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El no

CONSTRUÏM
LA UTOPIA

Ens impliquem a fons en accions transformadores per
a la construcció d’un món millor que és possible des de
l’acció col·lectiva i el canvi individual.
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TREBALLEM
PER LA JUSTÍCIA
I ELS DRETS
DELS INFANTS
Ens comuniquem, analitzem la realitat i elaborem respostes creatives per generar processos educatius de
qualitat i projectes transformadors de dinamització comunitària.
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PARTIM
DE LA REALITAT
MÉS PROPERA I
COMPTEM AMB TU
Fem de la relació humana el centre de la nostra acció.
Fomentem i cuidem el voluntariat en tots els camps de la
nostra tasca.
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LA SOLIDARITAT ÉS UN
VINCLE D’IGUAL A IGUAL
QUE TRANSFORMA LES
PERSONES I L’ENTORN

Carta de l’Equip Permanent

Cada dia som més persones que
prenem decisions per un món més
just. El canvi constant a les societats
del segle XXI suposa una escletxa
per a l’esperança en la universalitat
dels drets humans i la pau.
El compromís de SED Catalunya,
que es fa real en el treball del voluntariat i en el suport de col·laboradores,
s’enforteix any rere any. Fem créixer les nostres propostes educatives i d’incidència política per tal de
fer arribar el nostre missatge a més
persones.
La relació a llarg termini amb comunitats al Paraguai, a la República
Centreafricana i a Tanzània ens permet donar suport a projectes basats
en la promoció i garantia de drets

L’eduocartcia óaléss
la p es drets
altr
Katarina Tomasevski
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humans veritablement transformadors.
Amb tot, el 2016 com gairebé
sempre, ens hem vist obligats a
donar un cop de mà a comunitats
amigues que han patit el sotrac
d’emergències, com ara al Líban, a
Síria, a Haití i, altre cop, a la República Centreafricana.
Com Katarina Tomasevski, relatora especial pel dret a l’educació a
l’ONU entre 1998 i 2004, creiem que
l’educació és la porta cap als altres
drets i apostem nítidament per la
promoció d’aquest dret en les nostres accions, però sabem que encara
queda molta feina per fer i ens queda molt per aprendre.

EL 2016 EN 4 ACCIONS
APRENENTATGE SERVEI I
PARTICIPACIÓ INFANTIL

APROFUNDIMENT
EN LA SOLIDARITAT
INTERNACIONAL

Hem començat a donar forma al
projecte Pangea, connectant el
món, a través d’una prova pilot als
Maristes Sants-Les Corts i hem donat suport a l’iGòtic de l’Associació
Gabella.

Un grup de voluntàries ha començat a treballar per la construcció
d’una proposta per a excooperants
que vulguin seguir creixent en la
fraternitat i les opcions de vida.

ELS GRUPS LOCALS SE
SUMEN A CAMINAR I A
CÓRRER

PRENEM CONSCIÈNCIA
DE LA NOSTRA
UNIVERSALITAT

Les curses solidàries de Girona i
Lleida, la caminada de Rubí, la Fratelli walker a Badalona i la Maristwalker a Sants-Les Corts. Són moltíssims els kilòmetres que sumem
entre totes les que ens hem movilitzat aquest any per la solidaritat.

Comencem a aprofundir en la incidència social a través del compromís
#PelClima i dels butlletins trimestrals «Veïnatge Universal».

4 PASSOS MÉS A FER
Volem millorar la nostra presència digital a les xarxes i a la web per fer arribar les nostres idees i accions
més lluny.
Estem cercant noves maneres de formar part de la
família SED Catalunya a través de la col·laboració econòmica i el voluntariat.
Tenim l’oportunitat de generar noves opcions de cooperació amb comunitats a Ruanda i Colòmbia.
Entomem el repte de construir noves propostes educatives transformadores per anar teixint una societat
més fraterna.
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HEM ESTAT
PRESENTS
A DIFERENTS
REALITATS
FENT-HI ARRIBAR
DIFERENTS
PROPOSTES
EDUCATIVES

LA CURSA SED
MOVILITZA CENTENARS
DE PERSONES A LLEIDA
829 corredors s’apleguen a Lleida
per un món més just. Altre cop, el
lema #NoSiguisGallina dinamitza el
Segrià el 6 de març.
El grup de voluntàries reunit a
l’entorn de l’escola Maristes Montserrat creix cada any i fa possible un
event únic i 100% solidari gràcies a
empreses col·laboradores.

