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QUI SOM?

SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament) és una ONG per al 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 en les diferents obres educatives
maristes de Catalunya.
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 als 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, tenint en compte la seva identitat cultural, la perspectiva de
gènere, l’enfocament de drets humans i el respecte al medi ambient.
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LA
NOSTRA
TASCA

EPD: SABER ÉS PODER
PER UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT PER A TOTS I TOTES, A TOT ARREU
Durant l’any 2013 hem continuat donant
prioritat a l’educació per al desenvolupament

EPD: UNICEF (Fons de les Nacions Unides
per a la Infància) defineix l’educació per al

(EPD) ja que creiem que ha de ser l’opció

desenvolupament com un procés que

estratègica de l’entitat. Per això, participem en

fomenta el desenvolupament en infants i

els grups de treball creats per la Federació

joves d’actituds i valors com ara la

Catalana d’ONGD, en la comissió d’educació,
així com en el grup de Competències i EPD.

solidaritat a escala mundial, la pau, la
tolerància, la justícia social i la consciència
respecte a qüestions ambientals, i que dota

Destaquem la presència a les reunions de

aquests grups dels coneixements i les

coordinació

professores,

aptituds que els permetin promoure

educadors i educadores socials de les obres

aquests valors i generar canvis en les seves

dels

professors,

educatives maristes a Catalunya i als cursos de
formació dels animadors 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,

professores,

educadors i educadores han seguit elaborant
materials educatius, aquesta vegada entorn del
dret a l’educació.
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pròpies vides i en les de la seva comunitat,
tant a escala local com global.

INCIDÈNCIA POLÍTICA I TREBALL EN XARXA
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 (juntament amb professors, professores i amb tècnics i tècniques de diverses ONGD) en el programa
«Competències i EPD», organitzat per EDUALTER.
Participació en la xarxa d’ONG vinculades a institucions religioses (REDES), en què, 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.
Difusió i promoció de l’Agenda Llatinoamericana 2013.
Participació en la comissió de treball del projecte REEDSO (Regions Europees per l’Educació per al
Desenvolupament), juntament amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la FCONG.

SENSIBILITZACIÓ
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 en el Dia dels Drets dels Infants i el Dia de la Pau a les obres
educatives catalanes.
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VOLUNTARIAT
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 2013, diferents persones han col·laborat voluntàriament amb SED:
CAMPS DE TREBALL 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 2013 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.

FORMACIÓ
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 en els camps de treball.
Realització de la sessió sobre educació per al desenvolupament tant per a joves animadors maristes com 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.
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COMUNICACIÓ: APROPAR-NOS I FER-NOS
CONÈIXER
Publicació del butlletí electrònic Batec cada tres
setmanes, on informem de l’activitat de la delegació i
les activitats en què participa.
Manteniment de la pàgina web de la delegació:
www.sedcatalunya.cat.
Actualització de les xarxes socials Facebook i Twitter.

20è ANIVERSARI DE SED
El 17 de març es va celebrar el 20è aniversari de SED, en el marc de l’assemblea
regional de l’entitat a Catalunya, tot i que anteriorment s’havia pogut celebrar
aquesta data tan especial a tot l’Estat. Va ser una jornada molt emotiva on es va
donar pas a la reflexió sobre el rumb que ha de prendre l’entitat i on també es va
poder gaudir d’un ambient festiu i lúdic.

PERSONAL D’OFICINA I CANVIS ESTRATÈGICS
Enguany, a la delegació catalana de SED hi ha hagut alguns canvis en els membres que la representen. Així doncs, Aina
Autonell, que fins ara i durant tres anys ha estat desenvolupant la feina tècnica de projectes i la secretaria tècnica de
l’entitat, ha donat pas a Joan Cortés.
Des d’aquí volem agrair a l’Aina la tasca realitzada durant el seu servei a la delegació.
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COL·LABORADORS ECONÒ MICS:
UN ESFORÇ EN MOMENTS DE DIFICULTAT
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.
Davant d’aquesta situació, des de la delegació també busquem maneres
alteratives d’aconseguir recursos econòmics per tal de seguir lluitant pels nostres
objectius. Una d’aquestes ha estat la publicació de Paraules d’Àfrica, un llibre
infantil que integra contes provinents del continent africà. Amb aquest llibre es
pot potenciar la lectura amb els més petits tot treballant els valors que ens
proposen les diferents cultures africanes. Aquest llibre, que pretén donar una
visió positiva d’Àfrica, ha estat redactat i il·lustrat per persones voluntàries de
l’entitat i els seus beneficis aniran destinats als projectes als quals l’ONGD SED
dóna suport al mateix continent.
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TRENCACLOSQUES
DE LA SOLIDARITAT

IGUALADA
Al llarg de l’any 2013, i dins del lema «Atreveix-te a mirar!», hem realitzat una colla
d’activitats, dinàmiques i converses per tal de suscitar als nostres alumnes l’interès per
la realitat que els envolta, deixant-nos sorprendre per tot allò que desconeixem i amb
una actitud oberta, solidària i respectuosa vers els altres.

ACTIVITAT

DATA

QUÈ VAM FER?

QUI HI VA
PARTICIPAR?

