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QUI
SOM
Benvolguts amics i amigues,
L’any passat, alguns membres
de la nostra Junta vam poder
visitar tots els projectes a
Mumbai, Dakar i Barcelona,
i al moment d’editar aquesta
Memòria haurem visitat els
de Medellín a Colòmbia.
La dotació per a projectes en aquest primer any de
PROiNFANTS ha estat de 76.724€ significant un 86%
sobre els nostres ingressos, la qual cosa testimonia
el més elevat nivell de compromís amb els 800 nens i
nenes beneficiaris. Ens hem marcat el gran objectiu
de superar els 1.000 beneficiaris.
La situació de les barriades d’aquestes quatre grans
ciutats, presenta una fisonomia similar, perquè el
gran canvi urbà i el fenomen de la imparable migració
del món rural a les ciutats a la recerca d’una vida
millor, té els mateixos efectes devastadors sobre els
nens i nenes desplaçats amb de les seves famílies.

PROiNFANTS és una organització no governamental
per al desenvolupament (ONGD), legalment constituïda
com una associació sense ànim de lucre, auditada
anualment i declarada d’Utilitat Pública que reuneix
l’experiència de més de 15 anys de dues associacions
que es fusionen l’ 1 gener 2015.

Missió, visió i valors

La nostra missió, que compartim amb les nostres
contraparts a cada zona, consisteix a cobrir les
necessitats bàsiques dels nens i adolescents,
facilitant-los les eines necessàries per al
seu desenvolupament personal, intel·lectual i
professional. Considerem l’educació com l’únic actiu
que els permetrà trencar el cercle viciós de la pobresa
i reinserir-se a la societat com a membres de ple dret.

Les infraestructures i serveis bàsics “d’acolliment”
per a aquestes famílies són precaris i en moltes
ocasions inexistents, i només amb una consciència
global es podrà facilitar el trànsit familiar de la
misèria rural endèmica, a les ciutats que concentren
les noves ocupacions i creen les condicions per
distribuir el progrés entre els nous habitants urbans,
que busquen així sobreviure primer i beneficiar-se
després, dels fruits del creixement.
El futur els pertany a aquests nens i nenes emigrats
i la nostra visió a PROiNFANTS pretén donar un
testimoniatge universal que és possible contribuir a
la seva supervivència i desenvolupament personal
i que a través de l’educació, com a eina fonamental,
poden convertir-se en actors de ple dret en la nova
societat del segle XXI.
Espero que entretant, aquesta Memòria sigui del vostre
grat i contribueixi a difondre unes actuacions de les
quals orgullosament us podeu sentir protagonistes.
Amb el major afecte i reconeixement

Juan A. Pons-Serés
President de PROiNFANTS
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Medellín (Colòmbia)
• Població = 2.464.322 habitants
• Taxa escolarització= 76,68%
• Taxa desnutrició infantil= 12,25%

ON
ESTEM

Desenvolupem tots els projectes amb presència
i supervisió personal sobre el terreny

Què fem

Treballem en activitats i projectes de cooperació a
través de contraparts locals en 4 continents.

VALORS

Els nostres valors són la coherència, transparència,
compromís i solidaritat.

PROiNFANTS promou, finança i supervisa projectes
dirigits a nens i adolescents en risc d’exclusió,
d’entorns urbans, en barriades amb alts índexs de
pobresa. Amb aquests projectes donem soport a més
de 1.000 beneficiaris.

Barcelona “Nou Barris” (Espanya)
• Població = 165.718 habitants (13,1% de 0-14 anys)
• Índex de pobresa respecte al nivell mitjà de la
ciutat de Barcelona = 51%
• Índex d’atur al districte = 22,3%
• Índex de desnonaments més alt de Barcelona

Mumbai (Índia)
•
•
•
•

Població = 21.255.000 habitants
Taxa escolarització (Índia) = 76,30%
Taxa desnutrició infantil >1.400.000 nens
Esperança de vida en néixer = 66,20%

Dakar (Senegal)
• Població = 2.476.400 habitants
• Taxa escolarització = 69%
• Taxa desnutrició infantil = 17%
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LA INFÀNCIA
DEL SEGLE
XXI

El segle XXI és la nostra oportunitat per convertir
la darrera migració a la ciutat en una força
de progrés que desemboqui en el final de la pobresa

