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Benvolguts amics i amigues,

Gràcies a socis, donants i col·laboradors, 2016 ha marcat una fita en 
la història de la nostra ONG.

De la mà de les nostres magnífiques contraparts, hem aconseguit 
tots els objectius marcats, superant els 1.200 nens i nenes benefi-
ciaris de la vostra ajuda en les quatre ciutats on aportem la nostra 
dedicació i esforços: Mumbai, Dakar, Medellín i Barcelona.

És una xifra per a nosaltres màgica, que semblava inabastable, però 
que ens esperona a seguir creixent durant el 2017.

S’han destinat a projectes 80.845 €, la xifra històrica més alta, distri-
buïda entre 15 projectes infantils.

Com expliquem al nostre nou vídeo institucional i a la nostra nova 
Memòria, el fenomen de la misèria infantil de les perifèries urbanes 
s’alimenta de l’imparable creixement de la migració rural.

Més i més famílies abandonen obligadament la seva vida al camp i  
les seves precàries llars assetjats pel canvi climàtic, la destrucció de 
collites i la manca d’oportunitats, i emigren a les grans urbs.

PROiNFANTS intervé en nens i nenes concrets, transforma realment 
la seva vida i posa cara i ulls a la seva missió. El 2016 hem visitat les 
nostres contraparts sobre el terreny i coneixem un per un aquests 
nens i nenes.

A Barcelona, amb l’ajuda dels nostres valuosos voluntaris, hem di-
vulgat la nostra missió en diversos actes i fires solidàries, que van 
concloure amb un magnífic concert infantil a l’Auditori AXA.

Amb tot això, i gràcies a vosaltres, donem testimoni que és possible 
superar les infracondicions de les barriades urbanes i concedir una 
oportunitat real de futur a aquests col·lectius infantils.

Una salutació molt afectuosa,

Juan A. Pons-Serés
President de PROiNFANTS
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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 de gener de 2015.

Missió, visió i valors  
La nostra missió, que compartim amb les nostres con-
traparts a cada zona, consisteix a cobrir les necessitats 
bàsiques dels nens i adolescents, facilitant-los les ei-
nes 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 en la societat com a membres 
de ple dret.

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

PROiNFANTS promou, finança i supervisa projectes 
dirigits a nens i adolescents d’entorns urbans, en 
risc d’exclusió, en barriades amb alts índexs de 

pobresa. Amb aquests projectes recolzem més de 1.200 
beneficiaris.

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

Qui
soM

CREIEM EN L’ EDUCACIÓ COM 
UN ACTIU PER SUPERAR EL 
CERCLE VICIÓS DE LA POBRESA 
INFANTIL

Aula de becaris PROiNFANTS a Dakar.

Col·legi de Thiaroye a Dakar.
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oN
aCTueM

Estem presents en quatre ciutats de quatre continents: 
Dakar (Senegal), Mumbai (Índia), Medellín (Colòmbia) 
i també a Ciutat Meridiana de Barcelona. Encara que 
el context econòmic, social i cultural de cadascuna 
d’elles és ben diferent, totes comparteixen un tret 
comú: són “ciutats d’arribada”, que atreuen gran 

nombre d’immigrants procedents del món rural que se 
solen instal·lar en vastes barriades de la perifèria que 
reben el nom de slums, favelas o barraques segons 
l’escenari. Aquestes quatre ciutats exemplifiquen la 
problemàtica de la pobresa urbana infantil.

Medellín (Colòmbia)
•	 Població = 2.464.322 habitants
•	 Taxa escolarització = 76,68% 
•	 Taxa desnutrició infantil = 12,25%

Mumbai (Índia)
•	 Població = 21.255.000 habitants
•	 Taxa escolarització (Índia) = 76,30%
•	 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%

Barcelona “Nou Barris”
•	 Població = 165.718 hab (13,1% < 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
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Sisters of Charity of St. Anne (Mumbai, Índia)
PROINFANTS col·labora, des de 2006, amb la 
residència infantil femenina Ankur, que per-

tany 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 i 
els proporciona educació, atenció mèdica i tot el ne-
cessari per al seu desenvolupament integral. A través 
d’Ankur, PROINFANTS promou programes de nutrició i 
escolarització, un ambulatori mòbil i finança en exclusi-
va la residència masculina infantil de Dilkush al poblat 
veí de Gorai.

