acaballes de la seva infraestructura, important per
poder ser un centre educatiu de referència que
serveixi al mateix temps de font de finançament a
les obres populars que La Salle té al Golf d Benín.
La dependència constant de finançament exterior
per a les obres populars va fer replantejar al
Districte el trobar una sortida autònoma a aquest
problema. La solució va ser crear aquest centre
educatiu per a la població acomodada de Cotonou,
per permetre que en les elevades quotes de
matriculació s’assoleixi, a mig termini, el
sosteniment de les obres més essencials del
Districte que són les populars.
De cara al futur immediat el centre escolar seguirà
creixent i oferint els serveis educatius que li siguin
demandats per la població. En particular l'educació
infantil, i així poder oferir tot el ventall educatiu
possible, fins al batxillerat i la formació
professional.

Aportació de la cursa MARINA TRAIL: 3.000,00 €

Aportació de PROIDE a la xarxa ARLEP: 3.000,00€
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS
“Curs on-line d’Introducció a la Solidaritat
per al Desenvolupament”

Ubicació: CATALUNYA
Descripció: Des de 2011 PROIDE planteja 6 diferents temàtiques on-line al seu voluntariat d’estiu i també al
professorat de La Salle Catalunya. 6 temàtiques que permeten acostar-se al món de la cooperació internacional i
intentar comprendre una mica millor la dinàmica del món. Són les següents:
 MÒDUL 1: Les ONGD
 MÒDUL 2: Causes econòmiques de la desigualtat global
 MÒDUL 3: L’educació per a la transformació del Sud
 MÒDUL 4: Gènere i salut
 MÒDUL 5: Medi ambient i desenvolupament
 MÒDUL 6: Alternatives a l’altre món possible
Des de la visió que ofereix aquest curs, PROIDE pretén que tot el seu voluntariat obtingui els coneixements
mínims per situar-se i sentir-se preparat per conèixer i aprofundir en la realitat del país del Sud al que viatjarà.
Aportació al projecte: -
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS
“Exposició Elles també tenen dret sobre la
realitat de la nena i la dona malgaix a
Madagascar”

“Les migracions d’abans, d’ara i de sempre”,
col·loqui i pel·lícula a l’Antiga Audiència de
Tarragona”

Ubicació: CATALUNYA

Ubicació: CATALUNYA

Descripció: Aquesta exposició de 20 quadres ens
mostra la realitat de les nenes i les dones a
Madagascar, unes dones que treballen el camp,
alimenten la família i s'enfronten a la desnutrició, la
baixa productivitat de la terra i les lleis que
afavoreixen abans una empresa estrangera que a
qui treballa el camp. Són les que caminen
quilòmetres amb els seus fills per portar-los al
metge quan pateixen malària o diarrea i les que
donen a llum, en la meitat dels casos, sense que les
assisteixi un professional de la salut i havent anat
només un cop al metge durant l'embaràs. PROIDE
Bages va portar aquesta exposició a Artés i
Navarcles durant el 2016.

Descripció: Una quinzena de persones van assistir a
l’Antiga Audiència de Tarragona el 6 de juny de
2016 per discutir sobre la problemàtica candent de
la crisi de persones refugiades i sortir de la idea que
és puntual.
La pel·lícula “14 Kilómetros” va servir per extrapolar
el problema i ajudar-nos a reflexionar sobre un
problema actual que és la punta de l’iceberg d’un
problema molt més greu i estructural, fruit d’un
sistema econòmic i polític a nivell global que
provoca desigualtat, conflictes i crisi mediambiental
entre d’altres.
Les migracions humanes són inherents a la condició
de l’ésser, però des d’aquesta base cal contribuir a
generar discurs a la nostra ciutadania per
comprendre per què es produeixen, quins drets
humans no es respecten a nivell global, i quin paper
com a ciutadania crítica podem desenvolupar per
fer-los respectar.

Aportació al projecte: -

Aportació al projecte: -
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS
“Material educatiu Dóna-li un respir en
relació a Consum Responsable i petjada
ecològica, i el seu impacte sobre les societats
empobrides”
- CAMPANYA EpD LA SALLE CATALUNYA

Ubicació: CATALUNYA
Descripció: La manera de viure, de produir i de consumir que els països desenvolupats ha posat en pràctica des
de la revolució industrial, ha minvat els recursos naturals a nivell mundial. Boscos desforestats, rius desapareguts
i mars a punt de fer-ho, sequeres, desaparició d’espècies (animals i vegetals), fam, desplaçaments forçats, etc.
són la conseqüència de l’ús abusiu que es fa del medi ambient. Com a continuació de la campanya de l’any
anterior sobre consum responsable (“El menjar no es llença”), des de PROIDE es va proposar per al curs 2015-16
la campanya “Dóna-li un respir”. L’objectiu era conscienciar a la població que el respecte al medi ambient és
fonamental per a la sostenibilitat del planeta, però també per garantir que les poblacions empobrides puguin
traçar el seu propi futur al seu propi hàbitat, sense haver-se de convertir en emigrants ambientals.
Aportació al projecte: 731,00€
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS
“Tallers - xerrades a 10 escoles sobre l’impacte
ambiental que es genera al darrera de cada
objecte o aliment que consumim, en clara
referència a les conseqüències sobre les
societats empobrides”

