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«Ens uneixen però ens separen. Tanquem
l’escletxa digital, obrim oportunitats
#PeraTots»
Fem balanç de l’any 2012 tot fixant-nos en la proposta del lema de la campanya que ens convida a la reflexió
entorn de l’escletxa digital, la diferència socioeconòmica entre les comunitats que disposen d’accés a les noves
tecnologies i les que no.
Si ens fixem en l’últim dels Objectius del Mil·lenni, el número 8, parla d’«aconseguir una aliança global pel
desenvolupament». La meta fixada és: «Resoldre qüestions de comerç, deute, salut pública i tecnologia per
promoure la reducció de la pobresa el 2015».
Perquè arribin a complir-se, és necessari actuar en tres qüestions: l’accés als mercats en condicions d’igualtat,
l’eliminació del deute extern i la millora de l’accés als serveis bàsics, entre els quals cal esmentar l’accés al mercat
de treball, a la salut pública i a les noves tecnologies.
L’objectiu fonamental del treball de SED continua sent el suport i
l’acompanyament a les comunitats més empobrides a través del treball
educatiu, que considerem fonamental per a l’apoderament d’aquestes
comunitats i perquè els seus membres puguin ser subjectes actius del seu
propi desenvolupament. En aquest sentit, les TIC es configuren com una nova
eina vinculada amb l’educació i molt útil per aconseguir aquest apoderament.
A la memòria que us presentem a continuació trobareu la informació de tota l’activitat de la delegació catalana
durant el 2012. Com veureu, seguint el nostre objectiu fonamental, continuem intentant tancar escletxes. Al
Nord, destaquem la multitud d’accions realitzades a les obres educatives i la consolidació de projectes d’educació
pel desenvolupament, amb la finalitat d’aconseguir una societat capaç de ser solidària i compromesa amb la seva
comunitat propera i també amb les comunitats llunyanes, entenent la solidaritat com un valor universal, de
trobada, reconeixement i dignificació d’aquelles persones que han vist vulnerats els seus drets fonamentals.
Reconeixement, dignificació, apoderament i viabilitat és el que pretenem amb
els projectes finançats durant el 2012, que, com veureu, busquen la millora de
la qualitat educativa, formativa i sanitària de col·lectius en risc d’exclusió
social, amb una especial consideració pels infants i la dona.
Un any més les experiències d’Introducció a la Solidaritat Internacional, amb
l’acció voluntària de 17 persones, han permès «la trobada» amb comunitats
del Sud, col·laborant en els projectes, compartint i enriquint-se mútuament.
També aquí a Catalunya la dinamització d’accions solidàries i d’incidència social a les comunitats educatives per
part dels grups locals ha reforçat l’àmbit de la solidaritat i el compromís. Els equips de formació, comunicació i
educació han fet possible que avui la delegació tingui un nou web, nous materials didàctics i que es vagi millorant
any rere any l’organització de les sessions de formació de la campanya d’Introducció a la Solidaritat
Internacional (ISI).
Davant d’aquest balanç, només podem donar les gràcies a tots aquells i aquelles que durant aquest 2012 heu
continuat somiant en un món sense escletxes.

Equip SED

1. Qui som?
SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament)

és una ONG pel desenvolupament d’àmbit estatal,

declarada d’utilitat pública, que es va constituir l’any 1992. Des de la seva fundació ha estat vinculada a l’Institut
dels Germans Maristes.
Els seus àmbits d’actuació són l’Àfrica i l’Amèrica Llatina. A Espanya també treballa en el camp de l’educació
per al desenvolupament (EPD). Des de la seva fundació, l’ONGD ha portat a terme més de 1.000 projectes de
desenvolupament.
SED Catalunya és la delegació regional per a l’àmbit català. La seu es troba a Barcelona, de la qual depenen els
diversos grups locals implicats a les diferents obres educatives maristes de Catalunya.

Girona
Lleida

Igualada Rubí

Mataró
Badalona
Barcelona

SED va ser creada amb la finalitat de coordinar i promoure el moviment de solidaritat amb els països empobrits
que es venia suscitant a l’entorn marista i, al mateix temps, canalitzar aportacions i acompanyar el voluntariat
implicat.

Els

objectius de SED són els següents:
Actuar contra les causes estructurals de la pobresa i propiciar el desenvolupament social dels pobles a qui
s’adreça.
Promoure l’educació per la justícia, la pau, els drets humans i la solidaritat amb els països empobrits,
especialment en institucions educatives.
Organitzar, formar i donar suport a les persones que treballen des del voluntariat per aconseguir aquests
objectius, tant a països empobrits com a Espanya.
Organitzar i desenvolupar programes, projectes i accions de cooperació al desenvolupament amb els països
empobrits, en resposta a les seves necessitats, tot tenint en compte la seva identitat cultural, la perspectiva
de gènere, l’enfocament de drets humans i el respecte pel medi ambient.

MEMÒRIA SED CATALUNYA 2012

4

5

MEMÒRIA SED CATALUNYA 2012

2. La nostra tasca
1 EPD:

Durant l’any 2012 hem continuat donant prioritat a
l’educació pel desenvolupament (EPD) ja que creiem que ha
de ser l’opció estratègica de l’entitat. Per això, participem en
els grups de treball creats per la Federació Catalana d’ONGD,
en la comissió d’educació, així com en el grup de
Competències i EPD.
Destaquem la presència a les reunions de coordinació dels
professors/es i educadors/es socials de les obres educatives
maristes a Catalunya i als cursos de formació dels
animadors/es en el temps de lleure.
Aquesta opció per l’EPD es concreta en la tasca diària
d’aprenentatge que cada any realitzen les diferents escoles
maristes de Catalunya: Badalona, Barcelona (Sants-Les Corts
i La Immaculada), Mataró, Girona, Rubí, Igualada i Lleida. I
els centres oberts de Ciutat Vella (Barcelona), El Pinar
(Rubí), La Mariola (Lleida) i Santa Coloma de Gramenet.
Enguany, diferents professors/es i educadors/es han seguit
elaborant materials educatius, aquesta vegada entorn de
l’escletxa digital.