Al llarg de tot el curs vam participar en la

Recollida
de taps per

Tot el

a la Laia i

curs

el Biel

campanya solidària de recollida de taps per
a la Laia i el Biel. A finals de desembre la

Tota l’escola

família va arribar a aconseguir les 15 tones
de taps que necessitaven.
El dia 30 de gener vam celebrar el Dia de
la Pau recordant la mort del líder nacional i
espiritual de l’Índia, Mahatma Gandhi. Dies
abans els alumnes de l’escola vam fer una
recerca de notícies sobre conflictes que
actualment hi ha al món, en el nostre

Dia de la

30 de

Pau

gener

entorn més proper o en el dia a dia a
l’escola conscienciant-nos que la pau és
una responsabilitat de tothom. Els alumnes
de 5è ens van representar, en format
telenotícies, un recull dels conflictes actuals.
En resposta a aquests fets, tota l’escola
vam dir la paraula Pau en diferents idiomes
i vam penjar una pancarta a la façana de
l’escola.
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Tota l’escola

Els alumnes del Col·legi Maristes Igualada vam acabar
molt contents de com va anar la Setmana de la
Solidaritat. Enguany s’ha col·laborat, juntament amb la
ONG SED, en el Projecte «Educació i Salut per la
República Centreafricana» i estem més que satisfets de
les aportacions que hem fet entre tots.
A totes les etapes s’ha fet una tasca educativa i de
sensibilització pel projecte i de coneixement d’una
realitat molt diferent a la nostra. Hem tingut l’oportunitat
de fer una parada, reflexionar, ser conscients de les
desigualtats que hi ha al món i de la necessitat de ser
solidaris.
Setmana
solidària

Del 25 de
febrer a l’1
de març

Les activitats han estat diverses: exposició sobre el
projecte, gimcana solidària a les Comes, joc de rol,
visites a diferents centres de la ciutat que promouen i

Tota l’escola

generen algun tipus de voluntariat social, esmorzars i
dinar solidari, acte conjunt al pati, etc. Un ventall
d’activitats que ens han fet obrir els ulls i ens han fet
adonar que la diferència ens uneix i ens enriqueix.
Al llarg d’aquesta setmana solidària, els alumnes
d’infantil i cicle inicial també van poder gaudir d’una
estona de contes explicats per persones de l’ONG que
havien estat en aquest país vivint la seva realitat.
Des de l’escola donem les gràcies a totes les famílies, als
professors i professores, a l’ONG SED, als diferents
centres i/o entitats de la ciutat que van visitar els
alumnes d’ESO i a les empreses que van col·laborar per
fer realitat aquest projecte.

Recollida de
roba i sabates

Cada curs escolar organitzem dues recollides de roba i
Abril

sabates. Una a la primavera i l’altra abans de Nadal.
Col·laborem amb l’entitat SOS Àfrica i amb Glorr.
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Tota l’escola

Durant el segon trimestre els alumnes de 6è van
participar en un projecte promogut pel Banc de Sang i
Teixits i per la mateixa escola. Tot va començar amb una
xerrada sobre la sang, els seus components, el sistema
Donació de
sang

circulatori i les condicions per poder donar sang i per a
1 de març

què serveix la sang recollida. Vam elaborar un logo i un

Alumnes de 6è

eslògan promocional i vam enviar una carta a tots els
pares de l’escola perquè s’assabentessin de la campanya
de donar sang.
El dia de la donació de sang els alumnes van ser els
encarregats d’acollir els donants i acompanyar-los.
Abans d’acabar el primer trimestre i quan faltaven pocs

Campanya
de recollida
d’aliments i
joguines

Del 9
al 19 de
desembre

dies per al Nadal vam organitzar la campanya de
recollida d’aliments pels Caputxins i Càritas. Es van
recollir un total de 1.288 kg d’aliments. Els alumnes més

Tota l’escola

grans també van participar en la campanya portant-hi
joguines per a la Creu Roja.

Una colla d’activitats que ens ajuden a prendre consciència i fer obrir els ulls dels alumnes a les necessitats més
properes i més llunyanes, sensibilitzar els infants i joves de les realitats del món i fomentar un clima de solidaritat,
convivència, justícia i igualtat.
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LA IMMACULADA
Des del Col·legi Maristes La Immaculada seguim apostant per la Solidaritat, en majúscules. La Solidaritat com a eina
per deixar de mirar-nos el melic, per pensar i actuar en l’altre i per l’altre. Com a punt de partida per anar canviant la
realitat que ens envolta i ser transformadors socials, culturals i evangèlics de la nostra societat.
Us presentem, a continuació, diverses activitats que vam fer el curs passat envers aquest àmbit.

ACTIVITAT

DATA

QUÈ VAM FER?

QUI HI VA
PARTICIPAR?

Recordant el llegat de Ghandi i com es viu la Pau al
Dia de la Pau

30 de gener

món, vam compartir espais entre els alumnes més
grans i els més petits acollint-los a les classes i vam

Tota l’escola

acabar amb una dinàmica general al pati de l’escola.
On vam realitzar diferents activitats lúdiques i
Setmana

2a setmana

solidària

de març

educatives (esmorzar solidari, cançons respostes,

Tots els alumnes de

Bescanvi solidari, Festa de la solidaritat...) perquè

l’escola i les seves

infants i joves reflexionessin sobre la realitat que els

famílies

envolta.
En l’acte vam estampar les nostres mans en pintura

Indigna’t
contra la

17 d’octubre

pobresa

Celebració del
Nadal

blanca, tot recordant als dirigents polítics el no-

Tots els alumnes de

compliment dels acords pactats a l’ONU per eradicar

l’escola

la pobresa al món abans del 2015.
Del 15
al 22 de
desembre

Campanyes de Nadal: de recollida de roba i aliments,
amb col·laboració amb la Fundació Arrels, Banc dels
Aliments, Centre Compartir Ciutat Vella i la Fundació
Formació i Treball.
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Tota l’escola