PROiNFANTS és una ONG del segle XXI compromesa
amb la infància, i basant-se en una rigorosa
comprensió i divulgació en el seu entorn del fenomen
urbà i migratori, pretén aportar solucions a l’exclusió
infantil, a petita escala, en 4 ciutats de quatre
continents.
PROiNFANTS des dels seus orígens a l’any 2000, va
dipositar la seva mirada i es va involucrar en el món
infantil més exclòs de les barriades urbanes de la
ciutat de Mumbai.
Allà, amb els street Children dels slums indis,
PROiNFANTS va conèixer i adquirir una gran
experiència en projectes infantils vinculats i relacionats
a un moviment sociològic transcendental a l’inici del
segle XXI, com és la transformació definitiva de les
societats humanes i el seu pas de l’àmbit rural a l’urbà.
Arribarem al final d’aquest segle sent una espècie
totalment urbana. Constituirà l’últim moviment de
població d’aquest abast i proporcions; i, de fet, els
canvis que introduirà en la vida de les famílies, que
passaran de ser grans famílies agràries a petites
famílies urbanes, posaran punt final a un dels temes
cabdals de la història de l’home: el creixement
ininterromput de la població.

1.000 milions més pobres, on les famílies subsisteixen
amb menys d’1$ al dia .
Però la situació està canviant ràpidament. Entre 2007
i 2050, les ciutats del món absorbiran 3.100 milions de
persones. La població del camp deixarà de créixer al
voltant de 2019, i el 2050 s’haurà reduït en 600 milions
de persones com a conseqüència de la migració a les
ciutats.
El segle XXI és la nostra oportunitat per convertir l’última
migració en una força de progrés durador que desemboqui en el final de la pobresa, en una economia més
sostenible i en una vida rural menys brutal. I només
funcionarà si deixem de fer cas omís d’aquestes incòmodes barriades de la perifèria de les nostres ciutats.
PROiNFANTS en totes les seves actuacions
precisament a les “ciutats d’arribada” de les barriades
de Mumbai, Dakar, Medellín i Barcelona, vol recolzar
aquests canvis impulsant les actuacions i els projectes
infantils d’aquelles associacions locals que ha
homologat al llarg dels anys, i que acrediten amb tanta
eficiència la nostra missió i els nostres valors.

El 1950, 309 milions de persones vivien a les ciutats del
món desenvolupat i en 2030 seran 3.900 milions.

Des de PROiNFANTS volem donar testimoniatge que,
comprenent el fenomen en el seu més ampli sentit, són
possibles solucions per a incorporar la població infantil
en la societat del futur amb plenitud de drets i igualtat
d’oportunitats.

El 2008, exactament la meitat de la població mundial
(6.700 milions) vivia en llogarets, majoritàriament a
l’Àfrica i l’Àsia, i en ella s’incloïa la quasi totalitat dels

Font:
Doug Saunders: Ciutat d’arribada. L’última migració i el món
del futur, PenguinRandomHouse Grup Editorial, SA, 2014.
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AMB QUI
TREBALLEM

Sisters of Charity of St. Anne (Mumbai,
Índia)
PROiNFANTS col·labora des de 2006 amb
la residència infantil femenina Ankur que pertany a
Sisters of Charity of St. Anne. Aquesta residència és
un centre modèlic situat a Thane, a la perifèria de
Mumbai. Acull més de 200 nenes del carrer, la majoria
òrfenes, sense distinció de religió, casta o comunitat,
proporcionant-los educació, atenció mèdica i tot el
que cal per al seu desenvolupament integral. A través
d’Ankur, PROiNFANTS promou programes de nutrició
i escolarització, un ambulatori mòbil i finança en
exclusiva la residència masculina infantil de Dilkush al
veí poblat de Gorai.
Macarism Group (Mumbai, Índia)
PROiNFANTS, des de 2009, finança i executa
a través de la institució social Macarism
Group, dirigida pel col·laborador Macario Fernandes,
dos programes de beques per a estudis destinats a nois
i noies de nul poder adquisitiu dels slums de Jogeshwari
i Andheri al barri d’Andheri East a Mumbai (Índia).
Ashadeep Association (Mumbai, Índia)