UNICEF (Fons de les Nacions
Unides d’Auxili a la Infància)
defineix l’educació pel desenvolupament com un procés que
fomenta el desenvolupament en
infants i joves d’actituds i valors
tals com la solidaritat a escala
mundial, la pau, la tolerància, la
justícia social i la consciència
respecte a qüestions ambientals i
que dota aquests grups dels
coneixements i les aptituds que els
permetin promoure aquests valors
i generar canvis en les seves
pròpies vides i en les de la seva
comunitat, tant a escala local com
global.

Com a ONGD entenem que el treball en xarxa multiplica la nostra capacitat de resposta i ens dóna més força per
caminar cap a un canvi social. Així doncs, si volem que la nostra tasca arribi més lluny i sigui més
transformadora, hem de treballar plegats amb altres entitats. Enguany, hem caminat en la direcció següent:
Participació en la comissió d’educació de la Federació Catalana d’ONGD.
Participació en el programa (juntament amb professors, professores i amb tècnics i tècniques de
diverses ONGD) «Competències i EPD», organitzat per EDUALTER.
Participació en el Fòrum Social Català. Ens unim a més de 200 entitats, amb les quals preparem diferents
tallers i assemblees on es comparteixen diverses experiències entorn de l’educació pel
desenvolupament. Així mateix, també participem amb un grup de voluntaris en el desenvolupament de
l’acte central Fòrum, tot assistint a diferents conferències i debats que plantejaven propostes per fer
possible un altre món.
Participació a la xarxa d’ONG vinculades a institucions religioses (REDES), on, després d’un procés de
coneixement, s’intentarà realitzar un treball conjunt en temes d’EPD.
Participació del grup local SED-Lleida en la Coordinadora de Moviments Solidaris de Lleida.
Participació en la fira d’entitats solidàries del barri de les Corts de Barcelona. SED també participa en el
Consell de Cooperació del districte.
Participació en l’acte Fes un triple contra la pobresa el Dia Internacional per l’Eradicació de la Pobresa.
Difusió i promoció de l’Agenda Llatinoamericana 2012.

Participació en les diferents activitats solidàries de les escoles maristes de Catalunya: Barcelona, Badalona, Rubí,
Mataró, Igualada, Girona i Lleida. Cadascuna va donar suport a un projecte determinat al Paraguai, la República
Centreafricana o Tanzània.
Preparació i realització d’activitats EINA per a les escoles. Les activitats EINA neixen per donar resposta
a les necessitats més concretes de les escoles en l’àmbit de l’EPD. Així doncs, tenen una temàtica molt
concreta ja que són activitats educatives que donen a conèixer els projectes amb els quals es col·labora
des de la delegació.
Preparació i participació del Dia dels Drets dels Infants i del Dia de la Pau en les obres educatives
catalanes.
Participació en la Pasqua Jove de les Avellanes, col·laborant en l’organització i la preparació de les
activitats.
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SED ofereix un espai per a les persones amb inquietud solidària que volen construir una societat més justa i
humana, coherent amb els valors de l’entitat. Aquest 2012, SED ha comptat amb diferents persones que han
col·laborat voluntàriament amb l’entitat:
CAMPS DE TREBALL I MISSIÓ (CTM): Experiència de
voluntariat que es basa en l’apropament respectuós a persones i
cultures del Sud des de l’amistat. I també el fet de compartir la
convivència diària, on ambdues parts ens coneixem i aprenem
l’una de l’altra.
GRUPS LOCALS: Grups de voluntaris i voluntàries que, vinculats
a una escola o obra social marista, volen incidir socialment en
l’àmbit de la seva ciutat seguint les línies d’actuació de l’entitat.
Aquest 2012 han actuat amb molta força els grups de Lleida i
Girona i s’ha reactivat el grup local de Mataró.
VOLUNTARIAT AL CASAL: Grup de persones que s’encarreguen
de les feines pròpies de la delegació. Així doncs, donen suport a
tasques administratives, de comunicació o d’altres àmbits en
funció de les necessitats que van sorgint. Des d’aquí volem
destacar la tasca de Vicenç Gago, administrador voluntari de
l’entitat.
Val a dir que enguany hem acompanyat Denise Jiménez, que al mes de febrer va marxar cap a la ciutat
d’Horqueta (Paraguai) per fer-hi un voluntariat de llarga durada.

Des de l’ONGD també s’ofereixen processos de formació en diferents aspectes a voluntaris o alumnes de les
escoles maristes, entre d’altres.
Preparació i organització de les diferents sessions de formació de la campanya d’Introducció a la
Solidaritat Internacional (ISI), per a aquelles persones voluntàries participants dels camps de treball.
Realització de la sessió sobre educació pel desenvolupament per a joves animadors maristes.
Realització de la sessió formativa sobre educació pel desenvolupament per als cursos de monitors i
directors de temps lliure.
Elaboració d’unitats didàctiques per a la campanya de SED, que han estat presentades a les obres
educatives maristes de Catalunya.
Seguiment dels grups locals a Lleida i Girona.
Reactivació i llançament del grup local a Mataró.
Seguiment i acompanyament de la Denise Jiménez com a voluntària de llarga durada al Paraguai.

En aquests moments en què des de les entitats públiques es destina cada cop menys a cooperació, mentre als
països del Sud les necessitats segueixen sent igual d’angoixants, continuar col·laborant i buscar noves persones
que ho vulguin fer és bàsic per seguir amb el nostre compromís amb la gent més vulnerable del planeta.
Per aquest motiu, volem aprofitar aquest espai per agrair els esforços fets per moltes persones de forma
anònima i de les escoles d’àmbit marista. Aquests esforços fan que puguem seguir acompanyant persones que
lluiten contra situacions d’injustícia.