“7 projectes APS des de les escoles de La Salle
Catalunya”

Ubicació: CATALUNYA

Ubicació: CATALUNYA

Descripció: Fins a 10 escoles de La Salle Catalunya,
des d’Infantil fins a Cicles, es va treballar amb elles per
donar a conèixer els problemes ambientals derivats de
l’ús i manera de produir i consumir del model
occidental. Només coneixent el què hi ha darrera de
cada cosa, de cada manera d’actuar, podem fer un
consum responsable i crear estils de vida que impactin
el menor possible amb la natura, els animals i les
persones.

Descripció: A La Salle treballem en l’aplicació de
programes propis que complementen l’oferta
educativa. L’objectiu és estimular l’alumnat a través
de programes adaptats a les necessitats educatives i
de l’entorn en qualsevol etapa. A 4t d’ESO aquesta
aplicació s’orienta cap a l’Aprenentatge-Servei
(APS), de manera que es pretén que el projecte que
es desenvolupa a l’aula faci alhora un servei a la
societat.
El curs 2015-2016, fins a 7 grups van realitzar
accions orientades al coneixement dels nostres
projectes, la sensibilització i captació de fons dels
diferents projectes que gestiona PROIDE.
L’Elena Mas, una alumna de La Salle Figueres, va fer
un exercici molt destacat. Va entrar en contacte
amb diferents persones del programa de beques
universitàries Kuchuj a Guatemala, i això li va servir
per conèixer la realitat social i econòmica del país, i
sobretot la realitat de la dona guatemalenca. Va
treballar molts temes que, tots ells, la van ajudar a
construir un discurs des dels fonaments fins a la
teulada sobre Guatemala. Amb l’Aprenentatge de
base i també com a aliat tot el temps, el Servei de
l’Elena va consistir en compartir els seus
aprenentatges a l’escola i crear diferents accions de
captació de fons per a possibilitar les beques
universitàries Kuchuj als i les joves líders d’aquest
país centreamericà.

Aportació al projecte: 409,05 €

Aportació al projecte: -
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - FONS PRIVATS
FONS PRIVATS – Quantitat Total finançada: 1.100,22 €
“Beques d’estudi i alimentació per a infants d’escassos recursos, a Île de la Tortue”

Ubicació: Île de la Tortue, HAITÍ
Descripció: A través del donatiu de familiars del Gmà. Félix del Hoyo, s’han facilitat beques d’estudi a nens i
nenes amb dificultats econòmiques per poder estudiar a l’escola Marie Médiatrice de la Vallée. En total s’ha
recolzat a 74 alumnes d’entre 3 i 9 anys.
Cost del projecte: 1.100,22 €
Finançador: Família Del Hoyo
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - SUBVENCIONS
SUBVENCIONS – Quantitat Total finançada: 33.294,90 €
“Promoció del dret a la salut dels docents de la
xarxa d’escoles rurals del nord del país”

“Pavimentació del Lycée Anna i Jocs de Pati”

Ubicació: Regió de Savanes, TOGO
Ubicació: Anosibé, Antananarivo, MADAGASCAR
Descripció: La Xarxa d’Escoles Rurals del Nord de
Togo gestionades pels Germans de La Salle té 69
centres educatius que atenen a més de 16.000
alumnes. Aquest programa, des del principi ha
comptat amb l’aprovació i el suport del govern
togolès, que paga el salari mínim a 121 mestres dels
384 que treballen en aquestes escoles. La resta de
mestres, 263, es consideren “voluntaris” perquè en
el millor dels casos el sou no supera els 40€/mes.
Sense aquest compromís dels docents per
l’educació, molta canalla quedaria fora de la
possibilitat d’estudiar perquè el govern togolès no
pot garantir la plena cobertura a l’educació primària.
La salut d’aquests 263 docents no està recolzada per
cap institució i degut al seu baix sou, tenen grans
dificultats per accedir a ella. Amb aquest projecte es
va voler incidir en el dret a la salut d’aquests
docents que queden desprotegits, posant a la seva
disposició un lot de medicaments contra les
malalties o símptomes més comuns a la regió
(malària, febre, tos).