COMPROMÍS AMB ELS
DRETS DE LES DONES
Hem participat de les reivindicacions en el Dia pels Drets de les Dones sota el lema #8mDecimosBasta.
Hem dinamitzat una activitat de
sensibilització a l’Associació Gabella,
amb un vídeo com a resultat final.
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A GIRONA CORREN PER
LA JUSTÍCIA GLOBAL
La cursa popular promoguda pel
grup local de Girona obre l’opció
de sis km i altres més curtes per a
infants el 14 de juny a la riera de la
ciutat.
Centenars de persones s’impliquen
i posen el seu gra de sorra en
aquesta nova edició de la cursa.

SETMANA PELS DRETS
DELS INFANTS
Arreu del territori, les obres maristes ens apleguem sota el lema #MaristesDrets.
Als Maristes Sants-Les Corts dinamitzem diferents testimonis, taules
rodones i activitats educatives durant tota la setmana, que acaba amb
la fira solidària el dissabte 19 de
novembre.

COMENCEM PANGEA:
CONNECTANT EL MÓN
Iniciem un programa d’APS (aprenentatge servei) amb un grup de 4t
d’ESO de l’escola Maristes Sants-Les
Corts.
Aquest grup comença a estudiar
els Drets dels Infants i compararà
la situació dels drets entre Catalunya
i Tanzània.
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UN COR FRATELLI
Els joves del Centre Obert Rialles,
a Santa Coloma de Gramenet, han
dut a terme el projecte Un Cor Fratelli i han engrescat tota la seva
comunitat en un musical solidari
amb la temàtica dels desplaçaments
forçats.

CANVIEM LA MIRADA
A l’escola Maristes La Immaculada
canviem la mirada per poder obrir
els ulls a les diferències.
Durant tota una setmana han treballat els drets dels infants a partir
de la realitat dels infants que viuen
en conflictes armats.

MÉS INICIATIVES DONEN
SUPORT AL PROJECTE
FRATELLI
L’escola Maristes Champagnat es
fa solidària amb el projecte Fratelli a
través de la Maristwalker (pàgines
12 i 13).
A Maristes Igualada organitzen
una exposició sensibilitzadora
amb la realitat dels refugiats.
Maristes Rubí organitza una jornada festiva i esportiva per recollir
fons per als programes socioeducatius que coordina el Projecte Fratelli
al Líban (imatge de sota).

Encara podem fer més...
Volem
seguir
promovent
d’aprenentatge servei

projectes

Volem promoure més grups locals perquè
sabem que les persones organitzades des de
baix són capaces de canviar el món.
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FEM FORÇA AMB L’SCMI
El Secretariat de Col·laboració Missionera Internacional serveix per donar una nova dimensió als camps de
treball-missió internacionals.
Gràcies al treball amb l’SCMI hem pogut arribar a Xile,
Colòmbia i al Projecte Fratelli.

PARTICIPEM A LAFEDE.CAT
Formem part de la tercera fira de voluntariat internacional #TornaCanviada, oferint la nostra proposta d’ISI
a les persones que hi vénen a informar-se.
També som una de les entitats que constitueixen
la Comissió d’Educació de la Federació Catalana
d’Organitzacions per la Justícia Global (LaFede.cat).

Treball en xarxa
EL LEMA DE L’ANY
La nostra aliança amb Proide i Proclade propicia un any
més un lema entorn la justícia: «Consumir el just i necessari depèn de tu».
Les tres organitzacions coincidim en la necessitat
d’educar el conjunt de la societat en la necessitat de tenir
opcions de consum més sostenibles que repercuteixin
positivament en els drets de les persones a tot el món.

VEÏNATGE UNIVERSAL
Hem començat a elaborar publicacions trimestrals
per fer incidència i per a oferir informació concreta sobre
alguns temes concrets.
El primer tema ha estat la situació de les persones
desplaçades; al document Vila refugi hem exposat les
realitats de Colòmbia, del Líban i de la República Centreafricana, entre d’altres.
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Voluntcioarnaiatl
Interna

HEM FORMAT PERSONES
QUE HAN VIATJAT
ARREU DEL MÓN PER
DESCOBRIR EL QUE
TENEN DINS

CURS D’INICIACIÓ
A LA SOLIDARITAT
INTERNACIONAL
Un any més hem proposat el curs
ISI per a persones que volen viatjar
a fer una experiència de voluntariat
internacional.
Durant els diferents caps de setmana que ha durat el curs s’ha viscut
un ambient de germanor i hem pogut comptar amb més d’una desena
de formadores voluntàries.