Ashadeep Association és una organització
caritativa que, des del 1976, treballa als
suburbis de l’oest de Mumbai per millorar
la vida d’orfes, fills monoparentals, infants
amb discapacitat i vídues que es troben particularment
desfavorits i necessitats. Opera mitjançant 7 centres
de dia on els nens i nenes reben alimentació,
educació i vestits, però sense separar-los del seu
entorn familiar. PROiNFANTS finança al seu centre de
l’Slum de Dindoshi, un ambulatori fix, un taller de tall
i confecció i un programa de suport integral a fills de
vídues.
Mumbai Cheshire Home (Mumbai, Índia)
PROiNFANTS, des de 2011, col·labora amb
l’acreditada associació local Mumbai
Cheshire Home que es dedica a l’atenció de nens i
nenes amb minusvalideses físiques i psíquiques a
diversos slums d’Andheri East. Amb ella promovem
programes anuals de rehabilitació i darrerament
projectes individuals de cirugia reconstructiva per a
infants discapacitats.

Éducation Solidaire (Dakar, Senegal)
L’Association Éducation Solidaire té
com a objectiu donar suport a diversos
projectes educatius que beneficiïn la població més
desafavorida: escoles d’infantil, primària i secundària,
centres de formació professional, residències
d’estudiants i projectes d’educació en el lleure. Opera
en tres zones geogràfiques del Senegal i atén cada
curs més de 2.000 infants i joves. PROiNFANTS dóna
suport, des de 2012, a diversos programes de beques
de primària i obres civils a l’escola del municipi de
Thiarayoe a la barriada de Pikine (Dakar).
Fundación Educativa Calasanz (Medellín,
Colòmbia)
La Fundación Educativa Calasanz és una
organització colombiana vinculada a l’obra
social de l’Escola Pia, de caràcter privat, sense ànim
de lucre, que dóna suport a la formació integral de
nens, nenes i adolescents, especialment de sectors
marginats de la població, a través de diverses obres
i projectes a Colòmbia, particularment a Medellín, on
promovem des de 2008 dos projectes a la comuna 13
de l’Alto de la Vírgen.
Associació Petit Sol (Barcelona, Espanya)
El districte de Nou Barris de Barcelona
té una intensa activitat associativa.
L’Associació Petit Sol hi ha nascut en torn del projecte
del mateix nom adreçat a nens i famílies de Ciutat
Meridiana, un dels barris amb uns índex de pobresa
i d’atur dels més alts de la ciutat. Des de 2013
cofinancem un projecte de nutrició per a nadons de
0 a 3 anys.
Associació La Indomable (Barcelona,
Espanya)
L’Associació La Indomable, ha destacat pel
seu compromís permanent amb la infància
exclosa de Ciutat Meridiana al districte de Nou barris i
organitza darrerament, entre d’altres activitats, un Casal
d’estiu pensat especialment per a nens i nenes de 3 a
12 anys que poden gaudir d’un programa d’activitats
de lleure i formatives durant tot el dia al llarg del mes
d’agost. PROiNFANTS finança el programa complet de
nutrició del Casal.
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A QUI
DONEM
SOPORT
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+ de

ACOLLIDA

% Beneficiaris per país
65,10% Índia
20,92% Senegal
7,86% Espanya
6,12% Colòmbia

EDUCACIÓ

50 beneficiaris Centre de dia per a nens i nenes de la
barriada de l’Alto de la Virgen. Medellín (COLÒMBIA)

32 beneficiaris Taller de tall i confecció per a
adolescents del slum de Dindoshi. Mumbai (ÍNDIA)

54 beneficiaris Residència permanent per nens a
l’àrea de Gorai. Mumbai (ÍNDIA)

12 beneficiaris Programa de beques de batxillerat per
a adolescents del slum de Jogeshwari. Mumbai (ÍNDIA)

60 beneficiaris Projecte de suport integral a fills i
filles de mares solteres o vídues de diversos slums.
Mumbai (ÍNDIA)

10 beneficiaris Becas de bachillerato y universidad

para adolescentes de la barriada de Alto de la Virgen.
Medellín (COLÒMBIA)

55 beneficiaris Beques per a alumnes de secundària

del col·legi de Thiaroye. Dakar (SENEGAL)

150 beneficiaris Construcció de l’aula PROiNFANTS

per als alumnes de secundària al col·legi de Thiaroye.
Dakar (SENEGAL)