Descripció: Veure la descripció del projecte a Altres
projectes amb fons propis.
Cost del projecte: 900,00 €
Finançador: Ajuntament de Santpedor

Cost del projecte: 450,00 €
Finançador: Col·legi de Farmacèutics de Girona
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - SUBVENCIONS
“Pel dret a l'educació: construcció i equipament
de 4 aules a la localitat rural de Masitaho

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

Ubicació: Masitaho, Manandriana, MADAGASCAR

Ubicació: Antananarivo, MADAGASCAR

Descripció: Aquest projecte respon a les necessitats
formulades pels propis beneficiaris en el marc del
programa “Escola per al desenvolupament”.
Concretament, amb aquest projecte s’ha volgut
pal·liar una de les principals causes de l’absentisme
escolar a la zona: les deficients infraestructures i
equipaments insuficients de les escoles de la xarxa
d’Écoles Catholiques des Diocèses de Fianarantsoa
et Ambositra, que amuntega els estudiants i els
impedeix de rebre una educació de qualitat, a més
d’acollir tota la demanda que existeix. Amb aquest
objectiu, s’han construït 4 aules, s’ha dotat de
mobiliari i equipament escolar i una bateria de 4
latrines, per a l'escola primària de Masitaho.

Descripció: El Centre de Promoció Femenina està
situat en el barri d’Anosibé, un barri molt desheretat
de la capital de Madagascar, Antananarivo. Aquest
espai està destinat a noies en situació d'exclusió
social alt, sense formació ni feina, on se'ls ofereixen
estudis de promoció femenina (formació curricular i
tècnica) amb 3 anys de durada. Un dels problemes
d'aquest centre és el seu sosteniment econòmic, ja
que les beques amb què col·labora PROIDE no són
suficients i l'aportació simbòlica que es demana a
aquestes noies (1€ al mes) sovint és una xifra
inabastable per a elles. Amb aquest projecte s’ha
construït un edifici de dues plantes al centre que
servirà com a residència universitària per a joves
d'arreu del país que es desplacen a la capital per
estudiar. Per un costat es promou la formació
universitària i, per l'altre, es du a terme una acció per
al sosteniment del centre.

Cost del projecte: 3.532,48 €
Finançador: Ajuntament de Manresa

Cost del projecte: 3.866,00 €
Finançador: Ajuntament de Sant Celoni
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PROJECTES 2016
Detall de projectes executats - SUBVENCIONS
“Enfortiment a la Zona Reina 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”

“Igualtat d'oportunitats per als joves d'un
Assentament Humà de Lima (taller professional
de fleca)”

Ubicació: Zona Reina, GUATEMALA

Ubicació: San Juan de Lurigancho, Lima, PERÚ

Descripció: El programa de lectura Kemok Aatin és
una iniciativa de PRODESSA, el qual té el propòsit
de millorar la competència lectora en els nens i
nenes en els nivells de primària i secundària, així
com de reforçar l'aprenentatge dels valors que
proposa la Reforma Educativa del país dins del
currículum: Bilingüisme, Interculturalitat, Cultura de
Pau, Drets Humans i Equitat de Gènere. El
programa consisteix en el treball de lectura diària
amb la pauta, orientació i suport del o la docent,
per garantir-ne l’absoluta comprensió. Gràcies a
aquest finançament (i d’altres amb el mateix
propòsit al 2015) es van lliurar un total de 337
llibres de text i quaderns d'exercicis als estudiants
de les escoles primàries de 4 comunitats, si bé la
intenció inicial del projecte, amb el finançament
pertinent, demanava l’assistència a 20 escoles.

Descripció: Veure la descripció del projecte a Altres
projectes amb fons propis.
Subvenció: 2.162,92 €
Finançador: Ajuntament de Premià de Mar

Subvencions: 11.591,48 €
Finançadors: Diputació de Girona 1.730,72 €
Diputació de Lleida 9.860,76 €
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INFORME ECONÒMIC 2016
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INFORME ECONÒMIC 2016
Resultat comptable
INGRESSOS
DESCRIPCIÓ
Donatius econòmics

TOTAL
132.091,32 €

Beques

45.588,50 €

Subvencions

47.625,14 €

ESTIU SOLIDARI

43.904,32 €

Interessos bancaris

ESTIU
SOLIDARI
16%
Donatius
econòmics
49%

Subvencions
18%
Beques
17%

0,00 €

269.209,28 €

DESPESES
DESCRIPCIÓ
Recursos per campanya
Materials
Subministraments
Personal
Serveis professionals
Projectes

TOTAL
11.873,51 €
1.978,61 €

61.292,64 €
3.282,71 €

Desplaçaments

1.210,03 €

ESTIU SOLIDARI
15%

985,17 €
4.373,14 €

269.075,66 €
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Personal
23%

144.029,01 €
39.134,00 €

Altres

Projectes
54%

916,84 €

ESTIU SOLIDARI

Comissions financeres

Serveis
professionals
1%

Materials
Altres
1%
Recursos per 2%
campanya
4%

Desplaçaments
1%
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INFORME ECONÒMIC 2016
Informe d’auditoria
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AGENDA D’ACTIVITATS
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AGENDA D’ACTIVITATS 2016
Seu Central de PROIDE


12 de gener.- Xerrada sobre propostes APS a La Salle Mollerussa.



