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SALUTACIONS DEL DIRECTOR I DEL PRESIDENT DE LA
FUNDACIÓ
No puc començar aquestes línies sense un gràcies, sentit i profund. PROIDE és gràcies a persones com tu que ens
ajudes a fer possibles projectes, i és que som l'expressió del somni del nostre fundador en el món globalitzat.
PROIDE, que ja va camí dels 30 anys d'història, vol seguir apostant per la igualtat d'oportunitats arreu del món. I no
en qualsevol món, volem un planeta viu i sostenible, on la societat sigui conscient de l'impacte que tenen les seves
accions en el medi ambient. Volem seguir atenent als més empobrits, i socialment oblidats, des del respecte per qui
són i des de la necessitat que tothom esdevingui protagonista en aquesta societat.
Enguany hem iniciat una nova etapa a l'entitat on hem renovat el patronat i l'equip de gestió. Noves incorporacions
que només busquen seguir donant vida a aquesta fundació i a la missió per la qual treballa des de fa tants anys.
Cares noves per un mateix projecte.
En aquesta nova etapa, volem impulsar la imatge de PROIDE dins del context social que ens envolta i de les tendències
que ens poden ajudar a tenir més impacte. Volem ser més, volem arribar a més persones i donar vida a molts
projectes. Per fer-ho, necessitem suports com el teu.
En nom de l’Equip de Gestió, Marc Roger Azemar, Director de PROIDE.

Presentar una memòria és presentar un any més de treball, un any d’il·lusió, compromís i esperança
Presentar una memòria vol dir presentar tot un seguit de dinàmiques de sensibilització en les nostres escoles, vol dir
parlar de moltes hores per presentar projectes a entitats, administracions públiques, centres educatius... vol dir
parlar com s’han organitzat els diferents projectes d’estiu; vol dir presentar la formació feta a voluntaris, explicar
la molta creativitat i enginy que hi ha a l’hora de cercar recursos i moltes més coses.
I tot això s’ha aconseguit per un treball, molt ben coordinat per l’equip de professionals que treballa amb el suport
de voluntaris i de tots els docents de la Xarxa de Centres La Salle a Catalunya que treballen colze amb colze per
sensibilitzar aquí i cooperar en les nostres contraparts (Perú, Guatemala, Madagascar, Togo i el Líban)
Tota una feina que respon a la voluntat i al projecte que fa 300 anys La Salle va somiar. Ell va començar per oferir un
espai educatiu als infants més vulnerables Reims, la seva ciutat natal, i aquest projecte ha anat creixent durant 300
anys i des de Proide col·laborem també en fer-ho possible.
Durant el 2018 la nostra campanya ens deia “l’autèntica felicitat no costa diners”. És en el donar, en la gratuïtat que
hom pot trobar el goig de saber que col·labora a fer una món millor, més just. És en la senzillesa que podem fer un
món més sostenible, que podem valorar més el que tenim i més fàcilment sabrem compartir-lo; és en la senzillesa
que desapareix l’angoixa pel tenir, és la senzillesa la que obra més les portes, la que ens fa ser més propers.
I enrere ha quedat el 2018, un any ple de treball i feina que ens mou a seguir actius aquest 2019. Dia rere dia, més
rere mes, any rere any, il·lusió, compromís i esperança en el nostre treball.
En nom del Patronat, Gmà. Josep Canal Alavedra, President 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:
Marc Roger Azemar, Director.
Anna Rovira Prats, Projectes.
Helena Sanz Requejo, Secretaria.
Concepción Revuelto Gil, Secretària del Patronat.
De dilluns a divendres de 9h a 13h30.
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.

GOVERN

MISSIÓ

VISIÓ
EIXOS
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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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Membres de l’entitat
EIXOS

GOVERN
PATRONAT

GESTIÓ

· G. Josep Canal (President)

· David Ortiz (fins octubre) i Marc Roger (Direcció)

· Jordi Jover (Vicepresident)
· G. Esteban Miguélez (Tresorer)
· G. Javi Núñez (Secretari)
· G. Juan José Tamburini (Vocal)

CAPTACIÓ
· Ana de Blas, Anna Rovira i David Ortiz (Projectes)
· Ana María Muñoz (Postals, loteria, artesania i
samarretes)

· Pere Vivancos (Vocal)
· Javier Hernández (Vocal)

MISSATGE

· G. Joan Marginet (Vocal)