Amb aquest conjunt d’activitats plantejades i d’altres assolim l’objectiu no només de conscienciar els nostres alumnes
de la necessitat de ser transformadors a partir de les nostres accions, sinó de ser-ho realment en tot allò que fem. I
aquest és el camí que volem seguir en els propers anys.
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BADALONA
Perquè la solidaritat és més que un acte puntual o un dia de celebració, des de l’escola hem volgut impregnar l’esperit
solidari en el dia a dia, amb petites accions i gestos senzills. Tot i així, sentint-nos comunitat i descobrint que els
nostres companys, des dels més petits fins als més grans, també estan en sintonia, hem gaudit de moments de
trobada conjunta! Aquí us les compartim!

ACTIVITAT

DATA

QUÈ VAM FER?

QUI HI VA
PARTICIPAR?

Durant la setmana del Dia de la Pau, les pregàries del
matí van girar al voltant d’aquesta temàtica i també es
Dia de la Pau

30 de gener

va demanar que s’inclogués dins de les programacions

Tots els alumnes de

didàctiques de cada curs.

l’escola i les seves

Com a símbol, ens vam trobar tots al pati a les dotze del

famílies

migdia i vam deixar volar uns globus de color blanc
amb els nostres missatges de pau.
En relació amb el Dret a l’Educació i a la Salut de nois
Del 25 de
Setmanes SED

febrer a l’1
de març

en situació de risc a la República Centreafricana.
Exposició sobre el projecte Kizito. Testimoni d’un

Tots els alumnes de

voluntari. Berenar solidari. Taller de sensibilització i

l’escola

cooperació durant un matí en grups on es barrejaven
alumnes d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat.

Drets dels

20 de

Aprofundiment d’un dret per curs amb dinàmiques de

Educació Infantil i

infants

novembre

conscienciació i muntatge de diferents auques.

Primària

Setmana de

Del 9

l’Operació

al 19 de

Quilo

desembre

Recollida d’aliments amb un missatge d’esperança i
lliurament com a grups classe a les parròquies de la
ciutat amb una xerrada de voluntaris del Banc dels
Aliments.
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Tota l’escola

Recollida de
roba i de taps

Com a accions habituals, al llarg de tot el curs es van
Anual

de plàstic

recollint peces de roba i taps de plàstic que es lliuren a

Tota l’escola

diverses associacions.

De mica en mica, ens anem adonant que la solidaritat no és una acció d’un dia puntual, sinó que en la nostra
quotidianitat hem de ser solidaris de manera constant. El nostre gest diu molt de cadascú de nosaltres! Estem en
procés! Estem en camí!
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LLEIDA
Un any més l’escola s’ha bolcat en les diferents activitats solidàries proposades al llarg del curs, que complementen la
tasca realitzada a les aules en favor de la solidaritat i que permeten desvetllar en els nostres alumnes el sentit crític i les
ganes de treballar per un món més just.

ACTIVITAT

DATA

Solidàrium

19 octubre

Gran recapte

1 de

d’aliments

desembre

Campanya del
quilo i la
joguina

9 al 13 de
desembre

QUÈ VAM FER?

QUI HI VA
PARTICIPAR?

Vam participar en les activitats proposades des

Alumnes de Primària des

d’aquesta fira d’oenagés que se celebra a Lleida.

de 3r fins a 6è
Alumnes de 4t ESO i

Participació en la campanya del Banc dels Aliments.

Batxillerat, professors,
pares i mares

Recollida de joguines i aliments.

Tota l’escola

Recordant el llegat de Gandhi vam fer un arbre per la
Dia de la Pau

30 de gener

Pau gegant, les fulles del qual eren els desitjos de pau
de tots els alumnes de l’escola que estaven lligats a les

Tota l’escola

branques a manera de pregària tibetana.
Festival de la
Cançó

7 i 8 febrer

Resposta

Setmana

Del 17 al 21

solidària

de març

Uns 200 nois i noies de l’escola van cantar per

Alumnes del tercer cicle

demanar un món més just i solidari, tot presentant a

de Primària i de

l’escola els projectes de l’ONG SED.

Secundària

Vam dedicar la setmana a realitzar diferents activitats

Tota la comunitat

solidàries, que van fer sortir de les aules allò que vam

educativa: alumnes,

treballar durant tot l’any. Entre aquestes activitats

professors, pares i

volem destacar l’exposició sobre els països amb els

mares, PAS...

quals vam col·laborar i el treball sobre els projectes en
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els quals vam participar, el dinar solidari i l’activitat de

Moviments, esports,

cloenda de la setmana, que aquest any vam dedicar

centres Pas a Pas i

als drets dels infants.

