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Benvolgut amic/amiga, 

Si una persona que encara no ens coneix em de-
manés explicar-li en poques paraules quin és l’atrac-
tiu de pertànyer a PROiNFANTS, li aconsellaria llegir 
aquesta Memòria, que pretén ser un resum digne i 
proper dels nostres projectes. 

Però si enraonéssim una estona més, li explicaria 
que estem compromesos amb la infància sense ti-
tubejar, des de fa molts anys, gairebé una vintena..., 
i que, entenent profundament el significat de com-
partir, hem canviat amb rigor i continuïtat la vida de 
generacions de nens i nenes a Barcelona, Dakar,  
Medellín i Mumbai, i que hem respost exemplar-
ment del bon ús de totes les quotes dels nostres 
socis i sòcies.

Li diria que hem recolzat sense descans als  
nostres socis i treballadors socials que, des  
de les barriades de cada ciutat, desenvolupen  
la seva feina amb les nostres idees i recursos.  
Li diria que oferim el testimoni del compromís 
dels nostres socis i sòcies amb la infància de les 
barriades més oblidades dels quatre continents  
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i que sentim bategar les seves vides molt a prop 
del nostre cor.

Li diria també que val la pena formar part de la nostra 
petita gran família i que la seva contribució és  
realment molt i molt valuosa per seguir endavant, 
que volem ser més socis i sòcies, perquè pensem  
en fer més... i millor.

Aquesta Memòria reflecteix la nostra activitat 
quantitativa i qualitativa en un any complex.  
Treballant, però, amb una dedicació absoluta,  
hem superat tots els nostres objectius socials.

Gràcies en nom propi i de tota la Junta, a tots...
socis, col·laboradors, patrocinadors i voluntaris.

Una salutació entranyable

Joan A. Pons-Serés
President de PROiNFANTS

Ambulatori mòbil al slum  
de Kashigaon (Mumbai).
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QUI SOM

168
SOCIS I SÒCIES

34

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 contra-
parts, 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 en la societat com a membres de ple dret.

Els valors que ens mouen són coherència, transparèn-
cia, compromís i solidaritat.

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. 

VOLUNTARIS/ES LOCALS

1300
BENEFICIARIS/ES

r Nens i nenes del Centre de dia al barri d’Horta (Barcelona).

Casal d’agost a Ciutat Meridiana (Barcelona). s
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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.
La reducció de l’índex mundial de pobresa al món (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 també 
les condicions al camp.
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 al voltant d’un nou conjunt 
d’objectius de lluita contra la pobresa: els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible. Aquesta és la nostra 
oportunitat de fer les coses bé, però hem de ser més 
ambiciosos.
Els governs estan considerant ampliar els objectius 
d’educació mundial més enllà de l’ensenyament prima-
ri. És una molt bona notícia, però només reeixirà si fem 
de l’educació de les nenes una de les seves prioritats.
Això és possible. Les nacions riques i molts països po-
bres han aconseguit oferir educació secundària gratuï-
ta. Per aquesta raó demanem als líders del món que fa-
cin el correcte en decidir entorn del conjunt d’objectius 
mundials en matèria d’educació.”4

Per QUè la INfÀNCIa UrBaNa

u L’ASSETJAMENT ESCO-
LAR, LA vIOLÈNCIA DOMÈS-
TICA, L’ABANDONAMENT 
SÓN TAMBÉ PRESENTS A 
LES NOSTRES CIUTATS

Nens i nenes dels slums de Mira Road (Mumbai).
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A les ciutats més occidentals i desenvolupades 
d’Europa, on la seva població urbana supera ja el 
80% del total,5 també hi ha paradoxalment una greu 
problemàtica amb la infància i la joventut de les 
seves barriades.
L’emigració i els creixents desequilibris socials fan aflo-
rar situacions d’indefensió i pobresa entre les nostres 
poblacions infantils, i l’assetjament escolar, el bullying, 
la violència domèstica, l’abandonament i les addiccions 
són també presents a les nostres ciutats, generant la 
percepció que aquí existeix també un “4t món”.
Tot i que la concentració urbana aporta indubtablement 
valor i riquesa, les administracions locals no tenen el 
necessari lideratge en les perifèries urbanes, en capí-
tols com la dotació de serveis, la desprotecció davant 
l’abandonament escolar, la lluita per la igualtat o la 
creació d’habitatge assequible.6