· Ana de Blas i Anna Rovira (Butlletí i Xarxes Socials)

· Concepción Revuelto Gil (Vocal)

· Josep Solà (Web)
· Judit Agudo i Joan Escribà (Marina Trail)

JUSP
· Jordi Jover (Director de la Xarxa d’Obres
Educatives de La Salle Catalunya)

XARXA

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

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

· Josep Iglesias (en representació del Dept. de
Pedagogia de La Salle Catalunya)
· Conchi Revuelto i Raül García (en representació de
la Pastoral)
· Marta Galligó i Andrea Waring (en representació
de la Fundació Comtal)
· David Ortiz, Ana de Blas i Ana María Muñoz (en
representació de la Fundació PROIDE)
EQUIP DE GESTI
· David Ortiz i Marc Roger
· Ana de Blas i Anna Rovira
· Ana María Muñoz
· G. Javi Núñez

· Marc Roger

· Laura Torra (LLARGA ESTADA
Ambohimiarina, Madagascar)

2018

–

· G. Antoni, Aida, Aina, Lucian, Aida, Júlia (ESTIU
SOLIDARI 2018 – mamoeramanjaka, Madagascar)
· G. Juanjo, Sergi, Josep, Mònica, Esther, Marta
(ESTIU SOLIDARI 2018 – San Juan de Lurigancho,
Perú)
· Marc Roger, Itziar Pomares, Marc Rabionet, Adrià,
Cristina, Anna, Elena (ESTIU SOLIDARI 2018 – Zona
Reina, Guatemala)
· Xavi, Guillem, Emiliano, Josep, David, Marta, Laia,
Pablo, Joaquim, Verònica, Alba, G. Carles, Rafel,
Jordi, Mari, Dolors(ESTIU SOLIDARI 2018 –
Urubamba, Perú)
· Mariona (LLARGA ESTADA 2018 – Pisco, 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
(2016 est.)

24,2 milions
(2016 est.)

16,3 milions
(2016 est.)

31,4 milions
(2016 est.)

5,9 milions
(2016 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:

54,2%

75,3%

51,0%

21,8%

-

21,6% (INE)

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

52,5%

77,8%

9,3%

3,1%

-

-

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

96/100.000

50/100.000

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:

4’8% PIB (2016)

2,1% PIB (2016)

2,8% PIB (2016)

3,7% PIB (2016)

2,6% PIB (2016)

5% PIB (2015)

Font: PNUD 2016
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LA FUNDACIÓ
On treballem

MADAGASCAR
· Construcció, arranjaments i mobiliari a diferents escoles populars
· Construcció de pous d’aigua per combatre el dèficit nutricional i
millorar el rendiment escolar
· Beques d’estudi escolars i universitàries

Principal contrapart: DISTRICTE LA SALLE MADAGASCAR
A través de la Diòcesi 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 i adequació dels recursos existents a les escoles
· Fomentar la sostenibilitat i eficiència nutricional escolar amb la contrucció de pous d’aigua, horts i l’implicació
de les famílies
· 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
· 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
indígenas
· Empoderament de la dona rural Maia a través d’una educació integral i amb pertinença cultural.
· Programa educatiu per a la prevenció de l’embaràs en nenes i adolescents en centres educatius amb majoria
indígena.
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
· 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
· Promoció d’hàbits de vida saludable a escoles lassal·lianes
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
· Acompanyament i suport psicològic a les famílies
· Formació i capacitació professional de dones refugiades
· 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 2018
Resum de projectes executats
PAÍS

TÍTOL

COST

CAMPANYA ESCOLES
MADAGASCAR

Una escola millor a l’altiplà malgaix

6.000,00 €

GUATEMALA

Poder estudiar de nou per canviar Guatemala

6.000,00 €

PERÚ

La importància de créixer saludablement a les afores de Lima

6.000,00 €

LÍBAN

Educació amb garanties per a població refugiada. Projecte Fratelli

6.000,00 €

TOTAL CAMPANYA ESCOLES:

24.000,00 €

PROJECTES DE VOLUNTARIAT
CATALUNYA

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

MADAGASCAR

Construcció de pista de bàsquet i sala d'estudi a MAMOERAMANJAKA

0,00 €
2.500 €

- ESTIU SOLIDARI
GUATEMALA

Aproximació a la realitat social de Guatemala + Intervenció educativa en una
escola de Zona Reina #1