Macarism Group (Mumbai, Índia)
PROINFANTS, des de 2009, finança i executa 
a través de la institució social Macarism 
Group, dirigida pel nostre col·laborador 

Macario Fernandes, dos programes de beques d’estudis 
destinades a nois i noies de poder adquisitiu nul dels 
slums de Jogeshwari i Andheri al barri de Andheri East 
de Mumbai.

Ashadeep Association (Mumbai, Índia)
Ashadeep Association és una organització 
caritativa que, des de 1976, treballa 
als suburbis de l’oest de Mumbai per 

millorar la vida d’orfes, fills monoparentals, nens amb 
discapacitat i vídues que es trobin particularment 
desfavorits i necessitats. Opera a través de 7 centres 
de dia on nens i nenes reben alimentació, educació i 
roba , però sense separar-los del seu entorn familiar. 
PROINFANTS finança des del 2008, al seu centre de 
l’slum de Dindoshi, un ambulatori fix, un taller de tall i 
confecció i un programa de suport integral per 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 de Andheri East. Amb ella promovem 
programes anuals de rehabilitació i en els dos últims 
anys, projectes individuals de cirurgia reconstructiva 
per a nens discapacitats.

Éducation Solidaire (Dakar, Senegal)
L’Association Éducation Solidaire desen- 
volupa diversos projectes educatius diri-

gits a la població més desfavorida: parvularis, escoles 
de primària i de secundària, centres de formació pro-
fessional, residències d’estudiants i projectes d’edu-
cació del temps lliure. Opera en tres zones geogràfi-
ques de Senegal i cada curs atén més de 2.000 nens 
i joves. PROINFANTS, des de l’any 2012, dóna suport 
a diversos programes de beques de primària i obres 
civils a l’escola del municipi de Thiaroye 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 i sense ànim 
de lucre, que recolza l’educació integral de nens, ne-
nes i adolescents, especialment dels sectors marginats 
de la població, a través de diverses obres i projectes a 
Colòmbia, particularment a Medellín, on PROiNFANTS 
promou des de 2008 dos projectes a la comuna 13 de 
l’Alto de la Virgen.

Asociación Petit Sol (Barcelona, España)

El districte de Nou Barris de Barcelona 
té una intensa activitat associativa. 

L’Associació Petit Sol ha nascut entorn del projecte 
del mateix nom destinat als nens i les famílies de 
Ciutat Meridiana, un dels barris amb uns índexs d’atur 
i de pobresa dels més alts de la ciutat. Des de 2013 
cofinancem un projecte de nutrició per a bebès de 0 
a 3 anys.

Asociación La Indomable (Barcelona, 
España)

L’Associació La Indomable ha destacat pel 
seu compromís permanent amb la infància 

marginada de Ciutat Meridiana al districte de Nou 
Barris que organitza, entre altres activitats, un Casal 
d’estiu pensat per a nens de 3 a 12 anys que poden 
gaudir durant el mes d’agost d’un programa d’activitats 
formatives i de temps lliure. PROINFANTS finança el 
programa complet de nutrició del Casal.

aMB Qui
TreBalleM

LA NOSTRA CONFIANÇA EN  
LES CONTRAPARTES LOCALS 
ENS PERMET COMPARTIR  
INTENSAMENT ELS PROJECTES
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A finals del segle  XX, molts economistes i alguns go-
verns es van adonar que l’emigració d’origen rural, 
lluny de ser un problema per als països més pobres, 
els podia oferir un futur econòmic a les ciutats. De fet, 
l’estudi més important sobre el tema, dut a terme pel 
Banc Mundial en 2009, concloïa que el camí més curt 
passava perquè els governs invertissin massivament i 
desenvolupessin les infraestructures adequades de les 
zones urbanes on s’instal·len els immigrants. 1