13 de gener.- Xerrada a la Facultat de Ciències de l'Educació - UAB on es va explicar als alumnes
d'Educació Social com fem l'Educació per al Desenvolupament a PROIDE.



14 de gener.- Participació a la Fira de voluntariat internacional a Lafede.cat. PROIDE va presentar al
públic que s’hi atansava els seus projectes d'ESTIU SOLIDARI a Guatemala, Perú i Madagascar.

 19 de gener.- Reunió de l’Equip Directiu de PROIDE.
 27 de gener.- Reunió de Coordinació d’ONG lasal·lianes a Madrid.
 28 de gener i 4 de febrer.- Trobades 0 de presentació i informació dels projectes de l’ESTIU SOLIDARI de
PROIDE.
 1 de febrer.- Reunió del Patronat de PROIDE.
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 5 de febrer.- Consell Assessor de PROIDE, com a trobada pilot per trobar fórmules de coordinació entre
l’entitat, la seva base social i grup d’experts.

 8 de febrer.- Publicació del disseny final del Buff® i la samarreta de PROIDE 2016. Els guanyadors del 6è
Concurs de la Samarreta PROIDE van ser la Berta Ticó i l’Enric González Juanola de 3r d'ESO C de La Salle
Manresa.



16 de febrer.- Reunió de l’Equip Directiu de PROIDE.



26 de febrer.- La Laia Tort, que durant un any i mig va estar al capdavant de Projectes, fa un salt a
Madrid i deixa PROIDE.
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28 de febrer.- IV MARINA TRAIL amb 488 participants i 3.000€ que serviran per al Taller professional de
fleca al Colegio Manos de Dios a San Juan de Lurigancho.



29 de març.- S’incorpora al capdavant de Projectes i Comunicació, l’Esther Tena.



20 d’abril.- Reunió de l’Equip Directiu de PROIDE.



16 i 17 d’abril, 21 i 22 de maig.- Curs de Preparació del Viatge (CPV) del voluntariat d’estiu a la
Casa Sant Josep de Cambrils.
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1 de juny.- Reunió de la Comissió de Justícia, Solidaritat i Pau (JUSP) al Casal de La Salle Sant Gervasi.



7 de juny.- Reunió de l’Equip Directiu de PROIDE.



9 de juny.- Reunió del Patronat de PROIDE.



17 de juny.- Sorteig d’una extraordinària pilota de bàsquet signada per 23 famosos i famoses com Kilian
Jornet, Eric Abidal, Gerard Quintana, Xavier Bosch, Gerard Piqué o Jordi Basté, i il·lustrada per Mercè
Mora de l’equip d’il·lustradors de Javier Mariscal, finalista als Oscars per la pel·lícula “Chico & Rita”.
L’objectiu de la pilota, recaptar fons per construir 3 aules a l’escola Frère Raphaël Louis Rafiringa de la
capital de Madagascar. Al sorteig de la pilota es van sumar 3 samarretes molt especials signades pel
dibuixant Francisco Ibáñez (creador de la famosa sèrie humorística "Mortadelo y Filemón"), Ferran
Adrià, el director de cinema Juan Antonio Bayona, l'exjugador de bàsquet i expresident del Club
Joventut de Badalona, Jordi Villacampa, Lluís Llach i l’exjugador de bàsquet del F.C.Barcelona, Roger
Esteller.



21 de juny.- Acte de lliurament de premis del sorteig de la pilota i les tres samarretes a la Rectoria Vella
de Sant Celoni. Va ser un acte ple de sorpreses on va participar Manel Piñeiro, també conegut com
l’Homo APM. Els assistents van poder veure la Torxa Olímpica de Barcelona '92 i en exclusiva, gràcies
a Recam Laser, la Torxa Olímpica de Río 2016.
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20 de juny al 9 de setembre.- Exposició"Aprendre a comprendre (a) Guatemala" al Centre Cívic Joaquim
Xirau de Figueres. L’exposició va donar a conèixer el lloat programa de lectoescriptura eficaç
bilingüe Kemok Aatin adreçat a les escoles rurals de Guatemala que gràcies a l'Ajuntament de Figueres i
d'altres ajuntaments catalans, es va poder dur a terme al 2015 i 2016.