3.380 €

- ESTIU SOLIDARI
PERÚ

Reforç escolar en els tres nivells i aplicació del programa d’hàbits de salut a
l’Escola Signos de Fe

1.000 €

- ESTIU SOLIDARI
PERÚ

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

1.000 €

- ESTIU SOLIDARI
PERÚ

Suport socioeducatiu personalitzat a l’escola Fe y Alegría #77 de Pisco

1.350 €

- LLARGA ESTADA
MADAGASCAR

Suport socioeducatiu a MADAGASCAR

1.000 €

- LLARGA ESTADA

TOTAL PROJECTES DE VOLUNTARIAT:

14.780,20 €

BEQUES
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
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PERÚ

6.380 €

Beques-impuls de formació de mestres de l’Amazònia peruana
TOTAL BEQUES:

30.760 €

ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS
MADAGASCAR

Millora del Lycée Anna al barri d’Anosibé a Antananarivo

1.863,69 €

LÍBAN

Anivellament escolar de petits i joves refugiats a Saida. Projecte Fratelli

5964 €

- MARINA TRAIL
SUDAN DEL SUD

Construcció d’una escola de secundària Rumbek

450 €

GUATEMALA

Donatiu pels damnificats de l’erupció del Volcan de Fuego

500 €

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

Tallers - xerrades a les escoles sobre l’impacte social que es genera al darrera
de cada artefacte que consumim, en clara referència a les conseqüències
sobre les societats empobrides

-

€

CATALUNYA

Projectes APS des de les escoles de La Salle Catalunya

-

€

TOTAL ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS:

8.777,69 €

SUBVENCIONS
MADAGASCAR

Pel dret a l'educació: construcció i equipament de 4 aules a la localitat de
Tsararivotra a l’altiplà malgaix
- AJUNTAMENT DE MANRESA

MADAGASCAR

4.250 €

Atacant la malnutrició a l’altiplà malgaix
- AJUNTAMENT DE PALAMÓS.

4.787,25 €

- AJUNTAMENT DE SANTPEDOR.
GUATEMALA

425,74 €

Proposta educativa per a la prevenció de l'embaràs precoç de nenes i
adolescents a Instituts d'Educació Secundària de municipis amb majoria de
població indígena a Guatemala.
- AJUNTAMENT DE TARRAGONA

33.988 €

- AJUNTAMENT DE GIRONA

11.800,82 €

- AJUNTAMENT DE FIGUERES

7.091,42 €

- AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
GUATEMALA

4.455,70 €

Protagonisme social i polític per a l’impuls econòmic de les dones rurals Maia
Q’eqchi a la Zona Reina
- AJUNTAMENT DE SANT CELONI

3. 366 €
TOTAL SUBVENCIONS:

74.164,93 €
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SUBVENCIONS PENDENTS DE COBRAMENT A LA FI DE 2018
GUATEMALA

Proposta educativa per a la prevenció de l'embaràs precoç de nenes i
adolescents a Instituts d'Educació Secundària de municipis amb majoria de
població indígena a Guatemala.
- AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

MADAGASCAR

Pel dret a l'educació: construcció i equipament de 4 aules a la localitat de
Tsararivotra a l’altiplà malgaix
- AJUNTAMENT DE MANRESA

MADAGASCAR

4.250 €

Atacant la malnutrició a l’altiplà malgaix
- AJUNTAMENT DE SANTPEDOR

* TOTAL SUBVENCIONS PENDENTS DE COBRAMENT A LA FI DE 2018:
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PROJECTES 2018
Resum econòmic dels projectes finançats
FONT I FORMA DEL PROJECTE
Subvencions

68.352,18 €

Beques

30.760,00 €

Ampanya escoles

24.000,00 €

Projectes voluntariat

14780,2

Altres projectes amb fons propis

15.762,69 €

Altres projectes amb fons privats

0€

10%

10%

44%
16%

20%

SUBVENCIONS

BEQUES

CAMPANYA ESCOLES

PROJECTES VOLUNTARIAT

ALTRES PROJECTES FONS PROPIS

ALTRES PROJECTES FONS PRIVATS

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

15%

2%
43%

16%

Guatemala

63.124,97 €

Madagascar

36.275 €

Líban

24.176,21 €

Perú

21.600,20 €

Altres

2.813,69 €

24%

Guatemala

Madagascar

Líban

Perú

Altres
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PROJECTES 2018
Detall de projectes executats - CAMPANYA ESCOLES
CAMPANYA ESCOLES

