MEMÒRIA GENERAL
D’ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Any 2008

Presentació institucional
Gra d’Arròs es una Associació que és constituí el dia set de maig de 2007 per més de 25
antics alumnes de l’Escola Pia de Sarrià i altres persones amb l’afany de desenvolupar
una activitat solidaria col·lectiva, que ens pogués cohesionar a tots amb una
responsabilitat bàsicament d’amor propi concretant-la vers els més necessitats.
L’Associació s’inscriví en el Registre oficial d’Associacions de la Generalitat el
08/10/2007, i s’ha orientat des del seu inici com una organització no lucrativa (ONG),
amb un esperit de servei i solidaritat. Tres punts son els que enquadren el nostre “iter”:
“visió, missió i valors”.
1) “VISIÓ”: Aquells menuts de tres ó quatre anys que son rebutjats de les seves llars i
abandonats al carrer per que els seus progenitors, malgrat professar-los el seu afecte
paternal, no els poden mantenir o simplement en molts altres casos perquè no son
desitjats, o no entren en els plans econòmics de la família, etc. Per tant creiem
imprescindible observa el mon infantil des de l’àmbit de l’educació, i per aquest motiu,
tendim a defensar el dret a l’alfabetització i a l’escolarització, reivindicant així l’esperit
genuí del fundador de l’Escola Pia pel qual nosaltres, sent deixebles de ell, podem
entendre-ho molt be.
2) “MISSIÓ”: Coherents amb això, Gra d’Arròs, ha definit la seva missió com a
contribuent actiu a l’educació de col·lectius infantils en llocs francament desfavorits de
determinats països penalitzats per a nivells de pobresa i misèria estructural. Per això i
abraonant-nos en l’experiència de l’any 2007, s’han consolidat uns objectius i
estratègia de futur, que, tenint en compte en la seva mesura amb l’inestimable ajut i
suport de l’Organització Escolàpia, ens permetran escollir entre diversos països,
projectes d’alta rellevància, motivació i interès.
3) “VALORS”: Per tant, la nostra dedicació quedarà
impregnada de:
a) Ètica solidària amb el mon infantil.
b) Compromís universal de recolzament als més
desfavorits.
c) Dedicació i gestió no remunerada, per a traslladar
al màxim els ingressos als projectes seleccionats.
d) Transparència total, a través de la rendició de
comptes a tots els nivells.
La gestió, captació de recursos, execució de projectes, la
seva divulgació i comptabilització, requeriran sens dubte
de nous col·laboradors, que compartint el nostre ideari i
valors puguin reforçar i impulsar les nostres ambicioses
activitats.
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ACTIVITATS EXERCICI 2008
La Junta Directiva ha desenvolupat durant el 2008 una gran activitat en diversos
terrenys, els quals abordarem a continuació.

Reunions de la Junta
La Junta està formada de la següent manera:
President: Sr. Ramon Blanch Pomar
Vicepresident: Sr. Juan A. Pons-Serés Amat
Tresorer: Sr. Joan Mallafré Recasens
Vocals: Srs. Raimon Insenser, Xavier Unyó.
Des de l’inici de l’any s’han celebrat nou reunions de la Junta, per tal de donar compte
de les intenses activitats del President i del Vicepresident a les àrees de divulgació,
captació de recursos, projectes de cooperació propis i relacions institucionals. A la Junta
han assistit ocasionalment altres socis fundadors, com Jordi Noguera i Jorge Caus, entre
d’altres, amb el propòsit d’anar ampliant el necessari organigrama de gestió per tasques.

Àrea de divulgació
Plana web:
S’han elaborat, editat i
enviat per correu electrònic
cinc butlletins de notícies –
Ne ws-, amb un divers
contingut informatiu i
divulgatiu per a tots i
cadascun dels 36 membres
censats, entre socis
fundadors i donants.
Gràcies a l’ajuda d’Imma
Blanch s’ha pogut dissenyar
i penjar la nostra pàgina
web, www.gradarros.com,
que difon internacionalment
i en cinc idiomes els
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propòsits de la nostra ONG i de les nostres nombroses activitats.

Tríptic
A finals d’any es va dissenyar i editar el nostre primer fulletó divulgatiu, en forma de
tríptic auto-franquejable per tal d’iniciar, de l’any 2009 en endavant, la difusió adequada
del nostre projecte.
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Escola Pia
El passat 17 de novembre es va celebrar, en un acte de divulgació, la presentació
institucional de la nostra ONG davant de l’Associació d’Antics Alumnes de l’Escola Pia
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de Sarrià a Barcelona. El nostre amic Antoni Viñas fer la presentació ajudant-se d’un
Power Point. Les explicacions varen ésser entenedores i engrescadores. Desprès a la
sortida del saló d’actes s’interessaren varis antics alumnes preguntant-se per certs
aspectes de la nostra Associació. En especial els de la promoció de 1.958. Entre ells,
com antic alumne, el sacerdot Jaume Riera.