PROiNFANTS ha volgut també fer acte de presència en 
diversos districtes de Barcelona, on té la seu social, 
i ha donat, així, testimoni del compromís global que 
l’inspira a través per exemple, de projectes infantils de 
beques, nutrició, atenció psico-emocional, etc.
Darrerament hem promogut amb nous partners projec-
tes pioners per a la protecció de la infància més ex-
closa dels nostres barris, com el d’assistència psico-

pedagògica a col·lectius en exclusió al districte d’Horta 
de Barcelona, o les beques a l’escola de Salt de Girona.
Ens sentim orgullosos de poder donar suport a extraor-
dinàries organitzacions de proximitat compromeses 
com nosaltres en la lluita contra la desigualtat infantil 
i juvenil, i amb l’ajuda dels nostres socis i sòcies espe-
rem poder mantenir i progressar en el nostre compro-
mís local. 

Donem sentit així a la nostra missió, visió i valors, amb 
un horitzó de solidaritat entre ciutats i països diferents 
dels 4 continents.

Bibliografia

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, 15/03/2015.

5 Antonio López Gay: centro Estudios demográficos de la UAB.

6 Joan Clos: habitat-agenda para el desarrollo urbano sostenible.

UN COMPrOMíS PrOPer aMB la INfÀNCIa I l’adOleSCèNCIa 
de leS NOStreS PròPIeS BarrIadeS UrBaNeS

r Escola de primària a la perifèria de Salt (Girona).

Equip educatiu del Centre Obert Martí-Codolar a Horta 
(Barcelona). s
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•	 Medellín (Colòmbia) 
Centre de dia per a nens i nenes de la barriada de 
l’Alto de la virgen. 50 beneficiaris

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

Projecte de suport integral a fills i filles de mares 
solteres o vídues de diversos slums.  
40 beneficiaris

Centre de dia i llar d’infants a Mira Road East.  
50 beneficiaris

•	 Mumbai (índia) 
Taller de tall i confecció per a adolescents de 
l’slum de Dindoshi. 40 beneficiaris

Programa de beques de batxillerat per a adoles-
cents del slum de Jogeshwari. 12 beneficiaris

•	 Medellín (Colòmbia)
Beques de batxillerat i universitat per a adolescents 
de la barriada de l’Alto de la virgen.  12 beneficiaris

Programa de reforç escolar per a infants i joves de 
la barriada de l’Alto de la virgen. 34 beneficiaris 

•	 Dakar (Senegal)
Beques per a alumnes de secundària del col·legi 
de Thiaroye. 35 beneficiaris

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

•	 Catalunya (Espanya)
Programa d’educació emocional personalitzada al 
centre obert Martí-Codolar (Barcelona).  
30 beneficiaris

Programa de beques per a infants amb necessitats 
educatives especials a l’escola Pia de Salt (Girona) 
8 beneficiaris

elS NOStreS PrOJeCteS

ACOLLIDA EDUCACIÓ

Ce
ntr

e de dia Talentos Calasancios (M
edellín). 

Au
la d

e primària al col·legi de Thiaroye (Dakar).
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•	 Nou Barris (BARCELONA)
Programa de nutrició infantil al casal d’estiu.  
50 beneficiaris 

•	 Mumbai (índia) 
Programa de nutrició, combinat amb la promoció 
de l’escolarització, a l’slum de Ganeshnagar.  
80 beneficiaris 

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

Ambulatori mèdic al slum de Dindoshi.  
150 beneficiaris 

Projecte “Ambulatori mòbil”. Ambulància 
d’assistència sanitària als slums de Mira Road. 
300 beneficiaris

Projecte de cirurgia infantil individual 
reconstructiva als slums de Andheri East.  
3 beneficiaris

+

SANITAT NUTRICIÓ

NENS, NENES I JOVES
130018

PROJECTES

u ELS NOSTRES PROJECTES S’AGRUPEN  
EN 4 ÀREES PRINCIPALS: EDUCACIÓ, ACOLLIDA, 
SANITAT I NUTRICIÓ

milk

Pro
ject

e de rehabilitació d’infants discapacitats (M
um

bai).