PARAGUAI
La Neus, l’Ana i l’Isa han viatjat a
Fischat, una comunitat originària
al Chaco paraguaià.
Allà han fet servei a diferents centres educatius de la zona i han conviscut amb el poble Nivaklé i les religioses que també viuen amb ells.

TANZÀNIA
Dos grups han estat en aquest
país centreafricà, a la vora del llac
Victòria, a les poblacions de Masonga i Mwanza.
La Núria, la Virginia i l’Alba han
estat a Mwanza, una de les ciutats
més grans del país, als afores de la
qual es troba l’escola secundàriainternat Marista, on les nostres
voluntàries han col·laborat amb les
tasques escolars i han dinamitzat espais com el Dia dels Pares.
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El Marc, la Yolanda i la Mireia han
estat a Masonga, un poblet menut
prop de la frontera amb Kènia. Allà
han fet, sobretot, tasques educatives
a l’escola especial Maalum, amb infants amb diverses capacitats.

COLÒMBIA
Mitjançant la mediació de l’SCMI
hem pogut estar presents a projectes a diverses parts de Colòmbia.
L’Àngel hi ha acompanyat dos grups
que han fet dues modalitats diferents.
En el primer grup, la Chari i
l’Amanda han estat amb la Fundación Huellas a Medellín, fent tasques socioeducatives amb infants
desplaçats als afores d’aquesta ciutat.
El Miquel i el Toni, per la seva banda, han estat primer a Bogotà, al
Centro La Paz i al Centro pastoral
Marcelino Champagnat, que atenen infants no escolaritzats, i més
tard a l’escola Pilares de Oriente,
de Ciudad Porfía fent un projecte
transversal com a Educadores de
Paz i participant dels grups Remar
de pastoral juvenil.

XILE
La Nadina i la Gemma han fet la
seva experiència a Xile, a una escola
d’alta complexitat al nord del país.
Elles són mestres i han fet suport en diverses classes de l’escola,
col·laborant, especialment en les
classes de salut sexual i en la setmana pels drets dels infants.
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VOLUNTARIAT DE LLARGA
DURADA
Una vegada més, hem estat en
el procés de formació i acompanyament d’una persona que ha triat
l’opció de convivència al sud.
La Núria ha estat tot un trimestre a
Tanzània, on ha pogut compartir els
projectes i la vida de Masonga

ASI
Un equip de voluntàries ha començat a donar forma a una proposta formativa i de vivència per a
les persones que ja han participat
en camps de treball.
Aquesta proposta s’anomenarà
Aprofundiment en la Solidaritat Internacional i començarà a funcionar
el segon trimestre del 2017.

ASSEMBLEA REGIONAL
Com cada any, hem viscut la Trobada Regional, en la qual hem compartit els nous reptes de l’organització,
hem fet balanç de l’any anterior i
hem compartit la taula.
Després d’anys de compromís
amb SED, ens acomiadem amb molt
d’agraïment de l’Helena Bové, que
deixa la vocalia catalana per destinar bona part dels seus esforços a la
direcció de l’Associació Gabella. Tanmateix, Dani Farràs ha estat escollit
per ocupar aquest càrrec.
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PARAGUAI
A Horqueta, una població del Paraguai, apostem juntament amb la
comunitat local per la creació d’horts
amb cultius alternatius i ancestrals medicinals i alimentaris.
Donem suport a la creació dels
horts i als processos educatius que
ajuden la comunitat a fer-los presents en la vida dels infants i joves
de l’escola.
Igualment, facilitem l’obtenció
recursos econòmics per part de
escoles maristes del país, per
que cap infant quedi exclòs
l’educació formal.

de
les
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A Montanaro, una altra població paraguaiana prop d’Asunción,
col·laborem amb el projecte comunitari Agua potable para Montanaro, pel qual la comunitat està prenent consciència de la importància
de l’aigua per a la salut, la higiene
i la sostenibilitat de l’ambient.