“Una escola millor a l’altiplà malgaix”

“Poder estudiar de nou per canviar el país”

Ubicació: Mamoeramanjaka, MADAGASCAR
Descripció: Mamoeranjaka és una població rural a 3
hores en cotxe de la capital del país que té uns 800
habitants. A la comarca, de 3.000 habitants, hi ha 3
escoles de primària i 2 escoles de secundària. El
projecte va consistir en adequar una pista de bàsquet
i una sala d’estudi de l’escola Notre Dame du Bon
Conseil amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida
dels estudiants de la zona. Amb aquestes millores es
va aconseguir que la pista de bàsquet no quedés
inutilitzada amb l’època de pluges i que els alumnes
de l’escola tinguessin un espai per a poder estudiar a
la pausa del migdia, un fet important ja que l’escola
els queda lluny de casa.
Cost del projecte: 6.000 €

Ubicació: Zona Reina, Quiché, GUATEMALA
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. Una educació amb pertinença
cultural, amb enfocament de Drets Humans i clau
de gènere. Actualment ja compta amb més de 150
estudiants, amb paritat de gènere.
Cost del projecte: 6.000,00 €
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PROJECTES 2018
Detall de projectes executats - CAMPANYA ESCOLES
“La importància de créixer saludablement a les
afores de Lima”

“Educació amb garanties per a població

refugiada. Projecte Fratelli”

Ubicació: Rmeileh, Líban
Ubicació: San Juan de Lurigancho, 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. Amb aquest
projecte es vol promoure i desenvolupar pràctiques i
hàbits per una vida saludable entre els nens, nenes i
adolescents des de l’escola incloent el foment de la
igualtat de gènere i la no violència. Capacitar al
personal docent per tal que pugui incloure la
promoció de la salud a l’aula i enfortir l’àrea de
tutoria de l’escola. Així com també sensibilitzar a les
famílies i la comunitat sobre la importancia d’uns bon
hàbits

Descripció: Durant el 2018 hem col·laborat amb una
part dels programes que desenvolupa el Projecte
Fratelli al Líban per a garantir una educació de
qualitat pels infants refugiats sirians i iraquians i per a
infants libanesos en risc d’exclusió social. Engany hem
col·laborat amb el suport educatiu per a 80 infants
refugiats sirians i libanesos que assisteixen a escoles
públiques i que necessiten un suport per poder seguir
les classes. Aquest acompanyament i reforç és
imprescindible perquè l’educació sigui una opció real
per ells de millorar la seva vida.
Cost del projecte: 6.000,00 €

Cost del projecte: 6.000,00 €

20

Memòria d’activitats PROIDE 2018

PROJECTES 2018
Detall de projectes executats - PROJECTES DE VOLUNTARIAT
PROJECTES DE VOLUNTARIAT
“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
CONTINGUT 2: Què és, què fa PROIDE?
CONTINGUT 3: Què vol dir ser voluntari/a?
CONTINGUT 4: Detall dels projectes d’estiu
CONTINGUT 5: Codi deontològic del voluntariat
CONTINGUT 6: Experiències passades d’ESTIU SOLIDARI

Cost del projecte: 0,00 €
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PROJECTES 2018
Detall de projectes executats - PROJECTES DE VOLUNTARIAT
“Construcció de la pista de bàsquet i sala
d’estudi a Mamoeramanjaka”
- ESTIU SOLIDARI

“Aproximació a la realitat social de
Guatemala + Intervenció educativa en una
escola de Zona Reina”
- ESTIU SOLIDARI

Ubicació: Mamoeramanjaka, MADAGASCAR
Ubicació: Zona Reina, Quiché, GUATEMALA
Període: 29 de juliol – 30 d’agost
Període: 29 de juliol – 28 d’agost
Equip: G. Toni Parera, Aida Blancafort, Aida
Cantenys, Aina Ojeda, Lucian Balan, Júlia de Mas
Vivència: “La nostra tasca es va complementar amb
activitats lúdiques pels infants del poble de
Mamoeramanjaka i entorn, que vam portar a terme
cada tarda amb grups d’entre 20 i 120 alumnes
aproximadament. Les activitats consistien en jocs
dirigits, treballs manuals i tasques esportives que
combinàvem amb danses i cançons de casa nostra.
Totes van ser molt ben acollides per a tots els infants
i les seves famílies que ja estan acostumats a la
presència dels voluntaris de Proide de cada estiu. En
definitiva, una experiència de vida en la que les dues
parts hem après, crescut, compartit i donat el millor
de nosaltres mateixos, tenint l’oportunitat de
conèixer formes diferents de vida, comprovar que
l’educació no té límits i confirmar que els valors més
grans són els del respecte i l’estimació entre iguals.“

