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MEMÒRIA
D’ACTIVITATS

un cop d’ull!

SALUTACIONS
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“.

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

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.

“ Volem ser més, volem
arribar a més persones i
donar vida a molts projectes.
Per fer-ho, necessitem
suports com el teu“.
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.

PROIDE

EN NÚMEROS
533 socis
col·laboradors/es

3 persones
contractades

+ de 7.000 persones
beneficiàries
(+19.000 alumes de
La Salle Catalunya)

120
voluntaris/es

6 països
d’intervenció

2.357 seguidors
a xarxes

9 projectes
d’educació
transformadora

5 projectes
d’oportunitats
educatives

5 projectes
d’infraestructura
i equipament

7 projectes
formatius

26 projectes
executats

2 projectes
relacionats amb la
igualtat de gènere

6 projectes
relacionats amb la
interculturalitat i
pobles indígenes

3 projectes relacionats
amb el desenvoupament
econòmic
1 projecte relacionat
amb la preservació
del medi ambient
12 projectes
relacionats amb
els Drets Humans

RESUM ECONÒMIC
ORÍGEN I DISTRIBUCIÓ DE PROJECTES
INVERSIÓ DIRECTA: 153.655,07 €
ORIGEN DE LA INVERSIÓ

10%

DISTRIBUCIÓ PROJECTES

10%
44%

16%

2%

15%

43%

16%

20%

24%

44% - Subvencions
20% - Beques
16% - Campanya escoles
10% - Projecte voluntariat
10% - Altres projectes amb fons propis

43% - Guatemala
24% - Madagascar
16% - Líban
15% - Perú
2% - Altres

RESULTAT DE L’EXERCICI
INGRESSOS: 318.192,95 €

DESPESES: 310.407,30 €

14%
14%

16%
46%

26%

46% - Donatius econòmics
26% - Subvencions i Donacions privades
14% - Beques
14% - Estiu Solidari

1%
45%

17%
21%

45%
21%
17%
16%
1%

- Projectes
- Personal
- Estiu Solidari
- Serveis exteriors
- Altres

Els comptes anuals de la Fundació PROIDE en l’exercici 2018 han estat auditats per la firma RSM
SPAIN AUDITORES, S.L.P. expressant una opinió favorable sobre els mateixos. El número de segell
del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya que ho acredita, és el 20/19/13843.

PROJECTES

CATALUNYA
Postal de Nadal
conjunta amb la
Fundació Comtal

#givingtuesday per
l’escola de secundària
de Rumbek

Campanya educativa
L’autèntica felicitat
no costa diners

Projectes d’APS
a escoles de
La Salle Catalunya

PROIDE treballa l’Educació Transformadora a Catalunya per incidir en la nostra relació amb el món.
Economia global significa relacions globals, i tal cosa necessita de ciutadania global per comprendre
i actuar sobre les desigualtats
existents, amb petites accions
quotidianes i amb l’exigència del
respecte als drets de totes les
persones. El nostre treball se centra molt especialment en la xarxa de 22
centres educatius de La Salle Catalunya.

PROIDE a Amèrica Llatina aposta perquè l’educació respecti la
diversitat cultural i ètnica de les poblacions en el seu propi context,
i atorgar oportunitats educatives als col·lectius històricament més
exclosos. A Guatemala, des de la primària a la l’educació superior,
atenem especialment al poble maia per assolir la seva emancipació i la
capacitat d’exigència dels seus drets individuals i col·lectius. Al Perú,
hi apostem sobre les seves tres regions geogràfiques: a la Selva, per
la formació de mestres amazònics; a la Sierra, per combatre l’escletxa
tecnològica, i a la Costa, per la millora de la qualitat educativa, física,
psíquica i social, de petits i joves dels suburbis de grans ciutats.

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 i
refugiats del nostre món actual. Les discussions
van orientar-se a donar resposta a la situació de
l’Orient Mitjà. Així neix el Projecte Fratelli, que
pretén oferir marcs i espais segurs d’integració
per a la població refugiada siriana i iraquiana al
Líban, a través, especialment de l’educació.

El repte educatiu de PROIDE a l’Àfrica es basa sobretot a incrementar l’accés a l’escola primària, i
secundària, i sumar esforços als processos engegats de qualitat educativa. A Togo, la nostra tasca es
concentra a les 70 escoles rurals del nord, apostant per un recurs pràcticament inexistent fa ben poc
com és el llibre de text. A Madagascar, el repte principal es basa en les beques d’estudi, com a suport
essencial per assegurar l’accés d’una de les poblacions més empobrides del planeta.

VOLUNTARIAT GUATEMALA

Marc, Itziar, Marc, Adrià, Cristina, Anna, Elena
– Zona Reina – ESTIU SOLIDARI

“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”

VOLUNTARIAT PERÚ

Xavi, Guillem, Emiliano,
Josep, David, Marta, Laia,
Pablo, Joaquim, Verònica,
Alba, G. Carles, Rafel, Jordi,
Mari, Dolors
– Valle Sagrado –
ESTIU SOLIDARI

“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.”

G. Juanjo, Sergi, Josep,
Mònica, Esther, Marta
– Colegio Signos de Fe,
San Juan de Lurigancho –
ESTIU SOLIDARI

”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.”

Mariona – Colegio Fe y
Alegría #77 de Pisco –
LLARGA ESTADA

“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.”

PROJECTES

GUATEMALA

Beques-impuls de
Protagonisme social i polític
formació universitària.
per a l’impuls econòmic
Programa Kuchuj a
de les dones rurals Maia
Ciudad de Guatemala
Q’eqchi a la Zona Reina

Poder estudiar
de nou per
canviar el país

Prevenció de
l’embaràs precoç en
nenes i adolescents
en centres educatius
de majoria indígena

PROJECTES

Donatiu pels damnificats de
l’erupció del Volcán de Fuego

PERÚ

La importància de
créixer saludablement
a les afores de Lima

Projecte Urubamba de
formació tecnològica
al Valle Sagrado

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

PROJECTES

MADAGASCAR

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

PROJECTES

TOGO

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

Lluitant contra
la malnutrició a
l’altiplà malgaix,
localitats d’Ilaka i
Sandandrahy

Una escola millor
a l’altiplà malgaix.
Construcció i
equipament de 4
aules a la localitat
de Tsararivotra

PROJECTES

LÍBAN

Educació amb garanties
per a població refugiada.
Projecte Fratelli

VOLUNTARIAT MADAGASCAR

G. Antoni, Aida, Aina, Lucian, Aida, Júlia –
ESTIU SOLIDARI

Laura Torra –
LLARGA ESTADA

“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.“

“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 corre 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.”

AGRAÏMENTS
IMPRESCINDIBLES

· 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 l’Alícia Arriaga i a
l’Alex de Mas (Suport Comptable)
· A les següents empreses:

· A les següents institucions:

Sant Joan de La Salle, 42.
08022 Barcelona
Telèfon: 93 237 71 80
www.fundacioproide.org
proide@fundacioproide.org

Pots consultar la Memòria 2018 completa a:
www.fundacioproide.org/memoria2018

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

www.pqrcom.com
central@pqrcom.com