REPÚBLICA
CENTREAFRICANA
Col·laborem amb l’única organització registrada al país, Kizito, que
treballa a Berberati per a la restauració i integració d’infants i joves
que han patit l’horror de la guerra
com a soldats.
A través de l’acolliment familiar
per part dels veïns de la zona i de la
granja-casa residencial, es fan processos integrals que inclouen alfabetització, suport psicològic i formació professional per als joves.

TANZÀNIA
A Tanzània donem suport des del
seu inici a l’escola d’educació especial Maalum, a Masonga.
La zona on es troba Maalum
compta amb un percentatge inusualment alt de discapacitats
auditius, i aquesta escola va nèixer
amb l’objectiu d’oferir oportunitats
formatives a aquest col·lectiu.
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Deu anys després de la seva inauguració, Maalum és un referent en
educació inclusiva al país.

MADAGASCAR
Continuem cooperant amb una
congregació religiosa a la presó de
Toamasina, on un grup de monges
i una empresa constructora ofereixen tallers de capacitació laboral
als presos.
20 presos s’han beneficiat
aquest any dels cursos de fusteria
i metal·listeria que s’han ofert al centre penitenciari, amb l’objectiu que
amb la seva posada en llibertat tinguin més opcions de refer les seves
vides d’una manera digna.

HEM INCIDIT DIRECTAMENT EN
LA VIDA DE 432 INFANTS I DE
LES SEVES FAMÍLIES

Encara podem fer més...
Perquè l’any 2017 hem començat a
col·laborar amb la Fundación Huellas i FUNDEMAR, organitzacions maristes de Colòmbia.
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Emergències
FRATELLI

EMERGÈNCIA RCA

HAITÍ

Des del seu naixement el 2015, el
Projecte Fratelli rep el suport de SED
i totes les seves delegacions.

Després d’una època climatològicament dura, les condicions de vida
a Berberati (República Centreafricana) han estat especialment difícils.

A nivell estatal, hem actuat de pressa per posar remei a les destrosses
que l’huracà Matthew va fer al país.

La realitat del conflicte a l’Orient
Mitjà és molt viva a Catalunya i han
estat moltes les manifestacions de
suport, educació i conscienciació
que hem dut a terme a Catalunya a
partir del Projecte Fratelli.
Els projectes d’aquesta comunitat
Marista-La Salle cada vegada atenen
més infants i famílies diverses, des
de sirians i iraquians en espera de
l’estatus de refugiats fins a libanesos
en risc.
A la imatge de sota es veu com un
infant sirià planta un cedre durant el
casal d’estiu Fratelli, acompanyadt
d’una voluntària catalana.
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Amb aquesta premisa, la comunitat Marista de Berberati va demanar suport per poder garantir
l’alimentació dels alumnes en situació econòmica desfavorable i la renovació de la farmaciola escolar que
asseguri el tractament mèdic i farmacològic dels alumnes.

Concretament,
la
campanya
d’emergència per a la reconstrucció
d’estructures de benestar per als infants del país (escoles i habitatge),
va recollir 32.000 € que han arribat
al país a través de l’FMSI i que a dia
d’avui ja són una realitat en forma
d’infraestructures reconstruïdes.

Economia
DESPESES
Educació per a la Justícia Global i Incidència

27.791,08

Gestió

13.063,52

Cooperació

40.483,54

Voluntariat

5.204,60

Total despeses

86.542,74

INGRESSOS
Sòcies i donacions

40.915,63

Campanyes escoles

49.192,73

Entitats privades

2.250

Entitats públiques

7.993,36

Total ingressos

100.351,72

TOTAL

2012

Ingressos

100.351,72

Despeses

86.542,74

Total

13.808,98

2013

2014

2015

Aquestes dades corresponen a la delegació
catalana de SED. El decalatge entre ingressos
i despeses s’explica per les aportacions catalanes a projectes d’altres delegacions i a projectes conjunts (emergències) que no queden
reflectits com a despeses pròpies de la delegació.