Equip: Marc Roger, Itziar Pomares, Marc Rabionet,
Adrià Acero, Cristina Garcia, Anna Grau, Elena Mas.
Vivència: “Cada dia que vam estar trepitjant aquell
país tot anava encaixant a poc a poc dins els nostres
caps i els nostres cors, tot tocava més una realitat
de la que fins ara havíem viscut molt enganyats. I es
que aquest viatge ens ha canviat, ens ha fet créixer,
ens ha fet estimar. I ha estat, és i serà aquest país
que ens traurà sempre l’aire quan el sentim
nombrar, perquè allà vam deixar-hi no només un
record sinó també una bona part de nosaltres i els
nostres cors”
Cost del projecte: 3.380 €

Cost del projecte:2.500 €
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PROJECTES 2018
Detall de projectes executats - PROJECTES DE VOLUNTARIAT
“Reforç escolar en els tres nivells i aplicació
del programa d’hàbits de salut a l’Escola
Signos de Fe”
- ESTIU SOLIDARI

“Projecte e-yachay i formació tecnològica a
LA SALLE URUBAMBA”
- ESTIU SOLIDARI

Ubicació: San Juan de Lurigancho, Lima, PERÚ

Ubicació: Urubamba, PERÚ

Període: 3 de juliol – 2 d’agost

Període: 14 de juliol – 31 de juliol

Equip: G. Juanjo Tamburini, Sergi Sacristan, Josep
Concustell, Mònica Andrés, Esther Sánchez, Marta
Marmi.

Equip: Xavi Canaleta, Guillem Vila, Emiliano
Labrador, Josep Solà, David Badia, Marta Miret, Laia
Seijas, Pablo Mongay, Joaquim Porte, Verònica Riera,
Alba Llauró, G. Carles Giol, Rafel Zaragoza, Jordi
Mourinño, Mari Romero, Dolors Tresserras.

Vivència: ”Des del primer moment que vam entrar a
l’escola i ens van rebre amb cartells i crits de
“Benvinguts amics de Proide Catalunya” fins l’últim
dia, ens vam sentir com a casa. Els primers dies vam
poder conèixer poc a poc tot l’entorn de l’escola
(alumnes, aules, barri, professorat, grup de Pastoral
etc.) Fins i tot, ja van invitar-nos a la festa del “Día
del maestro”, on vam poder gaudir d’un dinar i
gresca amb el professorat de Signos de Fe.”

Vivència: “ vam poder desenvolupar el Projecte
Urubamba a l’ISEP La Salle Urubamba amb cursos
de capacitació i tallers tècnics de web, fotografia i
audiovisual, a més de tallers de manipulació
d'aliments i nutrició.”
Cost del projecte: 1.000 €

Cost del projecte:1.000 €
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PROJECTES 2018
Detall de projectes executats - PROJECTES DE VOLUNTARIAT
“Suport socioeducatiu a l’escola Fe y Alegría
#77 de Pisco”
- LLARGA ESTADA

“Suport socioeducatiu a Madagascar”
- LLARGA ESTADA

Ubicació:Antananarivo, MADAGASCAR
Ubicació: Pisco, PERÚ
Període: del 2 de juliol al 21 de desembre
Vivència: “poc a poc vaig anar entrant en la dinàmica
des del meu punt base que era la biblioteca en el
préstec de llibres, i des d’allà, treballar amb els nens
i nenes de l’escola.”