Publicació del butlletí electrònic Batec cada tres setmanes, on informem de l’activitat de la delegació i les
activitats en què participa.
Enguany hem estrenat pàgina web a la delegació, a través de la qual es pot conèixer tota l’actualitat de
l’entitat. Visita’ns a www.sedcatalunya.cat.
A través de les xarxes socials també es poden conèixer les darreres informacions de la delegació
catalana.

www.facebook.com https://twitter.com
/SEDCatalunya
/sedcatalunya
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3. Trencaclosques
de la solidaritat
Sants-Les Corts
Des del Col·legi Maristes de Sants-Les Corts, i dins del context de temps difícils, cal subratllar la implicació de tota
la comunitat educativa en les activitats solidàries i compromeses amb l’objectiu de sensibilitzar els nostres
alumnes de la importància del que viuen les altres persones al nostre voltant més immediat i no tan immediat i
que amb petits gestos hi aportem una mica de nosaltres per millorar la vida d’altres que no tenen tanta sort com
nosaltres.
Setmana
Solidària
(del 12 al 16 de
novembre)

Fira solidària
(17 de novembre)

Esmorzar
solidari
(14 de desembre)

Campanya dels
supermercats
(14 de desembre)

Dia de la Pau
(30 i 31 de gener)

On vam realitzar diferents activitats lúdiques i educatives (bicicletada, festa de la
solidaritat, etc.) perquè infants i joves reflexionessin sobre la realitat que els envolta.
Durant la setmana també es fa campanya de recollida d’aliments destinats a Càritas de la
parròquia de Sta. Maria de Sants.
Una fira amb paradetes que té l’objectiu de sensibilitzar la comunitat educativa sobre la
solidaritat. Aquesta activitat es dedica a recaptar fons per a un projecte solidari en
coordinació amb SED.
A canvi d’un esmorzar simbòlic, els alumnes aporten aliments destinats a Càritas de la
parròquia de Sta. Maria de Sants.
Es fa una recollida d’aliments als supermercats del barri durant tot el matí. Els aliments
estan destinats a Càritas de la parròquia de Sta. Maria de Sants.
Recordant el llegat de Gandhi vam realitzar un gran mandala al centre d’Infantil i Primària.
Al centre de Secundària es va fer un mosaic i un joc amb la finalitat de conèixer més coses
sobre la cultura de la pau.

Amb totes aquestes activitats hem conegut una mica més la realitat d’altra gent d’arreu del món i hem fet alguna
cosa pels altres, pels que estan més lluny i els que estan més a prop. Alguns alumnes descobreixen que hi ha
entitats com Càritas a la parròquia que fan un gran esforç per atendre moltes famílies (més de les que ens
pensem, malauradament) que passen necessitats molt a prop nostre. També és un gran descobriment per als
alumnes de l’escola que ajudar els altres ens fa millors persones i ens aporta una felicitat que no dóna el fet de
mirar-se sempre el melic. En un món occidental cada cop més individualista, el descobriment de l’altre, de la
solidaritat ens fa «mes grans i millors» com a persones. Si realment ells ho descobreixen, el que hem fet ja ha
valgut la pena, per petit que sigui. Aquesta és la nostra gran recompensa.

Un any més, l’escola de Maristes Badalona ha gaudit de diferents activitats solidaries engrescadores i
participatives emmarcades dins de la Setmana Solidària. Aquestes activitats han permès que els nostres alumnes
s’apropin i coneguin la realitat del barri d’Ykua Lucero (Horqueta, Paraguai), una zona caracteritzada per
l’escassetat de recursos econòmics i socials. En aquesta zona un grup de mares que comparteixen realitats i
dificultats socioeconòmiques s’associen i decideixen donar a conèixer la situació als estaments públics i la
població en general, alhora que s’organitzen per tal d’aconseguir aliments i fer el dinar per a tots els infants de la
zona cada dia. La finalitat del projecte al qual vam donar suport des de l’escola de Badalona és dotar el barri
d’Ykua Lucero d’un espai polivalent on es pugui dur a terme l’activitat de menjador popular i d’altres iniciatives
de caràcter educatiu i de dinamització i participació popular que porta aquest grup de mares.
Aventura
solidària per
Badalona
(1 de març)

Es va realitzar una ruta per Badalona, on els alumnes d’Infantil i Primària van estar
acompanyats per alumnes de Secundària. Es van crear punts creatius solidaris a la ciutat
on els alumnes de Batxillerat van fer algun tipus d’acció per a la gent del carrer i els nens
d’aquesta ruta.

Botiga solidària
(1 i 2 de març)

L’AMPA de l’escola va preparar la botiga solidària i va vendre bufs solidaris.

Berenar solidari
(1 de març)

Els infants de 5è van fer coques per a l’escola i els infants d’Infantil i Primària van poder
berenar amb les seves aportacions.

Esmorzar
solidari
(del 27 al 2 de
març)

Els alumnes d’ESO i Batxillerat van anar preparant per classes un esmorzar solidari cada
dia que es realitzà a l’edifici Dos de Maig.

Radio solidària
(del 27 al 2 de
març)

Els alumnes d’ESO i Batxillerat van dur a terme una ràdio durant les estones d’esbarjo i els
companys van poder anar demanant cançons dedicades.

Concert solidari
(9 de març)

Els alumnes d’ESO i Batxillerat van fer un concert musical, en què els beneficis es van
dedicar al projecte de SED.

Activitats
pedagògiques
(del 27 al 2 de
març)

Activitats
d’interioritat
(del 27 al 2 de
març)

Durant tota la Setmana Solidària els mestres de l’escola van realitzar activitats de
sensibilització i pedagògiques, com ara:
Tutoria de presentació: on els tutors de les classes van presentar el projecte tot
fent una dinàmica.
Exposició al teatre, on es va simular un menjador popular.
Exposició d’un testimoni: Joan Cortés, voluntari de SED, va anar a explicar als
alumnes de primera mà com va ser el seu camp de treball a Horqueta.
Durant la setmana també es va treballar la cançó Mi mamita buena, de Kairoi. L’escenari
d’aquesta cançó és Llatinoamericà i té molt de contingut per treballar la situació i la
vivència de les persones del Paraguai. A més a més, les pregàries del matí van estar
orientades vers la solidaritat.
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Immaculada
Des del Col·legi Maristes La Immaculada, dins del context de temps difícils, cal subratllar la implicació de tota la
comunitat educativa en les activitats solidàries i compromeses.