A l’Àfrica, Àsia i Orient Pròxim entre el 2000 i el 2030, la 
població urbana es duplicarà. A la fi de 2025, el 60% de 
la població mundial viurà en ciutats; al 2050, serà el 
70%; i quan acabi el segle, la població mundial, inclosa 
la de les nacions més pobres de l’Àfrica subsahariana, 
serà urbana en tres quartes parts, com a mínim.2

La població rural de l’Índia, una de les últimes a deixar de 
créixer, ha arribat al seu nombre màxim (909 milions) al 
2015, i baixarà a 743 milions al 2050. 3

Aquesta emigració hauria de suposar una millora. 
Actualment, la vida rural en molts països és la major 
font de desnutrició, de mortalitat infantil i de reducció 
de l’esperança de vida. Segons el Programa Mundial 
d’Aliments, ¾ parts dels 1.100 milions de persones que 
passen gana són camperols. Els ingressos a qualsevol 
ciutat del món són més alts, així com la possibilitat de 
l’accés a l’educació, la salut, l’aigua i la salubritat; el 
mateix que l’accés a les comunicacions i a la cultura.
L’índex mundial de pobresa al món que ha passat del 
34% al 1999 al 25% al 2009, ha tingut la seva causa 
principal en la urbanització: la gent ha accedit a una 
vida millor quan s’ha traslladat a la ciutat i ha enviat 
diners al seu poble d’origen. La urbanització no només 

millora les vides dels qui emigren a la ciutat, sinó que 
també millora les condicions al camp.
A PROiNFANTS volem protegir precisament la infàn-
cia dels suburbis urbans i això s’expressa en la nostra 
missió, que compartim amb les nostres contraparts a 
cada ciutat, en 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 perme-
trà trencar el cercle viciós de la pobresa i reinserir-se en 
la societat com a membres de ple dret.

Malala Yousafzai, premi Nobel de la Pau en 2014, deia 
textualment: “Els governs poden posar les coses al seu 
lloc, ja que han de decidir a partir d’ nou conjunt d’objec-
tius de lluita contra la pobresa: els Objectius de Desen-
volupament Sostenible. Aquesta és la nostra oportunitat 
de fer les coses bé, però hem de tenir grans aspiracions, 
ser més ambiciosos.

Els governs estan considerant ampliar els objectius 
d’educació mundial més enllà de l’ensenyament pri-
mari. Això és una molt bona notícia, però això només 
ocorrerà si fem de  l’educació de les nenes una de les 
seves principals prioritats.

Això és possible. Les nacions riques i molts països po-
bres han aconseguit oferir educació secundària gratuïta. 
Per aquesta raó demanem als líders del món que facin el 
correcte en decidir entorn del conjunt d’objectius mun-
dials en matèria d’educació.”4

Afortunadament, a la fi de 2015 l’ONU va establir els 17 
nous objectius de desenvolupament sostenible (ODS), 

Pobresa, infància i migració urbana

Per Que
la iNfÀNCia
urBaNa

Slum de Laksmi a Mumbai. 
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6 dels quals incideixen en els projectes que recolza 
PROiNFANTS i que són:5

-Garantir l’accés als serveis bàsics a tothom, sobretot 
als més vulnerables. Un objectiu que en els últims anys 
s’ha treballat intensament i ha permès disminuir en més 
de 30 punts l’índex de pobresa extrema a nivell global, 
encara que a l’Àfrica subsahariana només s’ha reduït 
en 16 punts, del 57% al 41%.

-Universalització de l’ensenyament primari i secundari. 
S’ha avançat molt en l’escolarització, sobretot primària, 
i s’ha reduït gairebé a la meitat el nombre de nens sense 
escolaritzar, però encara hi ha 57 milions de nens i nenes 
que no van a escola. L’aposta per augmentar el percen-
tatge d’escolarització en l’ensenyament secundari és un 
element clau, perquè aquest tipus de formació ha de per-
metre una millor incorporació al mercat laboral.