Pro
gra

ma de nutrició al Casal d’agost a Nou Barris (Barcelona).
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ON aCtUeM

Barcelona-Nou Barris
•	 Població:  > 300.000 hab
•	 Índex d’atur: 22% 

Barcelona-Horta
•	 Població: 168.187 hab
•	 Índex d’atur: 17%
Salt (Girona)
•	 Població: 29.836 hab
•	 Índex d’atur: 16,4%

Dakar (Senegal)
•	 Població: 2.476.400 hab
•	 Taxa escolarització: 69%
•	 Taxa desnutrició infantil: 

17%

ACTUEM A 4 CIUTATS AMB 18 PROJECTES

Medellín 
(Colòmbia)
•	 Població: 2.464.322 hab
•	 Taxa escolarització: 76,68% 
•	 Taxa desnutrició infantil: 

12,25%

Mumbai (Índia)
•	 Població: 21.255.000 hab
•	 Taxa escolarització 

(Índia): 76,30%
•	 Desnutrició infantil 

>1.400.000 nens
•	 Esperança de vida en 

néixer: 66,20%

8 MEMÒRIA 2017

milk

milk
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Zoya Eazas, Mumbai 
Projecte de nutrició i educació 
de Ganeshnagar
Zoya, de 9 anys, viu al slum 
Ganeshnagar, a Mumbai, amb la 
seva germana i la seva mare. va 
a l’escola gràcies al programa 
de Sisters of Charity of St. Anne: 
“Vaig a l’escola a les 7 del matí 
i torno al migdia, llavors la mare 
ens deixa a la meva germana i 
a mi a l’habitació de la barraca 
i se’n va a treballar. Rebem la 
llet, l’arròs i els ous que, gràcies 
a PROiNFANTS, les germanes 
distribueixen a la cabina de 
Ganeshnagar i així podem menjar 
alguna cosa cada dia”. A canvi 
d’alimentació, el professorat ha de 
confirmar l’assistència a l’escola, 
que també financia PROiNFANTS.

Mònica Marcela, Medellín
Becas para un futuro mejor 
Mònica Marcela va néixer 
a Antioquia, en una família 
de pagesos. El seu pare va 
“desaparèixer”, víctima de la 
violència. Amb 10 anys va anar a 
viure a l’assentament irregular 
de l’“Alto de la Virgen” de 
Medellín, amb la seva mare i les 
seves germanes. La seva il·lusió 
era poder anar a la Universitat 
i treballar per ajudar la seva 
família i els joves del seu barri. 

La mare de la Mònica es va posar 
a treballar en el servei domèstic 
però amb el seu sou no podia 
pagar els estudis de la seva filla.
Per això, a través de la nostra 
contrapart local, la Fundación 
Educativa Calasanz, la Mònica 
va entrar a formar part del 
projecte “Becas para un futuro 
mejor”. El 2017 es va llicenciar 
en Administración en salud per la 
Universitat d’Antioquia.

Praful i Deepak 
Residència Dilkush, Mumbai
Praful i Deepak són dos dels prop 
de cinquanta nens que viuen a 
la residència permanent Dilkush. 
Allà hi troben lloc per dormir, 
alimentació, vestit, educació i 
material escolar, en definitiva, una 
llar per viure-hi.
Praful és orfe de pare i la seva 
mare té la sida. “Vivíem prop 
de l’estació en una zona de 
barraques. Ara visc a Dilkush. 
M’agrada molt ballar. Estic a 4rt. 
curs i de gran vull ser metge.”

Deepak va arribar a Mumbai amb 
els seus pares procedent del 
camp fugint de la violència. “Estic 
a 6è curs. M’agrada cantar i vull 
ser pilot…. per anar ben lluny.”