Àrea de
recursos

captació de

Aquest ha estat un
aspecte de particular
dedicació per la Junta,
realitzat amb l’ajuda i
progressiva incorporació
dels esmentats elements
de presentació i
divulgació de la nostra
ONG,
eines
imprescindibles per tal
d’aconseguir consolidar
els nostres ingressos a
curt termini per al 2009 i,
després, per tal
d’augmentar la base de
donants en una
estratègia a mig termini.
Per tal de recaptar als socis inicials la imprescindible consolidació dels ingressos de la
nostra estimada ONG, en el segon any d’activitat efectiva, 2009, la Junta ha intentat
“sensibilitzar” a tots els membres històrics per tal d’aconseguir la domiciliació bancària
de les seves aportacions; procés pendent de concloure amb la pròpia edició d’aquesta
memòria. Al mateix temps, s’han celebrat força reunions personals i col·lectives
reduïdes, promogudes pel nostre President Ramon Blanch, amb l’objectiu de recolzar
aquesta política de captació.
Les conclusions han estat molt positives; tot i que s’ha constatat, la qual cosa no és
anormal, cert desconeixement per part dels nostres membres de la intensa activitat de la
nostra ONG i del seu extraordinari resultat en formidables projectes educatius amb base
a diversos països i territoris. Aquest orgull i sensibilitat d’identitat de tots i cadascun
dels nostres membres són fonamentals per tal d’aconseguir l’èxit en els nostres
objectius i necessitats de captació.
També s’han preparat els contactes per a accedir a d’altres col·lectius de donants.
Començant per les nombroses promocions escolars del nostre centre i, més endavant, de
la resta de centres escolapis i altres col·lectius de diversos tipus de sensibilitats. En
aquest terreny ja han hagut reunions molt interessants amb destacats membres de la
nostra societat civil; les quals esperem que fructifiquin en breu, de cara a la nostra
estratègia d’ampliació de la Base de Donants.
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Àrea de projectes
La nostra ONG, d’acord amb el seu pressupost, ha desenvolupat al 2008,
amb plena satisfacció, els quatre projectes previstos.

1) Projecte de ludoteca infantil a León (Nicaragua)
Gra d’Arròs ha finançat amb 3.400 € l’equipament complert d’una biblioteca-ludoteca
infantil a l’interior de Nicaragua per a la comunitat de León; castigada pels passats
conflictes civils i amb índexs de pobresa molt elevats.
Allà, una petita comunitat escolàpia, el centre cultural Calasanç del
barri Subtiava que supervisa l’educació de la zona, ens va plantejar
les reformes d’obra civil del local, juntament amb el seu equipament
posterior de llibres, estris, mobiliari i ordinador per a convertir el
local cedit en l’únic centre d’acolliment, estudi i reforç escolar a
més de 120 nens i nenes en situació clarament precària del municipi
esmentat.
Gra d’Arròs ha finalitzat el projecte amb una aportació de 3.400 € en dos trams iguals,
rebent una complerta i perfecta rendició de comptes, a disposició de qualsevol
interessat.

2) Projecte de recolzament a les aules d’acolliment infantil dels
“slums” de Thane (Bombai)
La nostra ONG ha co-finançat per segon any la petita xifra de 2.000 €, en el projecte de
la contrapart local índia Aasara; que desenvolupa un projecte únic des de fa més de deu
anys: l’acolliment i atenció escolar de nens abandonats en les estacions de ferrocarril o
en els “slums” (barriades) del dramàtic entorn de la ciutat de Bombai, a l’Índia. Aquest
projecte, amb una durada de tres anys, té una extraordinària transcendència social, degut
a les terribles condicions en les què viuen els nens. Aasara és una ONG local, petita,
però amb un gran reconeixement social per la seva eficiència i lideratge en l’atenció,
nutrició i escolarització infantil dels street children; tal com mostra la pel·lícula
Slumdog Millionaire.
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Aquest projecte, triennal, conclourà el proper any 2009.