2016

Els comptes de SED han estat auditats per
Serrano 41 i avaluats per la Coordinadora Espanyola d’ONGD en transparència i bon govern.
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Agraïments

264

PERSONES
COMPROMESES
UNA MITJANA DE

121’9 €

ANUALS/PERSONA

AMB EL SUPORT LOGÍSTIC DE
Consell Esportiu del Segrià - Diputació de Lleida - Consell Comarcal del Segrià - Fira de Lleida
- Creu Roja - Club esportiu Maristes Montserrat - La Coma - Dancescape - Casa Verit - Querol Balaguer - Supermercats Plus - Ekke - Wala - Saladrigues - Esports Pifarré - Feedback - Grabert / Hort
de ca la Cistellera - La lleteria / Les Obagues Talma - Cooperativa el Soleràs - Logigràfic - 40x20
- Romero Polo - NH - Fiat - Medicina estètica Nexus - Golden Export - ISAT - ILERSPRAY - Herbalife
- Rodi Motor - Track Bellpuig - Creperia Flash - Banasegur - Aquarius (Flor de Vimbodi) - Deporshop - Medilast - Cavall Fort - Kroma - Ilermedia - Monalisa - Barberia ALBERT Bellpuig - Nutrisport Adamo - Iltrida - Prevint - Fundació FCBarcelona - Torrons i Mel Alemany - RACC - Actel força Lleida
- Ramon Vilella - Abacus Cooperativa - Costers del SIÓ - Cols Pons - Kerité - TRASMALL - Stero movil
- Equilibrium cos ment - Hipopresius Lleida - Gros Mercat - Creperia Bretonne - Amaball - Gimnas
Nira - Bonpreu - CaixaBank - Peixateria Trasmall - Frit Ravich - Centre Kirma - Logiesport - GoGoRunners - Associació Batukats de l’Ala (Aitona) - Granja Pifarré - Carrocerias Ilerdenses

COL·LABORADORS:
Volem agrair a tots els centres
educatius maristes la implicació de
les Associacions de Famílies, del
personal d’escoles i obres socials,
dels moviments de lleure educatiu, dels clubs esportius i del voluntariat organitzat que fan possible any rere any que SED Catalunya
tingui un impacte positiu al nostre
món.
Gràcies també a les nostres sòcies a Catalunya i arreu del món,
sense les quals no podríem arribar
a canviar les vides de tants infants.
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FEM EL CAMÍ
PAS A PAS,
Et necessitem per formar part dels
nostres equips de treball o grups locals.
L’Equip de Formació, el d’Educació,
l’Equip d’Incidència i els grups locals treballen tot l’any pels objectius de SED.
Tu també hi tens molt a fer!
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Segueix-nos a les xarxes i estigues
informada virtualment de l’actualitat de
l’ONG a través del BATEC, el nostre butlletí
mensual i del blog a sedcatalunya.cat.
El dia a dia a Instagram i Twitter, la nostra música preferida a Spotify i una mica
de tot a Facebook.

Pots participar dels Camps de treballmissió que organitzem arreu del món en
els projectes amb què col·laborem i a comunitats amigues.

Pots col·laborar econòmicament a través d’una donació puntual i també donacions periòdiques segons et convingui.

Al novembre llancem la campanya 2018
a les xarxes!

La teva empresa o associació també pot
rebre el segell d’Empresa Col·laboradora.

sedcatalunya.cat

Carrer Vallespir, 162
08014, Barcelona
Telèfon: 934 908 146
sedcatalunya@sed-ongd.org
@SEDCatalunya

Vull col·laborar amb SED Catalunya:
Nom i cognoms: ________________________________________________________ NIF:___________________
Telèfon:__________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
Adreça:________________________________________________________________CP:____________________
Vull col·laborar amb ________€ de forma:
Anual ҈ Semestral ҈ Trimestral ҈ Puntual ҈
A través de domiciliació bancària al meu compte corrent:
ES _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _/_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _/		
Signatura:
Les aportacions econòmiques desgravaran en la teva declaració de la renda segons el que està establert a la llei 49/2002 d’incentius fiscals al
mecenatge. Les dades facilitades quedaran recollides a la base de dades de SED, registrada a l’agència de protecció de dades, amb la finalitat de
realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb les persones col·laboradores.
Si ho desitges, pots accedir a la teva informació, rectificar-la o anul·lar-la a través del correu sedcatalunya@sed-ongd.org
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sedcatalunya.cat

Carrer Vallespir, 162
08014, Barcelona
Telèfon: 934 908 146
sedcatalunya@sed-ongd.org
@SEDCatalunya
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