Col·legi de Thiaroye a Dakar
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Sisters of Charity of St. Anne (Mumbai, índia)
PROINFANTS col·labora 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 i els proporciona 
educació, atenció mèdica i tot el necessari per al seu 
desenvolupament integral. A través d’Ankur, PROIN-
FANTS promou programes de nutrició i escolarització, 
un ambulatori mòbil i finança en exclusiva 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 per 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)
És una organització caritativa que treballa 
des de 1976 als suburbis de l’oest de Mum-
bai per millorar la vida d’orfes, fills mono-

parentals, nens amb discapacitat i vídues 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. PROIN-
FANTS 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 
aquesta associació que es dedica a l’aten-

ció de nens i nenes amb minusvalideses físiques i psí-
quiques a diversos slums de Andheri East. Amb ella 
promovem programes anuals de rehabilitació i en els 
dos últims anys, projectes individuals de cirurgia re-
constructiva per a nens discapacitats.

Éducation Solidaire (Dakar, 
Senegal)
L’Association Éducation Soli-

daire desenvolupa projectes educatius dirigits a la po-
blació més desfavorida: parvularis, escoles de primària 
i de secundària, centres de formació professional, resi-
dències d’estudiants i projectes d’educació del temps 
lliure. Opera en tres zones 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 Thiaro-
ye a la barriada de Pikine (Dakar).

Fundación Educativa Calasanz (Medellín, 
Colòmbia)

La Fundación Educativa Calasanz és una or-
ganització colombiana vinculada a l’obra so-

cial de l’Escola Pia, de caràcter privat i sense ànim de 
lucre, que recolza l’educació integral de nens, nenes i 
adolescents, especialment dels sectors marginats de la 
població, a través de diverses obres i projectes, particu-
larment a Medellín, on PROiNFANTS promou des de 2008 
tres projectes a la comuna 13 de l’Alto de la virgen.

Asociación La Indomable (Barcelona)

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 perquè nens i nenes de 3 a 
12 anys  gaudeixin a l’agost d’un programa d’activitats 
formatives i de temps lliure. PROINFANTS finança el 
programa complet de nutrició del Casal.

Fundació Magone (Barcelona)

Al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona 
es troba la Fundació Magone, organització 
no lucrativa impulsada pels salesians 

Sant Jordi. La seva missió és oferir a infants i joves, 
especialment als més necessitats i des de l’educació, 
eines i capacitats que possibilitin el seu creixement 
personal i l’exercici de la seva ciutadania. Des de 2017 
PROiNFANTS col·labora  amb el seu centre obert Martí-
Codolar en un projecte, pioner a Catalunya, d’educació 
emocional personalitzada per a infants i joves dels barris 
de la Clota, el Carmel, la Teixonera i la vall d’Hebron.

Fundació Servei Solidari per a la 
Inclusió Social (Girona)

La Fundació Servei Solidari, entitat sense ànim de lucre 
ubicada a Barcelona, treballa a Salt (Girona) des del 
1993 per la integració social, la formació i l’educació de 
col·lectius vulnerables, particularment infants i joves de 
barriades molt afectades per la immigració d’aquesta 
ciutat. PROiNFANTS col·labora des de 2017 dotant un 
programa de beques infantils singulars al col·legi de 
primària de l’escola Pia de Salt, per a infants amb ne-
cessitats educatives especials.

aMB QUI treBalleM
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Torneig de burraco
El “burraco” és un joc de cartes 
molt popular a Itàlia. A Roma, 
una voluntària va organitzar el III 
torneig de “burraco” a benefici 
de PROINFANTS. Hi van partici-
par una trentena de persones. La 
totalitat de l’import dels premis 
s’ha destinat al finançament 
dels projectes infantils.

SeNSIBIlItZaCIó lOCal

GENER
Festival “Tierra de lunas”
Els dies 29 i 30 d’abril i 1 de maig, 
es va celebrar el I Festival Tierra de 
Lunas, un espai de trobada de do-
nes amb un ampli programa. Durant 
les jornades les organitzadores van 
promoure la venda d’uns records a 
benefici de la nostra entitat. L’import 
total de les vendes s’ha desti-
nat als nostres projectes.