Calidoscopi, Coral
Maristes Montserrat

És un espai que vol facilitar l'intercanvi de productes
entre persones per donar resposta a demandes
concretes.
Els productes per intercanviar han de ser materials de
Xarxa solidària

Tot l’any

primera necessitat (motxilles, cotxets de nadons, roba,

Tota la comunitat

material escolar...).

educativa

Així doncs, des de SED Lleida i el col·legi Maristes
Montserrat

s’ofereix

l'oportunitat

de

compartir

diferents materials de forma anònima tant per la
persona que demana com per la persona que ofereix.
Aquestes activitats ens han permès apropar els nostres alumnes a diferents realitats i conèixer tant el que passa en
l’entorn més proper, com pot ser a la nostra ciutat, com en les realitats més llunyanes. També els ha fet prendre
consciència que hi ha molta gent que, dia a dia, treballa a favor de la gent més desafavorida o que pateix injustícies, i
adonar-se que tots podem fer alguna cosa per canviar aquestes realitats i per treballar perquè el món sigui més just i
millor.
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GIRONA
L’any 2013 SED Girona i la comunitat educativa del col·legi van col·laborar en la realització del projecte de cooperació
Yvy Ñande Sy (San Joaquín - Caaguazú, Paraguai), que consisteix 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.
Des del col·legi i el grup SED local de Girona volem agrair la implicació de tota la comunitat educativa en les activitats
solidàries proposades durant l’any. També volem donar les 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 que fa a l’economia i
que ells han fet tot el possible per donar-hi suport.

ACTIVITAT

DATA

QUÈ VAM FER?

QUI HI VA PARTICIPAR?

Celebració del Dia Escolar de la No-Violència i la
Dia de la Pau

30 de gener

Pau. Coordinació amb Ajuntament de Girona,
Coordinadora d’ONG i escola per la celebració de
«Fulards per la Pau».
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Tota l’escola

Setmana dedicada a sensibilitzar i educar sobre temes
Setmana SED

Del 15 al 19

de solidaritat, centrant-nos més concretament en el

Tota l’escola

d’abril

lema de SED del curs. Aquest any destaquem les

Grup SED local

diferents xerrades de sensibilització als alumnes.
Activitat emmarcada dins la Setmana SED. Elaboració i
venda d’entrepans durant l’hora de l’esbarjo. Les
aportacions fetes amb la venda d’aquests entrepans

Esmorzar
solidari:
campanya de

es dediquen a col·laborar en el projecte.
19 d’abril

El grup SED s’encarrega de l’adquisició del material
necessari per a l’elaboració dels entrepans. Els

l’entrepà

alumnes voluntaris s’ocupen de donar a conèixer la

Professorat, PAS.
Alumnes de CS fins a
Batxillerat
Grup SED local

campanya, d’animar a la participació dels companys i
d’organitzar els grups de voluntaris.
Berenar
solidari

26 d’abril

Iniciativa de l’equip de mestres i famílies d’Infantil.

Mestres i famílies

Pares i mares posen a la venda coques i pastissos

d’infantil. Activitat oberta

d’elaboració

a tota la comunitat

pròpia.

Totes

les

aportacions

econòmiques es destinen al projecte solidari.
«Quilos de generositat». Campanya de recollida

Campanya de
recollida

6 al 10 maig

d’aliments
Festa de
l’AMPA

arribar la col·laboració a Càritas per fer-ne la
Botiga i exposició SED. Durant la festa de l’AMPA, SED

7 de juny

disposa d’una parada informativa i de productes
d’artesania.

infants:

20 de

presentació del

novembre

lema SED

al claustre

d’aliments en què participa tota l’escola. Al final es fa

Tota l’escola

distribució al Banc dels Aliments.

Drets dels

Presentació ISI

educativa

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

Grup SED local
Obert a tothom

Tots els alumnes i
professorat

Presentació del PPT i explicació de la campanya ISI al
Novembre

professorat.

Claustre de professors

Informació a les famílies (full informatiu).
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Durant el mes de desembre es fa arribar la informació
a totes les famílies de l’escola i a totes les empreses
Full informatiu
SED

Desembre

que al llarg del curs col·laboren en les campanyes del
grup local SED Girona. En aquest full s’explica el
projecte solidari amb el qual col·laborem i hi ha
l’anunci de les primeres activitats solidàries.

Grup SED local,
totes les famílies
de l’escola,
empreses
col·laboradores

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 jugar es dediquen al projecte de
cooperació Yvy Ñande Sy (San Joaquín - Caaguazú,
Quina

15 de

Paraguai).

solidària

desembre

Diferents

estaments

de

l’escola

participen

voluntàriament en la difusió del projecte i en
l’organització, i nombroses empreses ofereixen els

Grup SED local,
totes les famílies
de l’escola,
empreses
col·laboradores.
Activitat oberta a la
ciutat

seus productes de forma gratuïta.
En el decurs de la quina també s’informa sobre la
ONG SED i els projectes als quals es dóna suport.
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, que ha participat i col·laborat
en diferents nivells en cada activitat.
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VALLDEMIA
A l’escola Maristes Valldemia hem continuat amb les mateixes activitats, ja valorades molt positivament els anys
anteriors, amb la voluntat d’assolir una cooperació molt alta entre escola i família, tot i viure uns moments econòmics
molt complicats.

ACTIVITAT

DATA

QUÈ VAM FER?

QUI HI VA
PARTICIPAR?

