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EDITORIAL
________________________________________

E

n l’exercici que hem acabat de concloure

ens hem introduït en la capital del Senegal. Feia
temps que desitjàvem posar el nostre granet
d’arròs en el continent africar. Doncs, en concret
ens decidirem per un poblet marginal a tres
kilòmetres de la capital Dakar, anomenat Pikine i
potser més exactament en les barriades,
enormement pobres, de Sam-Sam i Thiaroye. La
nostra màxima preocupació, com sempre, és la
responsabilitat i serietat de la contrapart. Es la
mateixa exigència que hem exigit amb les altres
contraparts de Sudamèrica.
Malgrat la greu crisis econòmica d’aquests darrers anys, els donatius no han
minvat, ans el contrari. Aquest fet ens esperona per continuar endavant. Però que
ningú s’enganyi no ha estat gens fàcil. L’equip ha treballat molt per augmentar el
nombre de nous donants però curiosament, d’entre els donants de sempre i sense
proposant-nos, s’ha aconseguit que aquests augmentessin els seus donatius. Crec que
això és un bon signe de que la feina s’està fent bé. Però no n’hi ha prou. Aquest bon
camí que hem iniciat potser no suficient si volem anar més lluny. Disposem-nos,
doncs, entre tots de bellugar el nostre relacional familiar, les nostres amistats
pròximes i després les més allunyades per finalment encaminar els nostres simpaties i
esforços els coneguts.
D’aquesta manera tan simple en la que tots ens hem implicat a ajudar als
més desvalguts també de forma encara més elemental per no ser ostentosa ni
perceptible ens estem ajudant a nosaltres mateixos sentint-se necessaris per un mons
més just.
1

1. PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
________________________________________
1. “Qui som?” Gra d’Arròs es una Associació no lucrativa per la cooperació. És constituí el
dia set de maig de 2007 per un col·lectiu d’antics alumnes de l’Escola Pia de Sarrià de Barcelona
juntament amb altres persones. L’afany és el desenvolupar una activitat solidaria col·lectiva dirigida
a l’ensenyament infantil i adolescent, que ens pogués cohesionar a tots 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 en-quadren el nostre “iter”: “visió, missió i valors”,

2. “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,
com ele-ments fonamentals per superar la misèria.

3. “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. 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 l’ajut i experiència de l’Organització Escolàpia, ens per-metran escollir entre diversos
països, projectes d’alta rellevància, motivació i interès.

4.“VALORS”:

Per tant, la nostra
dedicació quedarà impregnada de:

a) Ètica solidaria amb el mon
infantil.
b) Comprimís universal de
recolzament els mes
desfavorits.
c) Dedicació i gestió remunerada,
per a traslladar al màxim els
ingressos els projectes
sel·leccionats.
d) Transparència total, a través de
la rendició de comptes a tots els
2

2. Què es el que fem? Projectes:
____________________________________

C

olòmbia_____________________________________________________________

Fotografia: Tres becaris en la biblioteca del col·legi de Medellín.

Aquests adolescents són tres d’un total de nou becaris que la nostra ONG Gra d’Arròs els hi
subvenciona els estudis i manutenció a Medellín fins a concloure la carrera universitària escollida.
La nostra associació vetlla mensualment per la marxa d’aquests estudiants. La nostra contrapart,
sempre ens facilita les dades de disposició i aptitud de cada estudiant i les notes que trimestralment
obtenen com les de tancament de curs.
Per altra banda continuem, des de fa quarta anys, donant suport a més de seixanta criatures
d’entre 3 i 8 anys que viuen en la barriada més pobre i abandonada de tota la ciutat de Medellín.
3

Aquest suport econòmic es distribueix entre material escolar, en un petit ajut alimentari que se’ls hi
proporciona i que es consumeix en el mateix lloc. En aquesta tasca nosaltres col·laborem amb la
fundació “Estrellitas Calasancias” constituïda per pares d’alumnes del centre d’educació principal
de Medellín.