85 beneficiaris Programa d’educació, combinat amb
la promoció de l’escolarització, al slum de Ganeshnagar.
Mumbai (ÍNDIA)
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% Beneficiaris per projecte
40,3% Sanitat
35,10% Educació
16,73% Acollida
7,85% Nutrició

NUTRICIÓ

beneficiaris

SANITAT

32 beneficiaris Programa de nutrició infantil per
a nadons de menys de 2 anys a Ciutat Meridiana.
Nou Barris (BARCELONA)

40 beneficiaris Projecte de rehabilitació de nens i
nenes discapacitats físics i psíquics dels slums de
Andheri East. Mumbai (ÍNDIA)

45 beneficiaris Programa de nutrició infantil al casal

150 beneficiaris Ambulatori mèdic al slum de

d’estiu. Nou Barris (BARCELONA)

Dindoshi. Mumbai (ÍNDIA)

200 beneficiaris Projecte “Ambulatori mòbil”.

Ambulància d’assistència sanitària als slums de
Mira Road. Mumbai (ÍNDIA)

5 beneficiaris Projecte de cirurgia infantil individual
reconstructiva als slums de Andheri East. Mumbai
(ÍNDIA)
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DIVULGACIÓ
I SENSIBILITZACIÓ

Duem a terme a Barcelona nombroses activitats per a
sensibilitzar i conscienciar la societat local, apropant-la
a la realitat de la infància

Conferència a la Facultat de Treball
Social de la Universitat de Barcelona
maIg

El 21 de maig, la nostra vocal, Teresa Palmer Terrasa,
va presentar una ponència sobre l’experiència d’una
ONG a l’assignatura “Polítiques Socials internacionals
i Treball Social” a la facultat de Treball Social de la UB,
amb gran interès i participació per part dels alumnes.
maig

Vè Torneig de Golf solidari

Els dies 30 i 31 de maig va tenir lloc el Vè Torneig de
Golf al Club de Vallromanes. L’esdeveniment va assolir
un gran èxit de públic, de sensibilització i de captació.
Agraïm l’enorme treball d’organització i entrega del
soci fundador Toni Viñas, recolzat per un excel·lent
equip de voluntaris.
setembre

XXa Mostra d’Entitats a la Mercè

El 20 de setembre, amb motiu de les Festes de la Mercè
de Barcelona, i amb la col·laboració de la Banda de Jazz
Claris Big Band, PROiNFANTS va oferir un concert de
Jazz a les carpes ubicades a la Plaça Catalunya. Una
gran afluència de públic va gaudir d’un concert del tot
singular, amb una Big Band de saxos que va contactar
molt bé amb el públic, interpretant un repertori jazzístic
molt popular.
desembre

Concert Solidari de gòspel

Amb motiu del Dia Universal dels Drets de la Infància,
el 20 de novembre vam convocar als nostres socis i
simpatitzants a la Basílica del Pi de Barcelona a un
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magnífic concert de gòspel a benefici de PROiNFANTS
amb la col·laboració solidària del Cor Carlit. Amb un
gran èxit d’assistència vàrem assolir gairebé les
400 persones, omplint l’aforament.
Va ser una nit emocionant, amb un repertori variadíssim
des de composicions clàssiques fins a peces de
gòspel pur, que van acabar interpretant junts cantants i
assistents. El President de PROiNFANTS, Joan A. PonsSerés, va presentar l’acte divulgant les activitats socials
i els projectes de la nostra organització.
Volem agrair a tots els assistents el seu recolzament
i particularment a la Basílica del Pi, Cor Carlit i
voluntaris que van contribuir solidàriament a la
brillantor de l’acte. Els ingressos, superiors a 3.000€,
es van destinar a donar continuïtat als projectes de
cooperació amb la infància més exclosa de les ciutats
on treballem i en particular al projecte de construcció
de l’aula PROiNFANTS al col·legi de Thiarayoe a la
barriada de Pikine a Dakar (Senegal).
Desembre

Fira de Nadal de Gràcia

Els dies 12 i 13 de desembre, PROiNFANTS va participar
a la Fira solidària de Nadal del districte de Gràcia de
Barcelona, organitzada per Gràcia Solidària juntament
amb altres entitats de cooperació del barri. Com en
passades ocasions l’èxit va ser rotund, tant a nivell
de divulgació de projectes com de venda de material
d’artesania de l’Índia com de sensibilització. Diumenge
al matí la secretària de la nostra Junta va desenvolupar
un taller de manualitats per als infants.