Dia de la Pau
(30 de gener)

Setmana
Solidària
(del 5 al 9 de març)

Objectius del
Mil·lenni:
m’agrada!
(18 d’octubre)

Celebració del
Nadal
(15 al 22 de
desembre)

Recordant el llegat de Gandhi, vam compartir espais entre
els alumnes més grans i els més petits acollint-los a les
classes. El dia va transcórrer amb normalitat sense cap
incidència. No vam realitzar cap acte comú al pati (per
qüestions de temps, fred i d’altres) i vam treballar a la
classe, alumnes grans i petits conjuntament, d’una manera
més propera i tranquil·la. En conjunt va estar molt bé, ens
va agradar molt que els grans treballessin amb els més
petits, el comportament dels quals va ser molt positiu.
Durant la setmana es van poder realitzar moltes activitats:
esmorzars solidaris, xerrades de motivació, elaboració de la
samarreta solidària, el bescanvi solidari, la bicicletada...
Hi va haver molta assistència per part dels moviments i de
voluntaris.
També va venir el grup de batucada, que va donar un toc de
festa i ritme que va agradar molt.
L’escola de música va muntar una parada musical que va
estar molt bé.
A la Festa Solidària hi van assistir més de 700 persones,
més els voluntaris i gent d’organització. Vam recaptar
3.825 euros en total amb les paradetes solidàries. Fins i tot
hi va haver un túnel del terror!
El torneig solidari es va fer el Dilluns de Pasqua, amb 10
equips. Hi vam participar tot el centre i es va crear un
sentiment d’escola.
Plàsticament ha quedat molt xulo, ja que hi havia els
«m’agrada» del facebook.
Cada curs ha treballat un objectiu del mil·lenni amb una
dinàmica a classe. Ho hem compartit amb la resta de
l’escola penjant mans del «m’agrada» del facebook a la
galeria de l’escola. La col·laboració dels professors ha estat
molt activa i adequada.

Recollida de roba, productes de neteja personals i aliments
per a organitzacions socials de Barcelona.

Amb totes aquestes activitats hem conegut una mica més la realitat d’altra gent d’arreu del món i hem pogut
posar el nostre granet de sorra per intentar pal·liar les diferències existents entre Nord i Sud. Per què, com ens
van explicar en una xerrada, en un món globalitzat no es globalitzen també la dignitat i la riquesa?

Com cada any, a la nostra escola es van realitzar diferents activitats solidàries amb la finalitat de promoure la
solidaritat, l’esperit crític i el compromís. Activitats que van comptar, una vegada més, amb la col·laboració activa
i el suport de tota la comunitat educativa. A més, cal ressaltar com a molt important l’empenta i el suport rebut
per part del grup local SED-Lleida, que es fa present en totes les iniciatives que es proposen.
Campanya de
recollida de
bosses i
motxilles

Vam col·laborar en aquesta campanya organitzada per Càritas.

(del 26 al 30 de
setembre)

Solidàrium
(15 i 16 d’octubre)

Donació de sang
(novembre)

Campanya del
quilo i la joguina
(del 12 al 16 de
desembre)

39è Festival de la
Cançó Resposta

Vam participar en un intercanvi de missatges solidaris amb altres escoles de Lleida i vam
assistir a una obra de teatre que es va fer a l’auditori. El cap de setmana també vam
participar en la fira, en què el grup de SED-Lleida tenia un estand.
El grup de SED-Lleida va organitzar una donació de sang en col·laboració amb l’Hospital
Arnau de Vilanova.
Recollida de joguines i aliments motivada pels alumnes de 4t d’ESO.

Els nostres alumnes canten per denunciar les injustícies i demanar un món millor.

(27 i 28 de gener)

Dia de la Pau
(30 de gener)

Setmana
Solidària
(12 al 16 de març)

Fira del llibre de
segona mà

Els alumnes de Batxillerat van a buscar els nens i nenes de la llar d’infants i els porten al
pati perquè puguin participar en l’activitat que es fa a tota l’escola per recordar el llegat de
Gandhi.
Vam fer xerrades, tallers i una exposició, entre altres activitats, per fer veure als nostres
alumnes les diferències que hi ha al món i també vam realitzar altres activitats més
lúdiques com el dinar solidari o l’activitat de cloenda de la Setmana Solidària, que aquest
any va consistir a recrear al pati un mercat de barri en què la solidaritat era nexe comú de
totes les parades.
Venda de llibres de segona mà amb la finalitat d’ajudar a dur a terme els projectes de SED.

(23 d’abril)

Marató contra la
pobresa
(19 i 20 de maig)

Es va fer un treball de sensibilització per a aquesta campanya organitzada per La Marató
de TV3.

Per nosaltres és molt important educar els nostres alumnes en la solidaritat i despertar en ells el sentit crític. Per
això valorem molt positivament el treball fet a l’escola amb la realització d’aquestes activitats, ja que ens han
permès donar a conèixer als nostres nens, nenes i joves les diferents realitats i les injustícies que hi ha al món,
fent-los adonar que des de l’acció i el compromís es pot ajudar a transformar aquest món en un lloc més just en
què la igualtat sigui possible.
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Igualada
Al llarg del 2012 el Col·legi Maristes Igualada ha realitzat una colla d’activitats solidàries per tal d’anar
sensibilitzant els alumnes sobre aquest valor, i més en la situació que estem vivint actualment. Els alumnes, des
del més petit fins al més gran, les famílies i els professors hem tingut la oportunitat de fer al llarg de l’any un
viatge ple d’aventures i de gestos solidaris.

Dia de la Pau
(30 de gener)

20 tones de taps
per a l’Ona
(3r trimestre)
Recollida de
roba i sabates
(primavera)

Setmana
Solidària
(del 12 al 16 de
març)

Projecte
d’emprenedoria
a 5è
(curs 2011-12)
Campanya de
recollida
d’aliments i
joguines
(del 15 al 22 de
desembre)