Període:
Vivència: “sobrevalorem i infravalorem tantes coses
a la vida... Donem massa importància a coses que no
en tenen i oblidem les més importants. Aquí es
funciona a un altre ritme, el temps s’ha aturat i ningú
córrer o s’estressa. Tot es fa quan es fa... El que estic
vivint m’està canviant. M’està fent forta i més
sensible i oberta a la improvització”

Cost del projecte: 1.350 €
Cost del projecte:1.000 €
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PROJECTES 2018
Detall de projectes executats – BEQUES
BEQUES
Beques d’estudi i beques universitàries a
diferents indrets de l’illa”

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

Ubicació: Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Ubicació: Varis indrets, MADAGASCAR
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: 18.000,00 €

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.
Cost del projecte: 6.380,00 €
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PROJECTES 2018
Detall de projectes executats - BEQUES
“Beques-impuls de formació de mestres a
l’Amazònia peruana”

Ubicació: Regió de Loreto, PERÚ
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: 6.380,00 €
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PROJECTES 2018
Detall de projectes executats - ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS
ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS
“Millores al Lycée Anna”

“Suport a la construcció de l’escola secundària a

Rumbek”

Ubicació: Anosibé, Antananarivo, MADAGASCAR
Ubicació: Rumbek, SUDAN DEL SUD
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 va col·laborar a la construcció
d’una escola secundària a la localitat fronterera de
Rumbek (Sudan del Sud) amb 450 euros que vam
recollir amb una campanya de micromecenatge. El
projecte tenia per objectiu construir una escola de
secundària a la zona per tal de garantir el dret a
l’educació a un país amb nombroses dificultats
socials i econòmiques.
Aportació de PROIDE al projecte: 450,00€

Aportació al projecte: 1.863,69 €
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PROJECTES 2018
Detall de projectes executats - ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS
“Donatiu pels damnificats de l’erupció del
Volcán de Fuego”

Ubicació: GUATEMALA
Descripció: Donatiu per fer front a l’emergència
deguda a l’erupció del Volcan de Fuego al país.
Cost del projecte: 500 €
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PROJECTES 2018
Detall de projectes executats - ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS
Curs on-line d’Introducció a la Solidaritat per al
Desenvolupament”

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

Ubicació: CATALUNYA
Descripció: PROIDE planteja un curs online de 10
mòduls sobre les desigualtats globals i la cooperació
al desenvolupament:
 MÒDUL 1: Les Organitzacions per a la Justícia
Global.
 MÒDUL 2: Drets Humans com a punt de partida
 MÒDUL 3: Causes econòmiques de la
desigualtat global.
 MÒDUL 4: Medi ambient i desenvolupament.
 MÒDUL 5: Conflictes i cultura de pau.
 MÒDUL 6: Moviments migratoris abans, ara i
després.
 MÒDUL 7: Perspectiva de gènere en la
cooperació per al desenvolupament.
 MÒDUL 8: Salut mundial.
 MÒDUL 9: L’educació per a la transformació del
Sud.
 MÒDUL 10: Alternatives a l’altre món possible.

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.
Aportació al projecte: -

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. El curs, a més, està obert
a tothom que vulgui cursar-lo.
Aportació al projetcte: -
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PROJECTES 2018
Detall de projectes executats - ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS
“Material educatiu la veritable felicitat no costa
diners, sobre consum responsable”

“Projectes APS des de les escoles de La Salle
Catalunya”

- CAMPANYA EpD LA SALLE CATALUNYA

Ubicació: 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 ferho, 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 (“Dóna-li un
respir”), des de PROIDE es va proposar per al curs
2017-2018 aquesta campanya. 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.

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.
Aportació al projecte: -

Aportació al projecte:-

30

Memòria d’activitats PROIDE 2018

PROJECTES 2018
Detall de projectes executats - ALTRES PROJECTES AMB FONS PROPIS
“Tallers - xerrades a les 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”

Ubicació: CATALUNYA
Descripció: La majoria de les escoles de La Salle
Catalunya, des d’Infantil fins a Cicles, van treballar 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.
Aportació al projecte: - €
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PROJECTES 2018
Detall de projectes executats - SUBVENCIONS
SUBVENCIONS
“Pel dret a l'educació: construcció i equipament
de 4 aules a la localitat de Tsararivotra”

“Lluitant contra la malnutrició a l’altiplà malgaix,
localitats d’Ilaka i Sandandahy”

Ubicació: Ilaka i Sandandrahy, MADAGASCAR

Ubicació: Tsararivotra, MADAGASCAR
Descripció: Aquest projecte respon a les necessitats
formulades pels propis 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
Diocèsesi, 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
preparat els terrenys per la primera fase del projecte:
construir 4 aules, dotar de mobiliari i equipament
escolar i construir una bateria de 4 latrines per a
l'escola secundària de Tsararivotra.