-Acabar amb totes les formes de discriminació per raó 
de gènere. A l’Àfrica encara no s’ha aconseguit la pa-
ritat de gènere a l’educació, i tampoc al mercat labo-
ral on solament un 47% de les dones hi accedeixen, en 
front del 72% dels homes.

-Erradicar l’explotació laboral i el treball infantil. Amb 
aquest objectiu es busca millorar la formació laboral, 
de manera que agumentin els índexs d’ocupació en 
“treballs decents” i en entorns laborals correctes.

-Igualtat. Aquest objectiu advoca per la inclusió social de 
tots, independentment del seu sexe, edat, raça, ètnia, ori-
gen, religió o estatus econòmic. La societat civil s’ha d’im-
plicar en el seu seguiment i control per a fer-ho possible.

-Cooperació. Pocs han estat els països que han com-
plert amb el compromís de destinar el 0,7% del PIB a la 

cooperació. La “crisi” i les polítiques d’ “austeritat” els 
han servit d’excuses per no assumir la seva responsa-
bilitat. Per tant, com que els països desenvolupats no 
destinen suficients recursos per atendre el desenvolu-
pament dels països pobres, aquest 0’7% del PIB torna a 
ser un objectiu bàsic.

El segle XXI és la nostra oportunitat per convertir l’últi-
ma migració en una força de progrés duradora que des-
emboqui en la fi de la pobresa, en una economia més 
sostenible i en una vida rural menys brutal. I només fun-
cionarà si no deixem de tancar els ulls davant la realitat 
d’aquestes incòmodes barriades de la perifèria de les 
nostres ciutats.6

PROiNFANTS en les seves actuacions a les ciutats d’arri-
bada de les barriades de Mumbai, Dakar, Medellín i Barce-
lona, 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 visió, missió i els nostres valors.

 UN COMPROMÍS  
PROPER AMB LA  
INFÀNCIA DE LES  
BARRIADES URBANES

1 Banc Mundial, World Development Report 2009: reshaping Econo-
mic Geography, Washington, IBRD, 2009.

2 UNFPA: “An Overview of Urbanization, Internal Migration, Popula-
tion Distribution and Development in the World”, en UN Expert Group 
Meetingon Population Distribution, Urbanization, Internal Migration 
and Development, Nova York, United Nations Population Division, 2008.

3 UNFPA: “State of World Population 2007: Unleashing the Potential of 
Urban Growth “(Nova York, United Nations Population Fund, 2007), UN 
Population Division,” en World Population to 2300, Nova York, Depart-
ment of Economic and Social Affairs, 2004.

4 Malala Yousafzai: “El coratge d’anar a l’escola”, El País, 15 de març 
de 2015.

5 Fundació Educació Solidària: Full informatiu, núm. 29, 2015.

6 Doug Saunders: Ciutat d’arribada. L’última migració i el món del 
futur, PenguinRandomHouse Grup Editorial, S. a., 2014.

Comuna XIII a Medellín. Nena de l’slum de Kashigaon en Mumbai.
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50 beneficiaris Centre de dia per a nens i nenes de la 
barriada de l’Alto de la Virgen. Medellín (COLÒMBIA)

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

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

60 beneficiaris Taller de tall i confecció per a 
adolescents de l’slum de Dindoshi. Mumbai (ÍNDIA)

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

12 beneficiaris Beques de batxillerat i universitat per a 
adolescents de la barriada d’Alto de la Virgen.  Medellín 
(COLÒMBIA)

55 beneficiaris Beques per a alumnes de secundària 
del col·legi de Thiaroye. Dakar (SENEGAL)

300 beneficiaris Equipament complet d’aules per als 
alumnes de secundària del col·legi de Thiaroye. Dakar 
(SENEGAL)

EDUCACIÓACOLLIDA

Que
feM

Els nostres projectes s’agrupen en quatre 
àrees principals: educació, acollida, nutrició 
i sanitat.