30 de juny.- L’Helena Bové, que durant 17 anys va dur la vessant administrativa de l’entitat, decideix
voluntàriament finalitzar la seva relació amb PROIDE.



2 de juliol.- Sortida del grup de PERÚ de l’ ESTIU SOLIDARI i les dues voluntàries de LLARGA ESTADA cap a
San Juan de Lurigancho (Lima), per col·laborar en el projecte “Seguretat del pati d’Infantil del Colegio
Signos de Fe a San Juan de Lurigancho.
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6 de juliol.- Mireia Ferré, tècnica de la Fundació Comtal i David Ortiz, director de la Fundació PROIDE
participen al FICAT+10 a Sant Martí Sesgueioles, fent una formació per a professorat de més de 10 anys a La
Salle. Ambdues fundacions van fer reflexionar al grup sobre de quina manera podem treballar la consciència
crítica i fer solidaritat a l’aula.



12 de juliol.- PROIDE participa a la Festa Major de Premià de Mar preparant una tapa de ceviche, menjar
vinculat al projecte del Perú subvencionat per l’Ajuntament de Premià.
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15 de juliol.- Sortida del grup de Campus dins del Projecte e-yachay per a la formació en noves tecnologies a
les escoles rurals altoandines, i a La Salle Urubamba, al Valle Sagrado (Cusco).



29 de juliol.- Sortida del grup de MADAGASCAR de l’ESTIU SOLIDARI cap a l’illa per col·laborar en el projecte
“Manteniment del Lycée Anna i activitats amb els nens i nenes del barri d’Anosibé”.

51

Memòria d’activitats PROIDE 2016



29 de juliol.- Sortida del grup de GUATEMALA de l’ESTIU SOLIDARI on van desplegar el projecte
”Aproximació a la realitat social de Guatemala + Intervenció educativa a una escola de Zona Reina”.



11 de setembre.- Sortida del grup de MADAGASCAR de TARDOR SOLIDÀRIA cap al camp de solidaritat per
desenvolupar el projecte “Construcció final de la tanca del Col·legi Saint Paul d’Ambohimiarina i
activitats de lleure amb els nens i nenes del poble”.



13 de setembre.- S’incorpora a la Secretaria de la Fundació l’Ana Maria Muñoz.
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20 de setembre.- Comencem a posar fil a l’agulla al gran projecte de descoberta de les escoles d’Amèrica
Llatina que ens relatarà properament l’aventurer garrotxí Adrià Homs. Un cop al mes ens descriurà una
escola d’alguns dels països i regions que trepitjarà en el seu ascens des de Brasil a Mèxic. El projecte
s’anomenarà “Com és el teu pupitre” i començarà al 2017.



20 de setembre.- PROIDE defineix amb el Germà Marista Miquel Cubeles, els termes de la col·laboració
del projecte educatiu Fratelli al Líban, amb població iraquiana i siriana refugiada, i població empobrida
libanesa.



29 de setembre.- Reunió de la Comissió de Justícia, Solidaritat i Pau de les escoles de La Salle Catalunya
(JUSP).



29 de setembre.- Reunió del Patronat de PROIDE.



1 d’octubre.- Socialització de l’experiència de l’ESTIU SOLIDARI 2016. Trobada amb el voluntariat d’estiu
per compartir els aprenentatges i experiències dels diferents grups d’estiu.
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A més, la jornada de Socialització de l’ESTIU SOLIDARI porta amb ella el Concurs de Fotografia. A la
seva 5ª edició, la fotografia guanyadora va ser la de la Mònica Teixidó del projecte de Guatemala i
es farà sevir per realitzar el cartell de la loteria d’enguany.
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18 d’octubre.- Reunió de l’Equip Directiu de PROIDE.



26 d’octubre.- Reunió amb la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de
Barcelona per rebre la seva impressió sobre el projecte APS “Aprendre a mirar. Trencant murs invisibles”
que al curs vinent s’executarà amb les escoles de La Salle de Barcelona.



3 de novembre.- Reunió amb els Responsables de JUSP de les escoles i centres, per presentar la
campanya educativa del curs sobre Consum Responsable i Drets Humans del curs 2016-2017.
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9 de novembre.- Primera reunió del Grup de Dinamització de PROIDE.



14 de novembre.- Llançament del vídeo FENT i PENSANT Justícia Global de Lafede.cat, on hi participa
PROIDE al final del vídeo.



15 de novembre.- Reunió de l’Equip Directiu de PROIDE.



29 de novembre.- Assemblea de Lafede.cat.



1 de desembre.- Fira d’entitats amb voluntariat internacional a l’Espai Fontana, dins dels Tallers de
Mobilitat.



13 de desembre: Reunió de l’Equip Directiu de PROIDE.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2016 – Delegacions
PROIDE Bages


Del 19 al 29 de gener.- “Exposició per la Pau” a l’IES D’AURO de Santpedor.