Treballem l’Advent i la solidaritat d’una manera global
Campanya
d’Advent Sembrem
l’arbre de la
solidaritat

Del 25 de
novembre al
20 de
desembre

amb un personatge anomenat Saquet, que motiva
tots els alumnes de l’escola a portar aliments per
donar-los a Càritas i als menjadors socials. I cada matí,
durant els 5 primers minuts del dia, anem treballant

Tota la comunitat
educativa

l’Advent amb vídeos i altres dinàmiques, i enllaçant-ho
amb la campanya solidària anual.
Com tots els 30 de gener es commemora l’aniversari
de la mort de Mahatma Gandhi, sempre se celebra el

Dia de la Pau

30 de gener

Dia de la Pau i la No-violència a l’escola. I enguany
hem volgut celebrar-lo sota el lema «La convivència

Tota l’escola

per la pau», fent diverses activitats durant el matí i
culminant-les amb un acte conjunt al pati.
Setmana on fem diverses activitats, com una aula
Setmana
solidària

Del 31 de
març al 4
d’abril

solidària, per explicar el projecte (des de P3 fins a 2n
d’ESO), un taller per als més grans (des de 3r d’ESO

Tots els alumnes, l’equip

fins a 2n de Batxillerat), firetes solidàries (el dimarts i

de mestres i les famílies

el dimecres de la setmana), una xocolatada solidària i
un esmorzar i dinar solidaris.
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Estem molt contents amb el seguiment de les activitats, algunes ja adquirides com una tradició i apuntalant-ne d’altres
que es van iniciar fa pocs anys (campanya del quilo a l’Advent), que de mica en mica van tenint molta tirada. Això ens
provoca unes ganes de millorar i fer créixer aquests moments dins de l’escola, on la família té una participació ben directa
amb el centre, que fan d’aquesta comunió d’esdeveniments uns moments molt especials.
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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 sobre 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.

ACTIVITAT

DATA

QUÈ VAM FER?

QUI HI VA
PARTICIPAR?

Vam realitzar diferents activitats lúdiques i educatives
(bicicletada, festa de la solidaritat, etc.) perquè infants i
Setmana de la

18 al 22 de

joves reflexionessin sobre la realitat que els envolta.

Tota la comunitat

solidaritat

novembre

Durant la setmana també es va fer una campanya de

educativa

recollida d’aliments destinats a Càritas de la parròquia
de Sta. Maria de Sants.
Enguany la fira ha estat emmarcada en la difusió i el
treball de conscienciació dels drets dels infants, a més
de recaptar fons per al projecte solidari que l’ONGSED realitza a la població de Mwanza (Tanzania), on
la comunitat Marista ha iniciat el projecte d’una escola
Fira solidària

23 de
novembre

interna per garantir el ple desenvolupament dels seus
alumnes.
Aquest any hem tingut l’oportunitat que l’Àngel
Domingo, delegat de SED-Catalunya, ens apropi a la
realitat de Mwanza. En diverses xerrades a pares,
professors i alumnes ens ha obert una finestra a
aquella realitat i a un nou concepte d’educació per al
desenvolupament, especialment en el món educatiu.
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Tota la comunitat
educativa

Han estat moments molt viscuts que han contribuït al
gran èxit d’aquesta edició.
La jornada va transcórrer amb total harmonia, en què
els actes, activitats i firetes van anar omplint tot el
matí. Les famílies, els infants i els joves van poder
passejar per les firetes, tallers i les proves i van gaudir
de les actuacions musicals i de teatre organitzades per
alumnes i professors.
Com sempre, la jornada la va tancar l’esperada Rifa
Solidària, que va repartir grans premis donats per
empreses que van voler participar en el projecte.
Un agraïment a tots aquells que d’una manera o altra
van contribuir que un cop més el miracle fos possible.
Ara tots estem més a prop de Mwanza i els nois i
noies de Mwanza estan més a prop dels nostres cors.
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
saber que ajudar els altres ens fa ser 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 ser «més 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.
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RUBÍ
El Col·legi Maristes Rubí ha portat a terme una bona tasca solidària durant l’any. Comprometre’s amb la societat en
aquests temps difícils és un deure com a futurs ciutadans i ho hem fet de valent!

ACTIVITAT

DATA

QUÈ VAM FER?

QUI HI VA
PARTICIPAR?

Com cada any, els alumnes de Batxillerat fan les
Convivències
d’inici de curs

convivències d’inici de curs, on visiten diferents entitats
1 d'octubre

socials, com Arrels Fundació, Centre Compartir de
Ciutat Vella, Nen Déu... per tal d’introduir els alumnes

Alumnes i professors de
Batxillerat

en el món del voluntariat.
Enguany, i a causa de la falta d’aliments al Banc dels
Cançó

8 de

Aliments de Rubí, l’entrada del concert va consistir a

Resposta

novembre

portar un litre de llet, arròs o llegums. Tot va ser
gestionat pel grup Pa amb Xocolata de l’escola.

Com a participants de la
Cançó Resposta, des de
P5 fins a 2n de Batxillerat.
Com a públic, tota la
comunitat educativa

Concert

17 de

Es va celebrar un concert on l’entrada era una joguina

Tota la comunitat

solidari

desembre

per a la Creu Roja de Rubí.

educativa

Es van fer uns tallers sobre els personatges de la Pau
(Gandhi, Martin Luther King, Pere Casaldàliga, Nelson
Dia de la Pau

28 de gener

Mandela...) en què els grans van preparar activitats als

Tota la comunitat

més petits. A la tarda es va fer una marxa de la Pau

educativa

per denunciar la situació dels països que estan en
guerra.
Durant la setmana de la solidaritat, es va fer un dinar
Dinar solidari

25 de març

on els nens menjaven un plat d’arròs per solidaritzar-

Alumnes i professors de

se amb la situació de fam que viuen alguns nens i

l’escola

nenes del món.
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Torneig
solidari i
Matinal

Es va organitzar un torneig de futbol i bàsquet on els
11 de maig

solidària

participants feien una aportació econòmica per al

Tota la comunitat

projecte d’enguany. La matinal va consistir en jocs per

educativa

als més petits.
Pa amb Xocolata és un grup de voluntaris de 4t d’ESO

Pa amb
Xocolata

i Batxillerat que porten a terme un projecte de
Tot l’any

sensibilització i recollida d’aliments durant tot l’any a
l’escola. Aquest curs, però, tan sols s’ha fet fins a

Alumnes voluntaris
Comunitat educativa

mitjans del segon trimestre.
El projecte d’APS es porta a terme a 4t d’ESO, i aquest
APS

Tot l’any

curs s’han fet 15 projectes. Al web de l’escola hi
trobareu més informació.

