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CELEBREM I AGRAÏM LA
VIDA I ELS DONS DE TOTES
LES PERSONES QUE HAN
FET QUE UN ALTRE MÓN
SIGUI POSSIBLE
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Ha estat un any de canvis. L’agost
vam dir adeu a l’Àngel Domingo, el
delegat de SED Catalunya durant
6 anys, i vam rebre l’Anna Badia, la
primera dona delegada a Catalunya.
Agraïm el compromís de tots dos
i els desitgem el millor en els seus
respectius camins.
El 2017 també ha estat un any
de celebracions: les delegacions de
SED, cadascuna al seu territori, ens
vam reunir amb socis, col·laboradors
i voluntaris per celebrar totes les experiències viscudes al voltant d’un
somni que va començar fa 25 anys:
fer que un altre món fos possible.
Sense deixar de donar les gràcies
per tot el que hem aconseguit, som
conscients d’aquests 25 anys de
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treball continuat a favor dels qui es
troben en situació de vulnerabilitat i
això ens obliga a plantejar-nos nous
objectius, reptes, maneres de ser,
de pensar i actuar, en el que serà
un procés continuat de construcció
i millora.
Finalment, també volem reconèixer el paper fonamental dels voluntaris durant tots aquests anys i els
que vindran, tant els que col·laboren
en les propostes educatives per a la
Justícia Global proposades des de
SED, com els que són rostre viu de
SED a les comunitats d’acollida. A totes i tots: Gràcies!
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Educació per a la
Justícia Global

HEM ESTAT
PRESENTS
A DIFERENTS
REALITATS
FENT-HI ARRIBAR
DIFERENTS
PROPOSTES
EDUCATIVES

LA CURSA SED
MOVILITZA
CENTENARS DE
PERSONES A LLEIDA
1.095 corredors s’apleguen a Lleida
per un món més just. Altre cop, el lema
#NoSiguisGallina va dinamitzar el Segrià
el 19 de març.
El grup de voluntàries reunit a l’entorn
de l’escola Maristes Montserrat creix
cada any i fa possible un esdeveniment
únic i 100% solidari gràcies a les
empreses col·laboradores.
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GIRONA PER LA
JUSTÍCIA GLOBAL
El 14 de maig la cursa popular promoguda pel grup local de Girona va
proposar rutes de 6 km per la riera
de la ciutat, a més d’altres de més
curtes per a infants.
A més, el desembre, desenes de
persones van participar a la tradicional Quina Solidària.

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

PANGEA:
CONNECTANT EL MÓN
Continuem amb el programa d’APS
(Aprenentatge per Servei) Pangea.
Aquest any el projecte ha inclòs
una formació per a mestres de diverses escoles i obres socials maristes d’arreu de Catalunya.
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Voluntariat
Internacional

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

CURS D’INICIACIÓ
A LA SOLIDARITAT
INTERNNACIONAL
Un any més hem proposat el curs
ISI per a persones que volen viatjar
a fer una experiència de voluntariat
internacional.
Durant sis caps de setmana diferents, onze joves han conviscut i
s’han format en solidaritat de la mà
de més d’una desena de formadores
voluntàries.

PARAGUAI
Igual que fa més de 25 anys, enguany hem tornat a compartir vida
a Horqueta de la mà de la Teresa, la
Núria i el Pablo. Allà hem conviscut
en comunitat en una residència de
noies i hem fet servei al centre educatiu Mitãnguéra i al menjador popular Ykua Lucero.

TANZÀNIA
Aquest any hem conviscut al
Marist Boys Secondary School de
Mwanza, la ciutat costanera del llac
Victòria, en un any molt especial per
a Tanzània: fa 25 anys de l’arribada
dels primers Germans Maristes al
país, concretament a Masonga, i ho
hem pogut celebrar amb tots ells.
Allà, l’Olga i la Virginia han col·laborat
en diferents tasques de lleure, com
ara els clubs d’oci dels joves de
l’internat i activitats puntuals com el
Father & Son Day i el Nane-nane, dia
en què se celebra la importància de
l’agricultura al país.
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COLÒMBIA
Com l’any pasat, aquest estiu 2017
ens han tornat a obrir les portes a
dues obres colombianes.
En primer lloc, el Xavi, la Mercè i la
Teresa han estat a Bogotà, on han
pogut conèixer i col·laborar amb el
projecte de FUNDEMAR de La Cabaña, una obra de caràcter social,
situada al sud de Bogotà, on es
treballa amb infants i joves en risc
d’exclusió que normalment han estat desplaçats per la violència.
D’altra banda, a Medellín, el Dani
i la Míriam han compartit experiències amb la Fundación Huellas i han
realitzat tasques socioeducatives
amb els infants i joves desplaçats
que viuen als barris perifèrics de la
ciutat.

RUANDA
La Laura, el Diego i l’Anna han
viatjat a Ruanda, on han pogut
conèixer el projecte de TTC Mururu,
una escola de capacitació per a
mestres d’Infantil i Primària, i han
realitzat tasques educatives al
centre. El centre de Mururu es troba
just a la fronterera amb el Congo i
ofereix formació teòrica i pràctica als
joves del país.
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PARAGUAI
A Montanaro, població paraguaiana a prop d’Asunción, col·laborem
amb el projecte comunitari Agua
potable para Montanaro, que està
servint perquè la comunitat prengui consciència de la importància de
l’aigua per a la salut, la higiene i la sostenibilitat de l’ambient.
El projecte inclou accions a diferents àrees per aconseguir un
impacte més integral: accions per
a la creació d’una infraestructura
d’obtenció i distribució de l’aigua;
accions per a la formació en hàbits
d’higiene i cura de la salut; accions
per a la preservació del medi ambient, i accions per al manteniment
i la conservació de la xarxa de distribució creada.

REPÚBLICA
CENTREAFRICANA
A la República Centreafricana
col·laborem amb la comunitat marista present a Berbérati, que duu
a terme un projecte d’atenció de les
necessitats bàsiques vulnerades de la
infància.
El projecte té com a objectiu principal atendre les necessitats bàsiques dels alumnes de l’escola Lycée
St. Marcellin Champagnat a Berbérati, garantint una millor distribució
d’aliments i medicaments.

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.

COLÒMBIA
Aquest any hem començat a
col·laborar en la redacció i formulació de diferents projectes amb la
Fundación Huellas, entitat que es localitza a la ciutat de Medellín i que
treballa amb famílies desplaçades
als barris de la perifèria de la ciutat.
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Economia
DESPESES
Educació per a la Justícia Global i
Incidència

16.437,63

Gestió

22.837,46

Cooperació

70.044,39

Voluntariat

19.473,55

Total despeses

128.793,03

INGRESSOS
Sòcies i donacions

65.744,34

Campanyes escoles

37.782,02

Entitats privades

4.600,00

Entitats públiques

20.925,36

Total ingressos

129.051,72

TOTAL
Ingressos

129.051,72

Despeses

128.793,03

Total

258,69

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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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.

Agraïments

182

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 - Ilermzedia
- 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 - Agro Igualada - Catering de l’anoia - Pastoret La Segarra - Montferri Germans, S.L.

COL·LABORADORS:
Volem agrair a tots els centres educatius
maristes la implicació de les associacions de
famílies, el personal d’escoles i obres socials, els
moviments de lleure educatiu, els clubs esportius i el 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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sedcatalunya.cat

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