15 
projectes

Programa Estrellitas al futuro, Medellín.              Alumna de Thiaroye, Dakar.                                 Residència Dilkush a Mumbai.

Per a conèixer-nos amb detall, et convidem a visitar la 
nostra web (projectes actuals), seguir el nostre blog o 
subscriure’t a la newsletter trimestral. 
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NUTRICIÓSANITAT
100 beneficiaris Programa de nutrició infantil per  
a nadons de menys de 2 anys a Ciutat Meridiana.  
Nou Barris (BARCELONA)

45 beneficiaris Programa de nutrició infantil al casal 
d’estiu. Nou Barris (BARCELONA)

60 beneficiaris Programa de nutrició, combinat amb la 
promoció de l’escolarització,  al slum de Ganeshnagar. 
Mumbai (INDIA)

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

150 beneficiaris Ambulatori mèdic al slum de 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)

12
beneficiaris

% Beneficiaris país

  53,46% Índia  
  28,64% Senegal
  11,69% Espanya 
  6,21% Colòmbia +

Ambulatori mòbil a l’slum de Kashigoan, 
Mumbai. 

Casal d’estiu de Nou Barris.  Projecte de cirurgia infantil a Mumbai.

9



MarÇ Exposició fotogràfica “Les filles de Durga” 
a Sta. Coloma de Gramenet 
El dia 2 de març es va presentar l’exposició “Les filles 
de Durga”, de la fotògrafa Eva Parey, al Centre Cívic 
Riu de Santa Coloma de Gramenet. A la mostra es 
van poder veure algunes fotografies fetes el darrer 
estiu dels projectes que promovem a Mumbai, com el 
d’atenció a fills/es de vídues, el taller de tall i confecció, 
i l’ambulatori fix.

Maig Torneig de Golf solidari a Vallromanes
Els dies 21 i 22 de maig es va celebrar la VIa edició del 
Torneig de Golf solidari al Club de Golf de Vallromanes. 
Amb més de 150 participants, l’esdeveniment va ser un 
èxit tant d’assistència com de sensibilització i captació.  
El torneig va estar coordinat pel nostre soci i membre 
de la Junta, Toni Viñas, amb una excel·lent organització, 
un bon equip de voluntaris i el recolzament solidari del 
propi Club de golf, que va cedir la recaptació íntegra a 
PROiNFANTS.

JuNY Fira modernista de l’Eixample, Barcelona
LEls dies 3, 4 i 5 de juny vam participar per primera ve-
gada en la 12ª Fira modernista de l’Eixample. Al nostre 
estand, atès per un grup de voluntaris,s’hi  podia trobar 
un extens assortiment d’artesania, complements i biju-
teria de l’Índia i del Senegal. També podia obtenir-se in-
formació sobre els projectes de cooperació infantil que 
actualment financem.

Juliol Campus d’estiu “Creixent entre somriu-
res”, de Ripollet
Els dies 7 i 11 de juliol vam participar en les activitats 
del Campus d’estiu “Creixent entre somriures” de 
Ripollet, dirigit a nens i nenes d’entre 5 i 13 anys, per 
donar-los a conèixer com és i com viu la infància a 
l’Índia. Els participants del campus van realitzar jocs 
i manualitats de l’Índia que després van vendre a 
pares, germans i amics en un mercat solidari a favor 
de PROINFANTS.

oCTuBre II Concert Solidari
La Sant Andreu Jazz Band, Joan Chamorro i la periodis-
ta Ana Boadas com a presentadora, van ser els prota-
gonistes del II Concert Solidari que vam celebrar el 29 
d’octubre a l’Auditori AXA de L’Illa Diagonal. El concert, 
que va comptar també amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Barcelona, va reunir  unes 300 persones entre 
socis, sòcies i simpatitzants, per renovar el compromís 
amb la infància i col·laborar així en el compliment del 
repte d’ arribar a més de 1.200 beneficiaris dels nostres 
projectes.