20 de febrer.- Participació com a testimonis de sensibilització en el vídeo que van enregistrar a la Pasqua
de la Salle.



Del 4 al 24 de març: Exposició “Elles també tenen dret” a Artés.



Juliol.- Campanya de renovació de Beques.
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25 de setembre.- Fira de St. Miquel de Santpedor. Participació a la Fira de St. Miquel de Santpedor, amb
una parada de venda d’artesania de Madagascar. Difusió de les activitats i projectes que s’estan duent a
terme a Madagascar. Organització anual del dinar de trobada de col·laboradors i amics de PROIDE.



27 d’octubre.- 27ª Fira d’ONG de Manresa. La Fira es va realitzar a la tarda-vespre, amb una paradeta de
PROIDE Bages amb material de sensibilització i artesania de Madagascar. A la parada hi va haver molta
col·laboració d’alumnes de la Salle Manresa. Com a cloenda es va participar en un sopar solidari i
projecció de documental, per donar suport a la ONG Open Arms d’ajuda als refugiats.



Del 29 d’octubre al 26 de novembre.- Exposició “Elles també tenen dret” a Navarcles
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27 de novembre.- Matinal solidària a Santpedor. L’AMPA de l’Escola Riu D’or va organitzar com cada any
una matinal solidària. Hi van participar també totes les escoles de Santpedor i Castellnou del Bages. Els
nens de les escoles van fer treballs manuals i van fer una parada amb els seus objectes. Els diners
d’aquesta venda es van destinar a projectes humanitaris per Madagascar.



17 de desembre: Concerts solidaris de l’Escola de Música a l’Auditori del Convent de Sant Francesc i a la
Residència l’Onada.



21 de desembre.- XVIIIè Festival IES d’Auro a Santpedor. Festival solidari per recaptar diners i destinarlos a les Beques de l’Escola Anna, al barri d’Anosibé (Antananarivo).
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PROIDE Campus


8 de març.- 18a Botifarrada Solidària, als Jardins de l’edifici St. Miquel. Aquesta edició va estar dedicada
al Projecte e-yachay per introduir les noves tecnologies a les escoles de les comunitats camperoles alto
andinas amb l’objectiu de millorar la seva motivació per a l’aprenentatge i aconseguir una socialització
inclusiva.



Maig.- La 8a edició dels Premis Art-URL 2016 de la Universidad Ramon Llull està oberta a tot el personal
de
la
comunitat
universitària
(alumnes,
professors
i
personal
administratiu).
A la categoria d'"Integració Social" va obtenir el primer premi la fotografia titulada "Els maons de la
meva escola", presa als Andes peruans pel profesor David Badia, concretament a la comunitat de
Pampallacta, durant la implementació del Projecte e-yachay de PROIDE Campus.
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PROIDE Tarragona


2 de juny.- Cine-Fòrum sobre immigració a l’Antiga Audiència de Tarragona. Amb el títol “Les migracions
d’abans, d’ara i de sempre”, es va parlar sobre aquesta qüestió mitjançant la projecció de la pel·lícula
titulada: “14 KILÓMETROS” (distància que separa Àfrica d’Europa). En el posterior debat, conduït pels
tècnics de PROIDE, es va poder reflexionar sobre immigració i la crisi de persones refugiades, com a
problema estructural del nostre món, i no com a problema puntual i localitzat.



17 de juny.- Concert Solidari a l’Església de Sant Agustí de Tarragona a càrrec del cor " MOS CANTARS”.
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26 de novembre.- Vermut Solidari al local de la Colla Jove Xiquets de Tarragona en favor del Projecte Fratelli,
per donar suport al reforç escolar de 65 nens i nenes refugiats sirians, i infants libanesos en situació social i
econòmica molt precària.
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AGENDA D’ACTIVITATS 2016 – Seus-escola
La Salle Barceloneta


9 de febrer.- Campanya de PROIDE i Xerrada sobre l’entitat.



17, 18 i 19 de febrer.- Esmorzars solidaris.

La Salle Berga


25 de febrer.- Esmorzar dolç preparat pels alumnes de 1r i 2n d’ESO.



26 de febrer.- Esmorzar dolç preparat pels alumnes de 3r i 4t d’ESO

La Salle Bonanova


14 al 18 de març.- Campanya de PROIDE.



16 de març.- Festival de PROIDE per als alumnes d’Educació Primària a la sala d’actes del col·legi.



17 de març.- Festival de PROIDE per als alumnes d’ESO i Batxillerat a la sala d’actes del col·legi.



6, 7 i 8 de maig.- XLIV Convivències. Mercat solidari de cultura, tallers PROIDE...
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La Salle Cassà de la Selva


2 al 25 de febrer.- Esmorzars solidaris. Dimarts i dijous.