ABRIL
Tallers de ioga solidaris
Per segon any consecutiu, es va 
realitzar un taller de ioga al Ca-
sal Queix de Barcelona. Mònica 
Rivero, voluntària i professora de 
ioga, va posar en marxa aquesta 
iniciativa arran de la bona acolli-
da de l’any anterior. La recapta-
ció s’ha destinat íntegrament 
a PROINFANTS.

ABRIL

7è Torneig de golf solidari
El 20 i 21 de maig es va celebrar 
a vallromanes el 7è torneig de 
golf solidari, organitzat i coordinat 
pel nostre soci i membre de la 
Junta Toni viñas, amb el suport 
d’un equip de voluntaris. Hi van 
participar unes 200 persones. La 
recaptació es va destinar al pro-
jecte de la nova llar d’infants 
de Mumbai.

MAIG

Fira modernista
Els dies 26, 27 i 28 de juny vam par-
ticipar, per segon any consecutiu, 
a la Fira modernista de l’Eixample, 
organitzada per Cor Eixample. Al 
nostre stand, atès per un grup 
de voluntaris, s’hi podia trobar 
artesania de l’Índia i del Senegal 
i també informació detallada 
de tots els nostres projectes.

JUNY
Casal d’estiu Ripollet
Els dies 6 i 10 de juliol vam tornar a 
participar al campus d’estiu del ca-
sal Creixent entre rialles de Ripollet. 
Es va explicar el projecte de Dakar 
i com és la vida dels infants allà, 
i es va fer un mercat solidari. Els 
beneficis de les vendes del mercat 
es van destinar al projecte de 
beques infantils a Dakar.

JULIOL
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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...

107.155 €  

  80.845 € 

 22.786 €

  3.524 €

TOTAL PROJECTOS 

Índia

Colòmbia

Senegal

Espanya

80.845 €

48.345 €

14.000 €

10.500 €

 8.000 € 

INGRESSOS

DESPESES

Distribució per Projectes

2016

(1) Tant el 2016 com el 2017, PROiNFANTS destina a incrementar projectes l’excedent de 
tresoreria derivat de la fusió.
Auditoria a disposició dels socis. 

2017

118.220 € 

   92.219 € 

      24.197 €

1.803 €  
  

EXERCICI

88.343 €

45.848 €

21.000 €

9.587 €

8.000 €

3.907 €

INGRESSOS TOTALS

 Socis i donants

 Empreses

 Esdeveniments  

 Institucions Financeres

  Promocions, Loteria,  
Comerç Just

121.324 €

63.927 €

25.326 €

11.769 €

14.970 €

5.331 €

92.219 €

48.495 €

22.500 €

12.224 €

 9.000 € 

2017

Entitat adherida al:

INfOrMaCIó eCONòMICa

52%
23,8%

9%

10,8%

4,4%

78%

20,5%

1,5%

52,6%

13,2%

24,3%

9,8%
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PROiNFANTS està organitzada en àrees de treball i 
la seva Junta constituïda per membres, enterament 
voluntaris.
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 
2017, 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

eQUIP I JUNta

PatrOCINadOrS I eNtItatS COl·laBOradOreS

President honorari
Ramon Blanch
President
Juan A. Pons-Serés
Tresorer
Jordi Picó 
Secretaria
Montse Seda                                                                            
Vocals
Toni viñas, Teresa Palmer  
i David Gómez
Col·laboradors
Joan Múria



els cinturons 
de pobresa urbans

UN eNtOrN

la migració rural-urbana 
en busca d’una oportunitat 

de vida digna

UNa CaUSa

donant soport a les millors 
entitats socials infantils  

sobre el terreny

UNa aCtUaCIó

els nens penalitzats per 
l’exclusió, l’abandonament 

o l’explotació infantil

UNeS 
víCtIMeS

fem visible i tangible  
el nostre suport concret  

i real en cada cas

UN reSUltat

UN SOl 
COMPrOMíS:
la INfÀNCIa

EL TEU COMPROMíS ÉS VITAL. COL·LABORA I CANVIA UNA VIDA. Escriu-nos a info@proinfants.org, fes-te’n 
soci des del nostre web o fes una aportació 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