DeseMBre Fira de Nadal a Gràcia
Els dies 17 i 18 de desembre vam participar en la Fira 
Solidària de Nadal que cada any organitza Gràcia So-
lidària a la Plaça de la Virreina de Barcelona. A més 
del estand amb articles d’artesania, jocs i comple-
ments, hi havia un taller infantil de manualitats nada-
lenques.

DeseMBre Clases de ioga a Barcelona
El 27 de desembre vam organitzar, gràcies a la 
col·laboració d’una voluntària, un taller de ioga al Casal 
de joves Queix de Barcelona. Arran de la bona acollida 
que va tenir, per a l’any 2017 es donarà continuïtat a la 
iniciativa.

De seNsiBiliTZaCió
aCTiviTaTs
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DESPESES TOTALS 

 Projectes cooperació1

  Despeses generals: laborals,  
de captació, mat. oficina, 
telèfon, auditoria, etc.

  Divulgació, campanyes de 
sensibilització: exposicions, 
esdeveniments, fires...

100.575 € 

  76.724 € 

  21.421 € 

    2.430 € 

TOTAL PROjECTOS 

Índia

Colòmbia

Senegal

Espanya

76.724 € 

42.724 € 

16.000 € 

10.000 € 

  8.000  € 

INGRESSOS

DESPESES

Distribució per Projectes

2015

(1) Tant el 2015 com el 2016, PROiNFANTS destina a incrementar projectes l’excedent de 
tresoreria derivat de la fusió.
Auditoria a disposició dels socis. 

eCoNoMiCa
iNforMaCió

2016

107.155 € 

   80.845 € 

      22.786 €

3.524 €  
  

ExERCICI

121.324 €

63.927 €

25.326 €

11.769 €

14.970 €

5.331 €

INGRESSOS TOTALS

 Socis i donants

 Empreses

 Esdeveniments  

 Institucions Financeres

  Promocions, Loteria,  
Comerç Just

89.103 €

48.101 €

17.200 €   

11.093 €   

  7.506 €     

  5.203 €

80.845 €

48.345 €

14.000 €

10.500 €

 8.000 € 
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2016

Entitat adherida al:

53%
21%

12%

10%
4%

76%

21%

3%

60%

13%

17%

10%



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 l’any 
2016, dels nombrosos voluntaris i voluntàries que ens 
van acompanyar en esdeveniments i fires així com la 
dedicació a diferents treballs de reforç a la nostra oficina. 
La col·laboració, també desinteressada, de traductors a 
l’anglès o a l’italià, entre molts altres.

Finalment agrair a Patrocinadors i empreses col·labora-
dores el seu inestimable suport solidari.

Patrocinadors

Entitats col·laboradores

JuNTa
i eQuiP

i eNTiTaTs
PaTroCiNaDors

Col·laBoraDores
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els cinturons 
de pobresa urbana

uN  
eNTorN

la migració rural-urbana en 
busca d’una oportunitat 

de vida digna

uN 
MoTiu

donant soport a les millors 
entitats socials infantils  

sobre el terreny

uNa 
aCTuaCió

els nens penalitzats per 
l’excusió, l’abandonament o 

l’explotación infantil

uNes  
vÍCTiMes

fem visible i tangible
el nostre soport concret

i real en cada cas

uN 
resulTaT

uN sol 
CoMProMÍs:
la iNfÀNCia



el Teu CoMProMÍs  
aMB la iNfÀNCia 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 nº 97 1º 1ª
08009 Barcelona
Tel.: +34 93 323 44 09
info@proinfants.org

Blog

www.proinfants.org
http://www.proinfants.org/blog/es/
http://www.proinfants.org/blog/
http://www.facebook.com/proinfantsong
https://www.facebook.com/proinfantsong%3Fref%3Dbookmarks
https://mobile.twitter.com/PROiNFANTS
https://www.youtube.com/user/Aasaraong%3Ffeature%3Dmhum