E

quador_______________________________________________________________

La nostra ONG col·labora amb la Fundació “Escuela para Todos” per mantenir la tasca que
s’està duen a la població de Saraguro en les barriades rurals de La Papaya, de Quisquinchir, de
Yucucapac, etc. En elles s’atenen a 57 menors (32 nenes i 25 nois d’edats compresses entre cinc i
tretze anys.
Aquests menors són atesos per un grup de mestres
laics i per estudiants del segon any de batxillerat de
l’institut tecnològic de “Celina Vivar Espinosa” de
Saraguro. Abans, però, cal dir que aquesta població
està situada en la província de Loja, en la que hi viuen
un total de 45.000 persones. Però només d’aquests a
Saraguro hi han 27.500 indígenes. Tots ells mal viuen
de l’agricultura, ramaderia, artesania i comerç.
Fotografies: El centre d’acollida a Saraguro.

Això és prou perquè la població abandoni les seves llars i es desplaci a la capital d’Equador, Quito
o la costa a la ciutat de Guayaquil. La deserció de les famílies o dels més joves, deixà a la resta en
situació de precarietat i abandonats per a tothom, fins i tot pel propi govern. El resultat es tradueix
en una incidència directa en el desenvolupament normal d’aprenentatge dels més menors. No els
queda altra camí que
abandonà els estudis i
guanyar-se la vida en el
carrer, bé rapinyant,
mendicant, o venent el
seu cos. Naturalment la
llar familiar queda molt
malmesa i de retruc
l’autoestima i el
desencís d’afrontar el
dia del demà. Es per
això que la nostra ONG
hi és present perquè creu
que els pot ajudar.
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S

enegal________________________________________________________________

Fotografia: Edifici del col·legi de secundària del barri de Thiaroye de Pikine suburbi a la ciutat de Dakar

La associació assistencial Gra d’Arròs està present, inicialment, en la col·laboració d’un projecte
d’ajut becari per l’escolarització de 40 nois i noies en una escola de secundària al suburbi de la
capital del Senegal, Dakar. En la contrapart “Association Education Solidaire” en es el responsable
del projecte a Dakar, el català Ferran Sans Pascual. Aquesta contrapart desenvolupa una tasca a tres
zones geogràfiques a la zona de Dakar i beneficia un total de més de 3.000 infants i joves.
Actualment la contrapart desenvolupa els següents projectes: 3 escoles d’infantil, 5 escoles
d’educació primària, 3 escoles d’educació secundària, 7 residències d’estudiants, 4 centres de
formació professional, i altres projectes d’educació en el lleure en diverses poblacions de Senegal.
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3. DIVULGACIÓ I JUNTES
________________________________________
Com sempre durant tot l’any hem celebrat la junta ordinària mensual en el carrer Provença 235 de
Barcelona. En la darrera assemblea, tal com es veu en la fotografia, es mostraren les carteres i uns
xandalls on la nostra
contrapart de Medellín fer
imprimir l'anagrama de la
nostra ONG en aquests destris
dels nois i noies de l’ “Alto de
la Virgen”.
També es prengué l’iniciativa
de vendre participacions d’un
número de la loteria nacional
de Nadal. No cal dir que es
vengueren tots els números,
malgrat no ens tocà, es recaptà
el donatiu fixat d’un euro per
la venda de cada participació.
A fi de divulgar la nostra
ONG, el nostre amic Toni
Viñas organitzar una festa per
celebrar el seu XL (aniversari). Ell demanà a tots els convidats
que els diners que es pensaven gastar fent-li un obsequi els
entreguessin com a donatiu a Gra d’Arròs.
La foto de l’esquerra fou el cartell anunciador i engrescador
perquè tothom s’apuntés a la festa i tastés l’originalitat de
l’esdeveniment. N’estem segurs que l’iniciativa agafarà tremp a
molts dels nostres fundadors i demés donants que enguany
compleixen els anys XL.
La junta de l’ONG dóna les gracies molt sincerament i en nom
de tothom, a en Toni Viñas, per la seva esmerçada dedicació a
l’organització de l’esdeveniment, amb un resultat molt
important econòmicament.
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4. PRESSUPOST 2010 AUDITAT:

Els comptes clars.

____________________________________________________________________
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Col!labora amb

l’associació Gra d'Arròs

Si vols col!laborar amb el nostra projecta fes click aquí.

________________________________________________________________________________

Si ens vols escriure ho pots fer a l’adreça:
info@gradarros.org Les aportacions les podeu
adreçar al compte corrent de la Caja de Ahorros
de Navarra: 2054/0300509154271169 o al Banc
de Sabadell: 0081/0178660000096217
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