Tota la comunitat
educativa i entorn

Iniciativa engegada per una alumna de Batxillerat que
demanava signatures per denunciar l’escassetat
Alep

Final de curs

d’aigua a la població d’Alep (Síria). Tot va començar

Tota la comunitat

amb una pregària al matí i va desembocar en una

educativa

allau de signatures de les famílies i els alumnes de
l’escola.
Amb totes aquestes activitats hem conegut la realitat de la societat que ens envolta. En els temps actuals de crisi, ens
és més fàcil sensibilitzar-nos amb la pobresa, l’escassetat, la marginació... Conceptes que abans situàvem més al sud i
que, ara per ara, les tenim a la porta del costat.
El nostre petit granet de sorra ha de contribuir a fer que tots ens sentim un sol món, una sola terra.
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PROJECTES
PER PAÏSOS

TANZÀNIA

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

PROJECTE
Campanya de
millora de
l’educació

CONTRAPART
Germans Maristes
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APORTACIÓ
5.875 €

FINANÇAT PER
Campanya SED

PARAGUAI

La tasca de SED al Paraguai durant el 2013 s’ha concretat en la millora educativa
formal i no formal, i a oferir possibilitats d’estudi als alumnes amb pocs recursos,
formació de mestres i millora dels hàbits de salut dels infants del centre obert
Mitãnguéra Rekove, a banda de millorar els espais del mateix centre. A més a més,
s’ha donat suport al comitè agrícola Tekoporaverekavo, de la fundació José Cardijn,
constituït per 18 dones que s’han format en el cultiu orgànic de la planta marialluïsa
per comercialitzar-la, i així poder augmentar els ingressos econòmics en 18 famílies,
amb la promoció de la sostenibilitat ambiental. A la vegada, la proposta contribueix
a l’enfortiment dels vincles comunitaris i l’apoderament de la dona camperola
paraguaiana.

PROJECTE
Mitãnguéra Rekove Porave
Rekavo

CONTRAPART
Germans Maristes

APORTACIÓ
6.924,75 €

Capacitació i
acompanyament en el
procés d’apoderament al
comitè de dones
Tekoporaverekavo
Campanya de millora de
l’educació

Fundació José Cardijn

8.100 €

Germans Maristes

25.219,95 €
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FINANÇAT PER
Col·legi Oficial de Treball
Social de Catalunya i
campanya SED
Ajuntament de Valladolid,
Ajuntament de Girona i
campanya SED

Campanya SED

REPÚBLICA CENTREAFRICANA

La situació actual a la República Centreafricana és molt crítica. El conflicte iniciat ja fa
més d’un any ha deixat molts enfrontaments i morts entre la societat civil
centreafricana. Veient la situació del país, la comunitat marista situada a Berberati s’ha
convertit en una comunitat d’acollida de persones amb necessitats urgents
alimentàries i sanitàries. Persones que pertanyen a la comunitat educativa i persones
desesperades per la situació de fam i violència que s’hi està vivint. Així doncs, SED ha
col·laborat amb la comunitat marista, ja que s’ha vist desbordada per la situació i la
impossibilitat d’atendre el gran volum de persones que esperen ajuda.

PROJECTE
Ajuda humanitària

HONGRIA

CONTRAPART
Germans Maristes

APORTACIÓ
5.000 €

FINANÇAT PER
Campanya SED

«A Mi Sulink» és un projecte que neix fa dos anys al centre obert A Mi Házunk, amb el
suport de SED. És una aula externa per a infants que han estat expulsats de l’escola i
que no van a classe. Així doncs, amb l’ajut d’aquest projecte, volem seguir garantint el
dret a l’educació bàsica als alumnes del barri d’Esztergom mitjançant l’adequació de les
sales per continuar amb el projecte «A Mi Sulink».

PROJECTE
A Mi Sulink

CONTRAPART
Germans Maristes

APORTACIÓ
2.913,78 €
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FINANÇAT PER
Campanya SED

