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ENTRE TOTES TREBALLEM
PER UNA SOCIETAT MÉS
JUSTA
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Carta de l’Equip
Des de l’Equip Permanent de SED Catalunya volem donar les gràcies a totes les persones que han col·laborat amb nosaltres al llarg
d’aquest any. Sempre diem que SED és l’ONG
de les persones i això és així perquè tothom
posa la seva llavor perquè pugui donar fruits i
fer créixer les diferents vesants que treballem
des de l’entitat.

moments importants en el nostre fer i ser: formacions d’iniciació al voluntariat amb les persones que han viscut experiències de solidaritat a
l’estiu; activitats en clau d’Educació per a la Justícia Global com ara l’APS Pangea; dinàmiques
sobre els drets dels infants; el treball per la Cultura de Pau, i el gran nombre de projectes de
cooperació als quals hem pogut donar suport.

En aquest any 2018 que hem tancat, volem
donar les gràcies especialment a una persona
que ha plantat llavors aquests dos últims anys
com a vocal de SED Catalunya, el Dani Farràs,
que va deixar l’Equip Permanent al setembre.

Per tot això i més, us volem agrair tot el viscut
aquest any. Gràcies!

Al llarg d’aquests dotze mesos hem viscut
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Educació per a la
Justícia Global

PRESENTS
A LES
DIFERENTS
PROPOSTES
EDUCATIVES

PANGEA:
CONNECTANT EL MÓN
Quan pensem en els nostres projectes d’Educació
per a la Justícia Global, estem especialment alegres de
compartir els progressos del programa d’APS (Aprenentatge Servei) Pangea.
Aquest any el projecte ha estat a l’abast tant de centres educatius maristes com d’entitats externes. Gràcies a això hem pogut gaudir d’una formació amb un
gran nombre de persones interessades a implementar
el projecte als seus centres.

ENS MOVEM AMB LA
CURSA SED DE LLEIDA
Un any més, la cursa SED de Lleida va tornar a reunir
un miler de persones el mes de març. Petits i grans es
van calçar les seves vambes per córrer per un món més
just.
Una cursa 100% solidària que es dinamitza des del
grup local de SED Lleida per tal de promoure la sensibilització envers el reclutament d’infants arreu del món.

4

GIRONA PER LA
JUSTÍCIA GLOBAL
Des de Girona, s’han organitzat
activitats al llarg de l’any en clau
d’Educació per a la Justícia Global. Hi
ha hagut joves que han participat en
un curs de prevoluntariat; s’ha celebrat la Quina solidària al desembre,
i el grup local de Girona també ha
promogut una cursa solidària, entre
altres accions.

XERRADES I
DINÀMIQUES
El grup local de SED a Mataró ha
estat carregat d’energia per posar
en marxa diferents iniciatives. A més,
de totes les activitats a les quals es
dona suport durant la setmana de
la solidaritat, aquest any, s’han dut
a terme diverses xerrades per tal de
promoure l’educació en enfocament
de drets humans.

DRETS DELS
INFANTS
A totes les obres educatives maristes s’han treballat al llarg del curs els
drets dels infants a través d’activitats
lúdiques, testimonis, taules rodones,
etc., per tal d’apropar la Convenció
sobre els Drets de l’Infant a totes les
persones de la família marista.
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Voluntariat
Internacional

ENS FORMEM PER
CANVIAR PERSPECTIVES

CURS
D’INICIACIÓ A
LA SOLIDARITAT
Com cada any, des de SED hem realitzat el curs formatiu ISI per a persones
que volen viure una experiència de voluntariat internacional amb nosaltres.
Un grup d’onze persones han compartit vida i s’han format durant els caps de
setmana que ha durat el curs. Gràcies
a aquests dies compartits hem pogut
crear vincles i conèixer-nos més profundament.
Estem molt contentes de poder dir
que la formació ISI, juntament amb totes les persones voluntàries que la fan
possible, acompanya les persones que
volen viure experiències de voluntariat
internacional amb nosaltres a les comunitats de Tanzània, Colòmbia i el Paraguai.

TANZÀNIA
L’Eli, l’Alba i el Xavi han estat compartint vida a Masonga, un poble de
Tanzània al costat del llac Victòria,
gairebé tocant a Kènia.
Han conegut com és la vida a la
comunitat de Germans Maristes i
han realitzat tasques educatives a
l’escola primària d’educació especial
Maalum.
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COLÒMBIA
Aquest any hi ha hagut dos grups
de persones que han compartit vida
a Colòmbia.
D’una banda, l’Alex i l’Alícia han
conegut els projectes dels Germans
Maristes a Bogotà, on han realitzat
tasques educatives a La Cabaña, un
centre obert.
D’altra banda, la Júlia i l’Anaís
van ser a Medellín, on van poder
conèixer de primera mà els projectes
que Fundación Huellas té al barri
per acompanyar en el dia a dia els
infants i dones que viuen en aquesta
zona de població desplaçada.

PARAGUAI
La Mireia i l’Eli han viatjat a Horqueta. Allà han pogut compartir
experiències al centre Mitãnguéra
Rekove i al menjador del barri Ycuá
Estel.
També al Paraguai, l’Anna i la Irina
han fet servei a l’escola Hermano
Félix de Coronel Oviedo, on han
pogut realitzar activitats educatives
i conviure en una comunitat de
germans grans.
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COLÒMBIA
Ja és el segon any que treballem
en col·laboració amb la Fundación
Huellas, entitat que es localitza a
la ciutat de Medellín i que treballa
amb famílies desplaçades (especialment amb infants i dones) als
barris de la perifèria de la ciutat.
El treball de SED dona suport a
dues actuacions. D’una banda, al
projecte Semilleros de comunicación, una actuació que pretén, a
través de la formació en tècniques
de comunicació, promoure i sensibilitzar nenes i nens de la zona en
l’exercici dels seus drets.
Amb el segon projecte es vol
reforçar l’acompanyament psicosocial per a la promoció i defensa dels drets dels infants amb els
quals treballa la Fundación Huellas.

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.
L’escola va néixer amb l’objectiu
d’oferir oportunitats formatives a
aquest col·lectiu.
Aquest any, però, la intervenció
es va completar amb l’execució
del projecte Dret al joc, que,
precisament,
volia
promoure
l’accés al dret a l’oci, l’esport i la
cultura dels infants i joves de les
dues escoles maristes de Tanzània.
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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.
En un país on la guerra ha provocat milers de desplaçats, els principals afectats continuen sent els infants. El projecte té com a objectiu
principal garantir el dret a la identitat de nenes i nens que, a causa de
la guerra, no han estat inscrits oficialment i, per tant, no poden tenir
accés a l’educació o la salut.

9

Economia
DESPESES
Educació per a la Justícia Global i Incidència

3.303,37

Cooperació

50.453,56

Voluntariat

17.8013,93

Gestió

32.013,27

Total despeses

103.584,13

Cooperació (48,71%)
EpJG (3,19%)
Gestió (30,91%)
Voluntariat (17,20%)

INGRESSOS
Campanyes escolars

42.024.78

Entitats privades

8.784,80

Persones sòcies i donacions

21.786,78

Subvencions públiques

31.690,08

Voluntariat

15.259,81

Total ingressos

119.546,25
Campanyes escolars (35,15%)
Enititats privades (7,35%)
Persones sòcies i donacios (18,22%)
Subvencions públiques (26,51%)
Voluntariat (12,76%)

TOTAL
Ingressos

119.546,25

Despeses

103.584,13

Total

15.962,12

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.

sedcatalunya.cat

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