DADES
ECONÒMIQUES

Els Ingressos totals de 2015 han estat de 89.103 €
Les Despeses totals han arribat als 100.575 €,
dels quals 76.724 € s’han destinat a projectes (1)

ELS COMPTES CLARS

Ingressos

Exercici 2015
89.103,00 €

INGRESSOS TOTALS
54%

Socis i donants

48.101,00 €

19%

Ingressos d’Empreses

17.200,00 €

13%

Ingressos per Esdeveniments

11.093,00 €

8%

Ingressos Institucions Financeres

7.506,00 €

6%

Promocions, Loteria, Comerç Just

5.203,00 €

Despeses

Exercici 2015

DESPESES TOTALS

100.575,00 €

Projectes de cooperació (2)

76.724,00 €

Despeses Generals: laborals, de
21%
captació, mat. oficina, telèfon, auditoria, etc.

21.421,00 €

Divulgació, campanyes de
3%
sensibilització: exposicions, esdeveniments,
material fires

2.430,00 €

76%

8%
13%

54%
19%

3%
21%
76%

Distribució per Projectes
TOTAL PROJECTES

76.724,00 €

56%

Índia

42.724,00 €

21%

Colòmbia

16.000,00 €

13%

Senegal

10.000,00 €

10%

Espanya

8.000,00 €

6%

13%

21%

10%
56%

(1) Auditoria a disposició dels socis.
(2) Tant en el 2015 com en el proper 2016, PROiNFANTS destina l’excedent de tresoreria derivat de la fusió a incrementar projectes
directament.
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JUNTA I
EMPRESES
SOLIDÀRIES
JUNTA DIRECTIVA I EQUIP HUMÀ

PROiNFANTS està organitzada en àrees de treball
i la seva Junta constituïda pels següents membres
enterament voluntaris:
President honorari: Ramón Blanch
President: Juan A. Pons-Serés
Vicepresident: Frederic Callís
Tresorer: Jordi Picó
Secretaria: Montse Seda
Vocals: Toni Viñas, Teresa Palmer i David Gómez

La nostra seu social i oficina d’administració està
ubicada en un local cedit sense cost i, als matins,
compte amb una empleada permanent a temps parcial.
Volem agrair especialment la col·laboració durant tot
l’any 2015 dels nombrosos voluntaris i voluntàries que
ens van acompanyar als esdeveniments i fires, així
com la dedicació d’altres a tasques de recolzament
intern a la nostra oficina, en especial els treballs
per l’elaboració de la nostra nova base de dades, la
dedicació desinteressada de traductors a l’anglès
o a l’italià, així com la contribució de la nostra nova
voluntària de comunicació, Elena Calzada, entre molts
d’altres.
També vàrem desenvolupar altres col·laboracions
d’interès mutu com la de la fotògrafa Eva Parey que,
dins del seu viatge professional, va visitar els nostres
projectes a l’slum de Dindoshi a Mumbai i va incloure
les seves fotografies dins la seva magnífica exposició
‘’Les filles de Durga’’ presentada al 2016, donant a
conèixer així els nostres projectes.

PATROCINADORS I ENTITATS COL·LABORADORES
Patrocinadors

Entitats col·laboradores
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UN
ENTORN

UNA
CAUSA

els cinturons
de pobresa urbans

la migració rural-urbana en
busca d’una oportunitat
de vida digna

UNA
ACTUACIÓN
donant soport a les millors
entitats
socials
infantils
sobre
el terreno
sobre el terreny

UNES
VÍCTIMES

UNS
RESULTAT

els nens penalitzats per
l’exclusió, l’abandonament o
l’explotació infantil

fem visible i tangible
el nostre suport concret
i real en cada cas

UN SOL
COMPROMÍS:
LA INFÀNCIA
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EL TEU COMPROMÍS
AMB LA INFANCIA ÉS VITAL
Col·labora amb nosaltres i canvia una vida. Escriu-nos a info@proinfants.org,
visita la nostra web per fer-te’n soci o bé fes la teva transferència al compte
corrent de La Caixa: ES14 2100 5423 8122 0026 3520

www.proinfants.org
Passeig de Sant Joan núm. 97 1er 1ª
08009 Barcelona
Tel.: +34 93 323 44 09
info@proinfants.org

Bloc