Amb motiu de la festivitat del Dia de la Pau, tots els alumnes de l’escola ens vam reunir al
pati i ho vam celebrar. Primer de tot, vam fer una flash mob en què els alumnes de 4t d’ESO
ens guiaven pel pati, i a ritme de la música caminàvem i paràvem per sentir els missatges
per la pau. Després va ser molt emocionant quan tots els alumnes de l’escola vam fer amb
els nostres cossos el símbol de la pau. Finalment, cada classe va llegir el seu propòsit,
recordant que per a nosaltres cada dia ha de ser el Dia de la Pau!
A partir del tercer trimestre vam iniciar una nova campanya solidària: recollir taps de
plàstic per a una nena de la nostra ciutat que necessita una cadira de rodes ja que pateix
una discapacitat motora greu. L’objectiu d’aquesta iniciativa era aconseguir 20 tones de
taps per assolir així els diners que els permetin adquirir la cadira que necessita l’Ona.
Tothom es va motivar molt! A principis d’estiu la família ja havia aconseguit el seu somni!
Un any més hem participat en la recollida de roba i sabates de l’entitat SOS Àfrica. Aquest
curs 2011-12 hem fet una primera recollida a finals de l’any 2011 i una segona, a la
primavera següent. Dues recollides en un curs escolar.
Aquest any vam donar suport al projecte del Paraguai, concretament d’Horqueta. La
finalitat del projecte era dotar el barri d’Ykua Lucero d’un espai polivalent on es pugui dur
a terme l’activitat de menjador popular i d’altres iniciatives de caràcter educatiu i de
dinamització i participació popular. Durant la setmana vam fer una tasca educativa i de
sensibilització per al projecte i de coneixement d’una realitat molt diferent a la nostra. Els
alumnes van tenir l’oportunitat de fer una parada, reflexionar i ser conscients de les
desigualtats que hi ha al món i de la necessitat de ser solidaris.
Les activitats van ser diverses: exposició sobre el projecte, gimcana solidària, campanya
«1.000 monedes pel Paraguai», visites a diferents centres de la ciutat que promouen i
generen algun tipus de voluntariat social, esmorzars i dinar solidari, acte conjunt al pati,
etc. Un ventall d’activitats que ens van fer obrir els ulls i entendre que, malgrat les
diferències, tots som iguals i junts hem d’anar viatjant, donant forma i color al món en què
tots vivim.
Els alumnes de 5è van crear una empresa cooperativa on van fer sabons i palmatòries. Van
anar al mercat i van muntar una parada amb els seus productes. Un 10% dels beneficis van
anar destinats a l’ONG SED.

Per Nadal vam organitzar la campanya solidària de recollida d’aliments per al Grup d’Ajuda
dels Pares Caputxins i Càritas, i de joguines per a la Creu Roja. Les famílies van respondre
molt bé i vam recollir uns 1.200 quilos d’aliments.

A l’escola Maristes Valldemia agraïm la gran col·laboració que va prestar tota la comunitat educativa per bolcarse en les activitats solidàries que s’han fet enguany. En algunes només amb alumnes i en d’altres amb pares, totes
han estat un èxit i ja tenim ganes de repetir enguany per poder seguir ajudant tots aquells que ara més ho
necessiten, tenint en compte els moments tan durs que estem vivint.

Dia de la Pau
(30 de gener)

Setmana Solidària
(del 12 al 16 de març)

Campanya d’Advent:
«Experimentem la
solidaritat: vivim el
Nadal»
(setmana d’Advent)

Aquest dia a l’escola es va celebrar el Dia de la Pau i la No-Violència, dedicada a
Mahatma Gandhi en l’aniversari de la seva mort. A l’acte central hi van assistir tots els
alumnes de l’escola, en què es va llegir el manifest, es van penjar targetes amb
desitjos en unes branques d’olivera i al final tots van cantar una cançó a cànon creada
per a l’ocasió.
El projecte d’enguany es va dedicar al menjador social d’Ykua Lucero al Paraguai. Es
van preparar diverses activitats, com les paradetes solidàries (dimarts i dimecres),
on va participar tota la comunitat educativa; una xocolatada el dijous a la tarda, on
van participar tots els alumnes; un esmorzar i dinar solidari (de 3r de Primària fins a
2n de Batxillerat i mestres); xerrades sobre la realitat social d’Ykua Lucero, a càrrec
del mestre i exalumne Joan Cortés; una aula solidària que van visitar des dels nens i
nenes de P3 fins als de 2n d’ESO, i una visita al menjador social de Sant Joaquim de
Mataró, a càrrec dels nens de 2n cicle d’ESO i Batxillerat.
Enguany hem volgut canviar la nostra campanya de recollida d’aliments i ampolles
per aquesta campanya de recollida d’aliments motivada per un personatge, en
Saquet, que portava un conte a tots els nivells de l’escola. Tot explicant la vida d’un
gra d’arròs des que es planta fins que és al plat, s’animava que tothom hi col·laborés
amb quilos, paquets, brics de menjar i beguda per als més desafavorits de la ciutat. La
novetat va ser que es va anar regulant el que s’havia de portar cada setmana, per així
col·laborar en la campanya amb productes diferents i tenir més diversitat. I una de
les activitats més divertides i valorades va ser aquella en què els alumnes més grans i
no tan grans van portar aquests quilos i quilos de material a les entitats que ho
necessitaven, com el menjador social Sant Joaquim de Mataró (per poder-ho enllaçar
amb la Setmana Solidària), la Creu Roja i Càritas.

Gràcies a aquestes activitats els alumnes de l’escola i les seves respectives famílies poden apropar-se una mica
més a la realitat social que es viu a llocs del món on la situació és molt precària i necessiten la nostra
col·laboració i ajuda, així com la voluntat de fer que la seva situació millori tot aportant el seu granet de sorra als
projectes destinats a aquesta finalitat.
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Girona
Des del Col·legi Maristes i el grup local SED Girona volem agrair la implicació de tota la comunitat educativa en
les activitats solidàries proposades durant el curs 2011-12. També donar gràcies a tots aquells empresaris i
particulars gironins que han donat suport a les campanyes que hem promogut. Sabem que és un temps complicat
pel tema econòmic i que ells han fet tot el possible per donar-hi suport.

Campanya
d’ampolles de
cava
(3 i 4 de gener)

Recollida d’ampolles de cava buides a la nostra ciutat i rodalia, amb la participació de
nombrosos particulars i restaurants. Aquest any hem recollit unes 15.000 ampolles de
cava buides.
Els diners recollits amb la venda de les ampolles va destinat al projecte del menjador
popular del barri d’Ykua Lucero (Horqueta, Paraguai).

Dia de la Pau
(30 de gener)

Celebració del Dia Escolar de la No-Violència i la Pau.
Coordinació amb l’Ajuntament de Girona, la Coordinadora d’ONG i l’escola per a la
celebració de «Jardins per la pau».