13 de març.- Concert de Tutti Veus a l’Auditori Germà Salvador. Primer van fer un refrigeri solidari a
partir de productes de proximitat (aportació voluntària) i van continuar amb el concert pròpiament dit.
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9 al 13 de maig.- Setmana de PROIDE. Mercat solidari...



16 de novembre.- Xerrada nova campanya “Consumir el just i necessari depèn de tu” a alumnes des de
P5 a 4t ESO durant tot el dia.
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La Salle Comtal


18 de febrer.- Xerrada testimonial. L’escola va convidar a la Maria Serra, voluntària a Madagascar de
l’ESTIU SOLIDARI 2015, per fer xerrada sobre el seu testimoni als alumnes de 5è i 6è de Primària i
després als alumnes de 4rt d’ESO.



22 al 26 de febrer.- Comtal x 3r Món: Setmana Solidària i Campanya de PROIDE.



24 de febrer.- Esmorzar solidari.
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26 de febrer.- Jocs i xocolatada.

La Salle Congrés


28 de gener.- Primer dia d’Entrepà solidari. A partir d’aquest dia, cada dijous alternatius fins el
mes d’abril, els alumnes van poder comprar el tiquet per a l’entrepà solidari.



19 de maig.- Teatre Solidari.



1 de desembre.- Xerrades sobre l’acció de PROIDE als cinc grups de Batxillerat.

67

Memòria d’activitats PROIDE 2016

La Salle Figueres


6 de maig.- Marató literària a favor de PROIDE. Recita un poema per a una gran causa.



6 de maig.- XVII Encesa solidaria a la placeta de Sant Pere.
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22 de maig.- II edició de la cursa SALLETRAIL (Figueres – Vilabertran – Figueres) L’activitat va ser
organitzada per un grup d’alumnes de 4t d’ESO, dins el projecte d’Aprenentatge Servei (APS) en format
de marxa familiar no competitiva. Els beneficis de la marxa van anar destinats al projecte KUCHUJ de
PROIDE que vetlla per assegurar l’accés a l’educació secundària dels nens de Guatemala.



26 de maig al 17 de juny.- Exposició a l’escola d’"Aprendre a comprendre (a) Guatemala”, l'objectiu de la
qual, va ser donar a conèixer el programa de lectoescriptura eficaç bilingüe Kemok Aatin adreçat a les
escoles rurals de Guatemala que gràcies a l'Ajuntament de Figueres i d'altres ajuntaments catalans, es va
poder dur a terme al 2015.
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28 de maig.- Diada de Germanor. L’AMPA de l’escola va dinamitzar aquesta celebració tradicional de
l’any.

La Salle Girona


1 d’abril.- 18ª Encesa solidària a les escales de la Catedral de Girona.
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La Salle Gràcia


10 de febrer.- 5a Encesa solidària a la plaça de la Virreina.



19 d’abril.- Xerrada sobre PROIDE al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social.



20 d’abril.- Mercat solidari de segona mà a la Plaça Lesseps.



20 de desembre.- Xerrada sobre l’acció de l’entitat.
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La Salle Horta


10 de març.- Esmorzar solidari a l’escola i al Parvulari.



14 al 28 d’abril.- Campanya de PROIDE.



14 d’abril.- Xerrades del Director i la Cap de Projectes sobre l’acció de PROIDE a P5, 4t de primària, 2n
d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat.



30 d’abril.- Botiga de PROIDE a l’escola.
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La Salle La Seu d’Urgell


30 d’abril.- Encesa Solidària.

La Salle Manlleu


4 i 5 d’abril.- Esmorzars Solidaris.



15 d’abril.- Festival i sopar solidari.
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La Salle Manresa


11 al 15 d’abril.- Setmana de PROIDE per a totes les etapes educatives de l’escola amb activitats de
sensibilització sobre la petjada ecològica.



15 d’abril.- Esmorzar solidari.



Setmana del 14 de novembre.- Setmana de Beques PROIDE per a Madagascar
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La Salle Mollerussa


3, 10 i 17 de març.- Esmorzar/Berenar solidari.



6 d’abril.- El coordinador de l’entitat, en David Ortiz, va tenir l’oportunitat d’explicar l’impacte de
l’educació i les causes que originen la desigualtat social, a alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles, i a
mares i pares de l’escola.

La Salle Montcada i Reixac


20 de gener.- Xerrada sobre PROIDE.



23 d’abril.- Roses solidàries.



29 de maig.- Festa del Comerç Just a la plaça de la Ribera, va haver-hi una mostra d'entitats de l'àmbit de
la cooperació, venda de productes de comerç just, informació...
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La Salle Palamós


28 de gener.- Presentació de l’experiència d’estiu passada de la voluntària Carmen Camacho al Punt Jove.