Campanya de millora
de l’educació
Per

l’ONGD

SED,

sense

educació

no

hi

ha

desenvolupament; l’educació és l’única via per apoderar
els pobles ja que és bàsica perquè les persones
desenvolupin capacitats i actituds, a més d’adquirir les
eines per tal de poder prendre decisions fonamentals en
benefici propi i dels seus pobles. És per això que, des que
es va fundar, SED ha volgut dedicar una especial atenció al
món educatiu dels pobles empobrits i donar suport a joves i infants perquè adoptin aquells coneixements que els
permetin exigir els seus drets i un món més just.
Gràcies a la CAMPANYA DE MILLORA DE L’EDUCACIÓ donem suport a propostes educatives a Tanzània,
Madagascar, la República Centreafricana i el Paraguai, sempre acompanyades amb projectes de cooperació que SED
realitza amb els seus socis locals.
L’objectiu general de la campanya és millorar les condicions educatives dels infants i joves becats. Des de SED
Catalunya, però, entenem que aquesta millora no només es basa a donar suport econòmic a l’alumne per afrontar la
matrícula, sinó que part d’aquesta beca pot destinar-se a la compra de material, formació del professorat i, en casos
molt excepcionals, diners per a l’alimentació o el transport de l’alumne.
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Així doncs, el funcionament de la campanya es realitza amb els passos següents:
BEQUES: són atorgades a infants en risc de vulnerabilitat. Els diners que
corresponen a la beca no són entregats a les famílies, sinó que els gestiona
l’escola per assegurar que realment s’inverteixen en educació i la comunitat
educativa fa un seguiment de l’alumne. D’altra banda, es demana als infants de
la campanya una petita col·laboració amb l’escola (per exemple, fer reforç als
més petits) amb l’objectiu que valorin el cost de la seva educació. Finalment, la
campanya fa un èmfasi especial en l’ajut a les noies ja que, moltes vegades, són un recurs immediat per donar
suport a les seves famílies en tasques domèstiques i familiars, fet que posa en perill la seva assistència a l’escola.
MATERIAL ESCOLAR: les escoles amb les quals treballem són escoles rurals amb escassos recursos. Per tant, a
vegades hi ha dèficit de materials educatius. La campanya ha contribuït a millorar aquesta situació aportant-hi,
en els casos necessaris, aquells materials educatius que hi mancaven.
FORMACIÓ DE MESTRES: a més de garantir
l’educació dels nens i nenes, SED també vol millorarne la qualitat. Per aquest motiu, part de la campanya
es destina a la formació dels mestres ja que les
mancances formatives dels docents repercuteixen
negativament en l’educació dels infants.

La campanya de millora de l’educació és el projecte de la delegació que més esforços econòmics requereix, amb una
mitjana anual de 30.000 €. Durant aquest 2013 s’hi han destinat les següents aportacions:
PARAGUAI: 25.219,95 €

TANZÀNIA: 5.875,00 €

Inmaculada Concepción – Caaguazú

Col·legi marista de Masonga

Maristas Champagnat – Caaguazú

Maalum, escola per a tothom

Maristas Champagnat – Coronel Oviedo
Horqueta
Limpio
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CAMPS DE
TREBALL
MISSIÓ

Enguany considerem molt important que, en les persones voluntàries que han participat
en la campanya d’Introducció a la Solidaritat Internacional (ISI), existeixi una creixent
inquietud solidària, ganes de conèixer i viure una experiència al Sud. Així doncs,
demostren una gran inquietud solidària i fins i tot s’han volgut implicar directament en
l’entitat més enllà dels camps de treball missió.
Com a novetat volem destacar que s’ha pogut tornar a realitzar l’experiència de
voluntariat a Tanzània, concretament en un camp de treball missió (CTM) nou a
Mwanza. L’experiència ha estat molt positiva i l’any que ve es podrà repetir, i també es
podrà tornar a realitzar el CTM de Masonga, on hi ha l’escola de Maalum.
A través de les valoracions de les voluntàries sabem que gràcies a les experiències al
llarg de tot el procés formatiu (del febrer al setembre) se’ls transforma la mirada al
món, obren mires, empatitzen amb la situació de persones en situació d’exclusió i
desperten la seva voluntat en voler canviar hàbits de les seves vides en pro d’una
societat més justa i humana.

TANZÀNIA
Lloc

Mwanza (Tanzània)

Participants

Mercè Pérez, Helena Beltran, Laura
Ruiz

Dates

Del 16 de juliol al 21 d’agost

Tasques

Suport educatiu al nou centre
marista d’educació secundària de
Mwanza, on hi ha més de 40
adolescents interns. Suport al
professorat en la implementació de
noves metodologies educatives i
educació en el temps lliure.
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Lloc

Tanzània (Coordinació)

Participants

Àngel Domingo

Dates

Del 5 al 21 d’agost

Tasques

Seguiment i acompanyament del grup de
voluntàries. Seguiment i avaluació dels
projectes SED a Masonga.

PARAGUAI
Lloc

Mariscal Estigarribia

Participants

Marina Burgués

Dates

Del 21 de maig al 3 de juliol

Tasques

Suport tècnic en la implementació del currículum
diferenciat indígena a través del VAP (Vicariat
Apostòlic del Pilcomayo), acompanyament i
seguiment de les reunions amb els líders indígenes.
Anàlisi del dret a l’educació a la zona de les
comunitats nivaclé de Campo Loa.
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Lloc

Fischat

Participants

Silvia Romeu i Ana Belén Olivares

Dates

Del 3 al 30 d’agost

Tasques

Suport educatiu a les comunitats a les
escoles de Fischat, San José d’Estereos,
Media Luna, Pablo Sthal, Cacique Sapo i
General Díaz, tot oferint formació en noves
metodologies educatives.