Setmana SED
(del 10 al 20
d’abril)

Setmana dedicada a sensibilitzar i educar sobre temes de solidaritat, centrant-nos més
concretament en el lema de SED del curs. Aquest any destaquem les diferents xerrades de
sensibilització als alumnes.

Esmorzar
solidari:
campanya del
bocata
(20 d’abril)

Activitat emmarcada dins la Setmana SED. Elaboració i venda d’entrepans durant l’hora de
l’esbarjo.
En aquesta campanya s’anima els alumnes de cicle superior de Primària, Secundària i
Batxillerat a participar en la preparació i distribució dels entrepans. Tot el professorat i
personal no docent participa en aquesta iniciativa.
El grup SED s’encarrega de l’adquisició del material necessari per a l’elaboració dels
entrepans. Els alumnes voluntaris s’ocupen de donar a conèixer la campanya, d’animar la
participació dels companys i d’organitzar els grups de voluntaris que prepararan els
entrepans o els distribuiran.
Les aportacions fetes amb la venda d’aquests entrepans es dediquen a col·laborar en el
projecte del menjador popular del barri d’Ykua Lucero (Horqueta, Paraguai)

Berenar solidari
(26 d’abril)

Iniciativa de l’equip de mestres i famílies d’Infantil. Pares i mares posen a la venda coques
i pastissos d’elaboració pròpia. Totes les aportacions econòmiques es destinen al projecte
solidari del menjador popular del Barri Ykua Lucero (Horqueta, Paraguai).

Campanya de
recollida
d’aliments
(del 7 a l’11 maig)

«Quilos de generositat». Campanya de recollida d’aliments, on participa tota l’escola. Al
final de la campanya, es fa arribar la col·laboració a Càritas per fer-ne la distribució al
Banc dels Aliments.

Botiga i exposició SED. Durant la festa de l’AMPA, SED disposa d’una parada informativa i
de productes d’artesania.

Drets dels
Infants:
presentació del
lema SED
(20 de novembre)

Presentació al professorat i als alumnes del lema de l’any de SED. Distribució dels cartells
del lema.
Recordatori dels Drets dels Infants.

Presentació
campanya ISI al
claustre
(novembre)

Presentació i explicació de la campanya ISI al professorat.
Informació a les famílies al full informatiu.

Full informatiu
SED
(desembre)

Durant el mes de desembre es fa arribar la informació a totes les famílies de l’escola i a
totes les empreses que al llarg del curs col·laboren en les campanyes del grup local SED
Girona. En aquest full s’explica el projecte solidari amb què col·laborem i hi ha l’anunci de
les primeres activitats solidàries.

Quina solidària
(15 de desembre)

La quina és un joc tipus bingo on els premis que es guanyen són productes d’alimentació,
llar o oci.
Els diners que s’aconsegueixen de la venda dels cartrons per poder-hi jugar es dediquen al
projecte de cooperació «Yvy Ñande Sy» (San Joaquín-Caaguazú, Paraguai), consistent en la
promoció de cultius amb plantes autòctones per a la manutenció de famílies amb manca
de recursos econòmics i que té com a prioritat la participació de la dona en tot el procés.
Diferents estaments de l’escola participen voluntàriament en la difusió del projecte i en
l’organització, i nombroses empreses ofereixen els seus productes de forma gratuïta.
En el decurs de la quina també s’informa sobre l’ONG SED i els projectes als quals es dóna
suport.

Celebració del
125è aniversari
Maristes Girona
(9 de juny)

Difusió de les activitats i projectes promoguts des de l’ONG SED durant aquests 20 anys.
Exposició de plafons informatius.

El conjunt d’activitats dutes a terme durant aquest any han ajudat a sensibilitzar i donar a conèixer els projectes
SED, apropar-nos a la realitat del Paraguai i col·laborar amb institucions locals (Càritas, Coordinadora ONG de
Girona, Ajuntament de Girona). Valorem positivament la implicació de la comunitat educativa participant i
col·laborant en diferents nivells a cada activitat.
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(8 de juny)
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Rubi
Des del Col·legi Maristes de Rubí i dins del context de temps difícils, cal subratllar la implicació de tota la
comunitat educativa en les activitats solidàries i compromeses.
Convivències
d’inici de curs
(19 d’octubre)

Els alumnes de Batxillerat van fer unes convivències
introductòries al voluntariat. Van visitar centres com Arrels,
Coop57, Fiare, Pare Manel o El Chiringuito de Dios.

Nadal
(12 al 16 de
desembre)

Banc d’aliments: es va fer una gran recollida d’aliments de
tota l’escola que es va portar a Càritas Rubí.

Concert
solidari
(21 de
desembre)

Concert organitzat per l’escola en què participa tota la
comunitat educativa, alumnes i professors per tal de recollir
joguines per a la Creu Roja. Es van recollir unes 600 joguines
aproximadament.

Dia de la Pau
(30 de gener)

Setmana
Solidària
(del 12 al 18 de
març)

Cançó
Resposta
(20 d’abril)

Cada nivell va treballar un personatge lligat a la pau: Martin
Luther King, Gandhi o Pere Casaldàliga, entre d’altres. Van fer
una pancarta i símbols. A la tarda, tots vestits de blanc, es va
realitzar una marxa per la pau que va concloure a la plaça de
l’Església, on es va fer una flash mob creada pels alumnes de
4t d’ESO.
A Infantil i cicle inicial es van fer unes dinàmiques basades en
l’educació pel desenvolupament. Les famílies van poder
veure el resultat perquè se’ls va donar un CD amb un vídeoresum de les activitats.
Al cicle mitjà i cicle superior es van fer activitats en la
mateixa línia.
Es va fer una activitat de denúncia enfront dels
desnonaments i vam simular que ens havien desnonat
l’escola. Tot va ser un treball de reflexió per als nostres
alumnes.
Conferència d’Arcadi Oliveres per als alumnes de Batxillerat.
Dinar solidari amb la participació d’unes 400 alumnes.
Torneig solidari on van participar uns 20 equips d’alumnes,
exalumnes, pares, professors i l’Associació Compartir.
Firetes solidàries on van participar mares fent tallers i
l’Associació Compartir.
Hi van participar alumnes de Primària, d’ESO i Batxillerat.