Descripció: A les localitats de Ilaka i Sandandrahy hem
construït un pou a l’escola per assegurar el
subministrament d’aigua potable a la comunitat, a
més de lluitar contra la malnutrició dels infants
mitjançant: la millora de la cuina i del menjador de
l’escola, l’adequació de terrenys de cultiu, la compra
d’utensilis de cuina per l’escola i de llavors per plantar
i la formació en agricultura per les famílies de la
comunitat. Amb això assegurem aliments a les escoles
ipodem proporcionar un àpat al dia als infants de
l’escola.
Subvencions: 4825,74 €
Finançadors:
Ajuntaments de Palamós: 4.400 €
Ajuntament de Santpedor : 425,74 €

Subvencions: 3.956,75 €
Finançador: Ajuntament de Manresa
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PROJECTES 2018
Detall de projectes executats - SUBVENCIONS
“Prevenció de l’embaràs precoç en nenes i
adolescents en centres educatius de majoria
indígena a Guatemala”

“

Ubicació: Zona Reina, GUATEMALA
Descripció: Una de les problemàtiques que afecten
a les nenes i dones de Guatemala són els
embarassos en nenes i adolescents entre 10 i 19
anys. PRODESSA ha desenvolupat un programa per
prevenir-los i lluitar així contra la violència contra les
dones i contra la pobresa i l’exclusió social que s’en
deriva. Aquest programa educatiu està destinat a
infants i adolescents dels dos darrers cursos de
primària i de secundària i preveu la formació dels
docents i el treball en famílies. L’èxit d’aquest
programa és elevat i les autoritats educatives del
país el volen extendre a tots els centres educatius
gràcies a la feina d’incidència que s’ha fet des del
projecte.

Ubicació: Zona Reina, GUATEMALA
Descripció: La Zona Reina es caracteritza pel seu
elevat nivell de pobresa concentrada en la població
maia i rural.
Per a les dones de la regió, les oportunitats de
desenvolupament són encara més escasses. Per tal
de disminuir les vulneracions de drets a les que estan
sotmeses les dones, és necessari executar accions
encaminades a garantir el seu dret a l’educació,
enfortir la seva autonomia personal i econòmica, així
com la seva capacitat d’incidència política.
Subvenció: 3.366 €
Finançador: Ajuntament de Sant Celoni

Subvencions: 51.187,14 €
Finançadors:
Ajuntament de Girona: 10.632,19 €
Ajuntament de Premià de Mar: 4010,13 €
Ajuntament de Figueres: 6.382,32 €
Ajuntament de Tarragona: 30.162,50
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INFORME ECONÒMIC 2018
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INFORME ECONÒMIC 2018
Resultat comptable
INGRESSOS
14%
46%

14%

26%

DONATIUS ECONOMICS

SUBVENCIONS i DONACIONS PRIVADES

BEQUES

ESTIU SOLIDARI

ALTRES

DONATIUS ECONOMICS
SUBVENCIONS i DONACIONS PRIVADES
BEQUES
ESTIU SOLIDARI
ALTRES

147.384,38 €
80.904,60 €
43.865,00 €
45.017,81 V
1.021,16 €

DESPESES
PROJECTES
ESTIU SOLIDARI

21%

SERVEIS EXTERIORS

1%

45%
16%

ALTRES
PERSONAL

138.874,87 €
53.214,02 €
49.882,33 €
3.371,97 €
65.064,11 €

17%

PROJECTES

ESTIU SOLIDARI

ALTRES

PERSONAL

SERVEIS EXTERIORS
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INFORME ECONÒMIC 2018
Informe d’auditoria
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AGENDA D’ACTIVITATS
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AGRAÏMENTS
· als 533 col·laboradors/es econòmics i als 120 voluntaris i voluntàries
· a les 24 obres educatives
· a l’IES d’Auro i a l’Escola Riu d’Or de Santpedor
· a les nostres ONGD germanes PROYDE, PROYDE-PROEGA, PROIDEBA, EDIFICANDO, i les sòcies SED,
PROCLADE i PROCLADE Yanapay
· a Jordi Agudo, Raquel Freile, Ernest Casaponsa i Judit Agudo (MARINA TRAIL), Josep Solà (SUPORT WEB), al
Grup de Dinamització, a Pili Salvadó, Juan José Acosta i Paula Cívit (CISD), a les Delegacions de PROIDE.
· a les següents empreses:

· i a les següents institucions:
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Sant Joan de La Salle, 42
08022 Barcelona
Tel. 93 237 71 80
www.fundacioproide.org
proide@fundacioproide.org

un cop d’ull!...

76