Lloc

Caaguazú

Participants

Mari Cruz Sanz i Laia Almenara

Dates

Del 3 de juliol al 7 d’agost

Tasques

Suport educatiu i sanitari a les mares de la
Cooperativa Panadera del barri d’Empalado
Ari. Tasques educatives al grup de
voluntariat acadèmic a l’escola
Champagnat del mateix barri.
Lloc

Paraguai

Participants

Denise Jiménez

Dates

Del 3 al 30 d’agost

Tasques

Seguiment i acompanyament del grup de
voluntaris. Seguiment i avaluació de
projectes al Paraguai.
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INFORME
ECONÒ MIC

BALANÇ ECONÒ MIC 2013
INGRESSOS

DESPESES

Campanya col·legial

39.767,97 €

Quotes de socis

2.371,88 €

Donatius col·laboradors

43.994,03 €

Entitats privades

6.747,19 €

Campanya ISI

16.330,00 €

Entitats públiques

En cooperació

78.155,18 €

En EPD i sensibilització

16.336,11 €

En voluntariat

24.106,30 €

En gestió

12.313,41 €

TOTAL DESPESES

130.911,00 €

9.434,93 €
118.646,00 €

DESPESES

INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS

0,00 €
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En voluntariat

En gestió
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DESGLOSSAMENT DESPESES
PROJECTES DE COOPERACIÓ
Personal de cooperació a la delegació
Personal de cooperació repercutit de central
Campanya de millora de l’educació
Ajuda d’emergència

17.805,95 €

Projectes
22%

6.954,37 €
30.844,37 €
5.000,00 €

Projectes

17.550,49 €

TOTAL PROJECTES DE COOPERACIÓ

78.155,18 €

Ajuda d'emergència
6%

Personal sensibilització

1.124,95 €

Personal sensibilització repercutit de central

3.115,40 €

Unitats didàctiques

1.736,32 €

Material campanya

9.449,15 €

Publicacions

910,29 €
16.336,11 €
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Personal de cooperació
repercutit de central
9%

Campanya de millora de
l'educació
40%

Personal sensibilització
7%
Publicacions
5%
Personal sensibilització
repercutit de central
19%

EPD i SENSIBILITZACIÓ

TOTAL EPD I SENSIBILITZACIÓ

Personal de cooperació
a la delegació
23%

Material campanya
58%

Unitats didàctiques
11%

Personal Voluntariat
10%
Assegurances
6%

VOLUNTARIAT
Personal Voluntariat

2.460,12 €

Assegurances

1.313,69 €

Campanya ISI

20.332,49 €

TOTAL VOLUNTARIAT

24.106,30 €
Campanya ISI
84%

GESTIÓ
Personal de central repercutit en gestió
Formació de personal

5.182,03 €
476,00 €

Quotes d’entitats on estem federats

1.245,61 €

Viatges nacionals

1.477,90 €

Material i manteniment d’oficina
Correus i missatgeria
Serveis professionals independents
(auditories, serveis…)

417,10 €
1.975,65 €
788,09 €

Altres
TOTAL GESTIÓ

751,03 €
12.313,41 €

Altres
Serveis 6%
professionals
independents
(auditories,
serveis…)
Correus i
7%
missatgeria
16%
Material i
manteniment
d'oficina
3%
Viatges nacionals
12%

Formació de
personal
Quotes d'entitats 4%

on estem federats
10%
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Personal de central
repercutit en gestió
42%

DELEGACIÓ
CATALANA I
AGRAÏMENTS

LA DELEGACIÓ CATALANA
Delegació
Comitè regional

Àngel Domingo (delegat) i Helena Bové (vocal).
Cristina Capdevila, Núria Terradas, Vicenç Gago, Paula
Roig, Joan Cortés, Àngel Domingo i Helena Bové.

Projectes i secretaria

Aina Autonell Ferrer i Immaculada Sañé.

Economia i

Vicenç Gago.

comptabilitat
Socis

77
Campanya de millora de l’educació: 73

Col·laboradors

Gra de sorra: 12

econòmics

Donatius periòdics: 51
Donatius puntuals: 18
Formació i Voluntariat: Cristina Capdevila, Anna Piña,
Marina Brugués, Denise Jiménez, Iñaki Marqués, Joan
Cortés, Àngel Domingo i Helena Bové.
Educació: Helena Beltran, Laura Ruiz, Marina Brugués i

Àmbits d’actuació del

Anna Piña.

Voluntariat

Promoció: Marisol Ezquerro i Ramon Patrís.
Gestió i Economia: Vicenç Gago.
Comunicació: Jordi Aguilar i Jesús Raimon.
Publicacions: Pau Farràs, Noemí Pujol i Jordi
Comasòlives.
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SED-Girona: Jordi Alañà, Elisenda Codina, Gabriel
Delgado, Marta Portas, Natàlia Pujol, Noèlia Reina,
Carme Villodre, Nereida Ruiz.
SED-Lleida: Francesc Balcells, Joan Pifarré, Mariajo
Juanati, Mercè Pérez, Xavier Pérez, Iñaki Marqués,
Òscar Muñoz, Maite Escribano, Núria Ribó, Marta
Grups SED locals

Osés, Àngel Domingo, Joan Dalmau, Roser Seró, Laura
Espelt, Silvia Gallart, Sergi Delgado, Rosa Castro, Mari
Cruz Sanz, Noemí Fernández, Moisès Planas, Laia
Almenara, Jose Marco, Eva González, Rosa Maria
Cano, Anabella Viñuela i Gemma Saladrigues.
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

Centres maristes
de solidaritat

La Immaculada (Barcelona), Maristes Sants-Les Corts
(Barcelona), CRAE La Llar (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).
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AGRAÏMENTS
Província Marista de

Fundació Champagnat

L’Hermitage

FAJMACOR

Diputació de Tarragona

CMS

Consell Comarcal del
Maresme
Col·legi Oficial de

Ajuntament de Girona

Treball Social de
Catalunya

Diputació de Lleida

AMPA Maristes Lleida

Ademar-Catalunya

Associació Gabella

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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