Amb totes aquestes activitats hem conegut una mica més la realitat d’altra gent d’arreu del món i hem pogut
posar el nostre granet de sorra per intentar pal·liar les diferències existents entre Nord i Sud. Seguim treballant
en el nostre esforç per denunciar les injustícies, conscienciar els nostres alumnes i motivar-nos per actuar i
contribuir així a la igualtat social

PARAGUAI:

PROJECTE
Millora de la residència
de mestres indígenes a
Santa Teresita
Voluntariat de llarga
durada
Campanya de millora a
l’educació

La tasca de SED al Paraguai durant l’any 2012 s’ha concretat en la millora educativa
formal i no formal: formació de mestres, millora d’hàbits de salut dels nens i nenes
del Centre Obert Mitanguera, a més de la millora d’alguns dels espais del mateix
centre, i capacitació de dones i homes pel seu suport al barri marista de Coronel
Oviedo. També s’ha ajudat el grup de mares d’Ykua Lucero, un grup de dones que
s’ha organitzat per atendre les necessitats dels infants del barri i, en general,
contribueixen al desenvolupament de la seva comunitat. Hem de recalcar
especialment el treball realitzat aquest any per la nostra voluntària de llarga durada
Denise Jiménez. La Denise ha treballat dia a dia a Horqueta col·laborant com a
educadora al centre obert Mitanguera i acompanyant el grup de dones d’Ykua
Lucero. A més, ha visitat totes les contraparts amb les quals treballem i els projectes
recolzats per la nostra ONGD SED al país llatinoamericà.
CONTRAPART
Vicariat Apostòlic del
Pilcomayo

APORTACIÓ
9.095,12 €

FINANÇAT PER
Ajuntament de Lleida

Germans maristes

1.925,46 €

Campanya SED

Germans maristes

25.137,95 €

Campanya SED

Germans Maristes

7.447,84 €

Germans maristes i
comissió de veïns i
foment de l’aigua

27.154,33 €

Diputació de Tarragona
Consell Comarcal del
Maresme
Campanya SED
Ajuntament de Rubí
Campanya SED

Germans maristes i
comissió de mares del
barri d’Ykua Lucero

13.906,10 €

Mitanguera Rekove
Porave Rekavo
Centre comunitari
educatiu al barri
marista de Coronel
Oviedo
Menjador popular
d’Ykua Lucero

Ajuntament de Girona i
Consell Comarcal del
Maresme
Campanya SED
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TANZÀNIA:

A Tanzània se segueix acompanyant la comunitat de Masonga per al
desenvolupament educatiu de la zona. Amb la campanya de millora a l’educació es
contribueix al fet que joves sense recursos puguin continuar amb la seva educació
reglada; Maalum dóna la possibilitat a 13 infants amb discapacitat auditiva perquè
formalitzin la seva educació en un espai adequat a les seves necessitats.

PROJECTE

CONTRAPART

APORTACIÓ

FINANÇAT PER

Campanya de millora de
l’educació a l’escola de
Secundària de Masonga

Germans Maristes

3.850,92 €

Campanya SED

Maalum: escola per a
tots

Germans Maristes

2.318,04 €

Campanya SED

REPÚBLICA CENTREAFRICANA:
Després d’un profund coneixement del país i de l’ONGD Kizito, es va aprovar aquest
primer projecte de desenvolupament a Berberati, ciutat on es troben els germans
maristes de RCA. Kizito és una ONGD local que treballa en pro dels drets dels nens
més estigmatitzats i exclosos de la zona. L’ONGD està formada per parelles que
acullen els infants a les seves llars com si fossin fills propis. Amb el projecte es vol
fomentar que les famílies d’acolliment puguin tenir una petita font d’ingressos per
així garantir el benestar dels nens i nenes acollits, així com el dels fills biològics que
ja tenen.

PROJECTE

CONTRAPART

APORTACIÓ

FINANÇAT PER

Camps cultivables per a
famílies d’acollida a la
perifèria de Berberati

ONGD Kizito

4.892,24 €

Campanya SED

PROJECTE
Projecte de
sensibilització La
Cruïlla Comú

És el segon any que es realitza aquest projecte a Catalunya. A través de les noves
tecnologies es treballa l’educació intercultural amb estudiants d’ESO i es pretén
avançar en la construcció d’una societat on el respecte per la diversitat sigui la base
de la convivència i de la cohesió social. La iniciativa s’ha executat a l’escola marista
La Immaculada i s’ha treballat amb els adolescents de tercer curs d’ESO.

CONTRAPART

APORTACIÓ

FINANÇAT PER

El Parlante

4.000,68 €

Campanya SED

MEMÒRIA SED CATALUNYA 2012

CATALUNYA:

20

21

MEMÒRIA SED CATALUNYA 2012

5. Camps de treball i
missió

Aquest any considerem molt important l’increment del nombre de persones que han participat en els camps de
treball. S’intueix que existeix una creixent inquietud solidària, ganes de conèixer i viure una experiència al Sud.
Les tasques realitzades han estat fonamentalment educatives, en àmbit formal i no formal.
De les valoracions dels voluntaris i voluntàries ens quedem amb el canvi d’actituds que experimenten, la
capacitat de transformar la seva mirada sobre el món, d’empatitzar amb les persones en situacions de vulneració
de drets i despertar la voluntat de canvi d’hàbits en la seva vida apostant per una societat més justa i humana.

REPÚBLICA CENTREAFRICANA
Lloc
Participants
Dates
Tasques

Berberati (República Centreafricana)
Iñaqui Marqués, Maria Eugenia Mellado i
Lara Aragonés
Del 2 de juliol al 2 d’agost
Treball en la millora d’habitatges per a
persones en situació de vulnerabilitat al
barri de Santa Anna de Berberati.
Col·laboració en l’adequació del mòdul de
preescolar de l’escola marista.
Visita i acompanyament a l’ONG Kizito,
que treballa amb infants i joves en risc
d’exclusió social.

PARAGUAI
Lloc
Participants
Dates
Tasques

Horqueta (Paraguai)
Helena Bové, Elisa Inglés, Mireia García,
Laura Ruiz, Mar Pérez
Del 31 de juliol al 30 d’agost
Treball al centre obert Mitanguera, on
s’atenen infants en situació d’exclusió
social, amb una educació integral de la
persona.
Col·laboració amb l’escola marista La
Immaculada. Acompanyament a la
comissió de mares del barri d’Ykua
Lucero en el treball del menjador social
per als infants del barri.