3) Projecte infantil d’escolarització a Saraguro (Equador)
Gra d’Arròs, segons un estricte pressupost, ha finançat, supervisat i rendit comptes per
un import de 4.476 €, de la mà de la contrapart escolàpia, del proper Institut Celina
Vivar a l’humil barri de Saraguro, a la província rural de Loja, Equador.
Aquesta quantia ha permès proporcionar atenció escolar, alimentació, reforç i tallers a
nens i nenes d’entre sis i dotze anys; els quals corren el perill de ser exclosos. Per
pertànyer a col·lectius familiars desestructurats degut a la immigració i el subsegüent
abandonament infantil, per l’alcoholisme o per la misèria familiar més endèmica
La nostra contrapart de l’Institut Celina Vivar, va iniciar fa quatre anys una petita
fundació: “Escuela para todos”, formada per quinze professors de l’Institut i setze nois
voluntaris de 2on de Batxillerat per tal d’abordar aquests col·lectius marginals del
municipi; que amb l’ajut financer de la nostra ONG, va atendre a quasi 60 nens i nenes
al 2008. Gra d’Arròs, disposa d’una complerta rendició de comptes a disposició de
qualsevol interessat.
Aquest projecte té caràcter triennal i continuarà al 2009, amb un possible recolzament
ulterior de beques selectives, pendent de ser concretat al llarg del primer semestre.
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4) Projecte infantil en el “Alto de la Virgen”, Medellin (Colòmbia)
Aquest projecte és el buc insígnia de les activitats de Gra d’Arròs, per la seva
singularitat, transcendència, relació
directa i personal amb la contrapart.
De la mà d’en P. Valentín Benavente
–Director de la nostra contrapart, el
Colegio Calasanz de Medellín- la
nostra ONG ha iniciat un projecte
que durarà de tres a cinc anys, a la
impressionant “favela” de l’Alto de
la Virgen, poblada per quasi 5.000
persones, desprotegides i en
condicions d’exclusió social
absoluta, en pertànyer a col·lectius
emigrants d’àrees rurals míseres o
en conflicte.

Abans de la reforma i
desprès de la reforma

Gra d’Arròs ha començat a co-finançar amb 8.000 € una primera etapa en el centre
d’acolliment infantil, que la Comunidad
del Alto ha desenvolupat per tal d’acollir a
150 nens d’entre quatre i sis anys, amb
l’ajut del Colegio Calasanz, de dos
professores titulades i de voluntaris de
l’Organització Civil Alma Atá.
Aquest interessant projecte proporciona
reforç escolar addicional als nens de la
favela d’entre set i dotze anys que
acudeixen irregularment a l’escola
pública.
L’acceptació i acollida d’aquesta doble iniciativa educacional ha estat de tal magnitud,
que al 2009 la comunitat s’ha involucrat fortament i s’ha responsabilitzat amb l’objectiu
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de proporcionar un horitzó als petits que anteriorment es trobaven abandonats pel què fa
a la seva orientació escolar.

BEQUES:
Amb el nostre segon any de cooperació i de la mà de la nostra contrapart
professional, Gra d’Arròs llença decididament el seu gran projecte de
beques de Batxillerat o de Formació Professional a “El Alto de la Virgen”.
Individualitzades i controlades una per una, any rere any, als alumnes
avantatjats d’aquest col·lectiu i extracció social; amb l’extraordinari
significat social que això comportarà per aquest lloc.
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Àrea de Relacions Institucionals
El passat 5 de maig de 2008 es va celebrar al restaurant Principal la primera Assemblea
General de Gra d’Arròs, presentant-se i obtenint-se l’aprobació per a l’inici d’activitats
posteriors a la fundació de la nostra estimada ONG.
També s’han efectuat visites a Roma, gràcies al nostre Vicepresident, per tal d’obtenir
una carta d’autorització i mandat oficial de l’Escola Pia per a totes les notres gestions
lliures al centre i al sud d’Amèrica.
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Gra d’Arròs pretén, tanmateix, actuar i complir amb la seva missió i objectius, com a
ONG aconfessional, en defensa de l’educació infantil marginal allà on consideri
possible la seva presència i contribució.

Àrea econòmica
És voluntat de la Junta que quasi la totalitat dels donatius vagin destinats íntegrament
als diferents projectes. Per aquest motiu, les despeses derivades dels desplaçaments, que
alguns membres de la Junta realitzen per tal de supervisar els projectes i per d’altres
qüestions relatives al funcionament de l’associació, són sufragats per aquests mateixos
membres com una manera més de contribuir a la finalitat de l’associació.
En conseqüència, els imports de 17.786 € i 35.000 € que es reflecteixen en el següent
quadre sota l’epígraf de “projectes”, van destinats íntegrament a les respectives
contraparts dels nostres projectes. Els imports de 1.264 € i 2.000 € que es reflecteixen
sota l’epígraf de “despeses” corresponen en la pràctica totalitat al material fungible
necessari per al funcionament de l’associació.
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Concepte

2008

Saldo final de l’any anterior...................... 18.259 €

Previsió 2009
22.961 €

Ingressos ordinaris................................... 22.881 € 40.000 €
Projectes.................................................... 17.786 € 35.000 €
Despeses ..................................................... 1.264 €

2.000 €

Excedent Reserva per al proper any......... 4.702 €

3.000 €
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