6 a 10 de juny.- Setmana de PROIDE.



10 de juny.- Celebració del tradicional Festival PROIDE.



22 al 25 de juny.- Barraques de Palamós, on des de PROIDE es gestiona la barraca de gots.
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1 de desembre.- Presentació de l’experiència d’estiu de Tatiana Quintero. Aprofitant la presentació de
l'Agenda Llatinoamericana 2017 que un cop més posa l'accent sobre l'amenaça ambiental que tenim a
sobre, la nostra voluntària d’estiu Tatiana Quintero va presentar la seva experiència d'estiu al Perú, on el
projecte desenvolupat va ser fruit del treball a Barraques durant la Festa Major de juny.

La Salle Premià


15 de febrer.- 11a Encesa solidària.



28 de febrer.- IV MARINA TRAIL, amb prop de 500 corredores i corredors i “corrent aquest cop pel Perú”.
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17 d’abril.- 5a Pedalada solidària per PROIDE.



8 de juliol.- PROIDE va participar a la Festa Major de Premià de Mar oferint per a 200 persones un plat de
ceviche peruà. Al llarg de 2016, Perú ha centrat la solidaritat de l’escola, de la MARINA TRAIL i de
l’Ajuntament.
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La Salle Reus


22 al 26 de febrer.- Setmana de PROIDE



26 de febrer.- 11è Esmorzar Solidari. Entrepà amb crema de cacau per als alumnes de Secundària o una
llesca de pa de pagès per als de Primària i Infantil.



79

25 i 26 de novembre.- Festival de Sant Cecilia en favor de PROIDE
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La Salle Sant Celoni


11 de març.- Encesa Solidària a la Plaça de la Vila de Sant Celoni. Els alumnes de P5 i de 1er de Primària
van acompanyar l’encesa amb una bonica cançó. També es van projectar a la façana de l’Ajuntament
dibuixos que havien fet els alumnes d’infantil i de primària.
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17 de maig.- Xerrada de sensibilització als alumnes de 2n d’ESO sobre l’acció de PROIDE i el projecte de
campanya.



11 de Desembre.- Rebuda de la Llum de la Pau de Betlem a la plaça de la vila de Sant Celoni.

La Salle Santa Coloma de Farners
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16 de juny.- Esmorzar solidari.



14 de juny.- Exposició sobre APS PROIDE de 4t d'ESO.
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La Salle Tarragona
 19 de febrer.- Xerrada als alumnes de 5è i 6è de primària sobre la campanya 2015-16:
Dóna-li un respir.



22 de febrer a 9 de març.- Campanya de samarretes de PROIDE.



25 de novembre.- Com sempre, L’altra llum de Nadal que organitzen La Salle Tarragona i La Salle Torreforta
a les escales de la catedral, va tornar a ser un moment especial i de contrast a tot allò que passava uns
carrers més a sota, el dia del Black Friday.
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La Salle Torreforta


11 març.- Esmorzars Solidaris.



25 de maig.- Marxa PROIDE. Van participar-hi els alumnes de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO.



27 de maig.- Festival PROIDE. Es va celebrar en el Centre Cívic de Torreforta. El festival solidari va estar
organitzat per La Salle Torreforta amb l’objectiu de recaptar fons pel projecte de menjadors escolar a Togo.
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AGRAÏMENTS
Un any més, hagués estat impossible arribar fins aquí si no fos pel suport de moltes persones, empreses i
institucions que ens han fet confiança. Gràcies a totes elles PROIDE pot endegar accions de canvi racionals per a
molts col·lectius en el camp de l’educació, per aspirar com a humanitat a un escenari global més just.
Agraïm...:
· als 513 col·laboradors econòmics
· als 120 voluntaris
· a les 22 escoles de
a l’educació al món

, per deplegar tota la seva força creativa per fer possible el dret

· a l’IES d’Auro de Santpedor
· a l’Escola Riu d’Or de Santpedor
· als Consells de Solidaritat de Manresa, Tarragona, Sant Celoni, Palamós, Figueres i Premià de Mar
· a Lafede.cat
· a les nostres ONGD germanes PROYDE, PROYDE-PROEGA, PROIDEBA, EDIFICANDO, i les sòcies SED,
PROCLADE i PROCLADE Yanapay
· a les següents empreses:
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· i a les següents institucions:
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Fundació Promoció
i Desenvolupament
Sant Joan de La Salle, 42 08022 – Barcelona
Telèfon: 93.237.71.80
www.fundacioproide.org
proide@fundacioproide.org

Pots consultar la Memòria resum 2016 a:

un cop d’ull!
www.fundacioproide.org/memoriaresum2016