Lloc
Participants
Dates
Tasques

Lloc
Participants
Dates
Tasques
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Mariscal Estigarribia (Paraguai)
Laura Bordas, Anna Gómez, Núria Martí
Del 31 de juliol al 30 d’agost
Suport escolar en les tasques educatives
als centres de Santa María del Chaco i
Santa Teresita, treballant en la formació
del professorat i atenent l’alumnat de
comunitats indígenes Nivaclé, Guaraní i
Guaraní Nyandeva.

Paraguai
Cristina Capdevila i Àngel Domingo
Del 31 de juliol al 30 d’agost
Seguiment i acompanyament del grup de
voluntaris. Seguiment i avaluació de
projectes.

Fischat (Paraguai)
Paula Roig, Neus Porredón, Joan Cortés
Del 31 de juliol al 30 d’agost
Suport educatiu a les comunitats a les
escoles de Fischat, San José de Estereos,
Media Luna, Pablo Sthal, Cacique Sapo i
General Díaz, tot oferint formació en
noves metodologies educatives.
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Lloc
Participants
Dates
Tasques
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6.Informe econòmic
INGRESSOS PRIVATS

INGRESSOS PÚBLICS

Campanya col·legial

52.168,96 €

Donatius col·laboradors

44.118,00 €

Quotes de socis

2.987,625 €

Entitats privades
TOTAL INGRESSOS PRIVATS

Entitats públiques

36.713,85 €

TOTAL INGRESSOS PÚBLICS

36.713,85 €

1.119,2 €
100.393,785 €

TOTAL INGRESSOS: 137.107,635 €
2% Quotes
de socis
27% Entitats
públiques

32% Donatius
col·laboradors

38% Campanya
col·legial

En voluntariat
En projectes
En sensibilització i EPD
En gestió

TOTAL DESPESES:

5.090,42 €
93.802,54 €
6.998,13 €
30.379,48 €

136.270,57 €

1% Entitats
privades

EN VOLUNTARIAT

15% Assegurança

Voluntariat i acció social

3.005,46 €

Jornades de formació

1.304,96 €

Assegurança

TOTAL

780 €

26% Jornades
de formació

59% Voluntariat
i acció social

5.090,42 €
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EN PROJECTES AL SUD
Millora de l’educació
Àfrica
Amèrica

28.988,87 €

31% Millora
de l’educació

7.210,28 €
57.603 €

61% Amèrica
8% Àfrica

TOTAL

93.802,39 €

EN SENSIBILITZACIO I EPD
Unitats didàctiques

1.428,27 €

Material campanya

728 €

Publicacions
Projectes EPD (al Nord)

TOTAL

914,29 €
3.927 €

20% Unitats
didàctiques
20% Projectes EPD
(al Nord)

11% Material
campanya
13% Publicacions

6.998,13 €

EN GESTIÓ
Quotes d’entitats on estem federats
Sous i salaris
Quotes Seguretat Social
Viatges nacionals

748,24 €
20.023,28 €
1.068,07 €

Material i manteniment d’oficina

385,71 €

Correus i missatgeria

180,75 €

Altres

TOTAL

26% Quotes
Seguretat Social

7.902 €

71,43 €

30.379,48 €

66% Sous
i salaris
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7. Delegació catalana
Delegació

Àngel Domingo (delegat), Helena Bové (vocal).

Comitè Regional

Carles Plana, Núria Terradas, Vicente Izquierdo i Vicenç Gago.

Projectes i Secretaria

Aina Autonell Ferrer.

Economia i comptabilitat

Vicenç Gago.

Socis

77
Campanya millora de l’educació: 81

Col·laboradors econòmics

Gra de sorra: 14
Donatius periòdics: 52
Donatius puntuals: 10
Formació i Voluntariat: Cristina Capdevila, Kike Vergara, Marta Luque, Núria
Terradas, Sergi Sorribes, Eric Diaz i Joan Cortés.

Àmbits d’actuació del

Promoció: Marisol Ezquerro i Ramon Patrís.

voluntariat

Gestió i Economia: Vicente Izquierdo i Vicenç Gago.
Comunicació: Jordi Aguilar i Jesús Raimon.
Publicacions: Pau Farràs i Noemí Pujol.
SED-Girona: Jordi Alañà, Elisenda Codina, Gabriel Delgado, Marta Portas, Natàlia
Pujol, Noelia Reina, Carme Villodre, Nereida Ruiz.
SED-Lleida: Francesc Balcells, Joan Pifarré, Marijo Juanati, Mercè Pérez, Xavier

Grups SED locals

Pérez, Iñaki Marques, Òscar Muñoz, Maite Escribano, Núria Ribó, Marta Osés,
Àngel Domingo, Joan Dalmau, Roser Seró i Eugenia Mellado.
SED-Rubí: Kary Lumbreras, Marta Aguilà i Pep Prats.
SED-Mataró: Joan Cortés, Paula Roig, Vicenç Medina i Anna Piña.
Maristes Champagnat (Badalona), Maristes Girona, Maristes Igualada, Maristes
Montserrat (Lleida), Maristes Valldemia (Mataró), Maristes Rubí, Maristes La

Centres Maristes de

Immaculada (Barcelona), Maristes Sants-Les Corts (Barcelona), CRAE La Llar

solidaritat

(Igualada), Associació Compartir (Rubí), Llar Champagnat (Rubí, Santa Coloma i
Barcelona), Centre Obert Rialles (Santa Coloma), Associació Gabella (Barcelona),
Centre Obert Pas a Pas i Calidoscopi (Lleida) i Projecte SAÓ (el Prat).

Ajuntament de Girona

Diputació de Tarragona

Consell Comarcal del Maresme

Ajuntament de Lleida

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Valladolid

Ademar-Catalunya

FAJMACOR

CMS

Província Marista de L’Hermitage

Fundació Champagnat

A les nostres contraparts que hi han col·laborat, a totes les escoles i obres socials maristes i a Baula,
que ha cedit les impressions d’aquesta memòria.
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