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Després dels resultats de 2019, les conseqüències de 
la gran pandèmia

Estimats amics i amigues,

Durant els últims 5 anys, PROiNFANTS ha destinat a 
projectes infantils gairebé 400.000 €.

Cada any més de 1.000 nens, nenes i adolescents, s’han 
nodrit d’aquests fons per poder-se alimentar, cuidar i 
educar.

Són petites grans realitats que volem compartir amb 
els nostres 160 socis i sòcies que són els autèntics 
protagonistes de l’èxit dels nostres projectes i iniciatives 
infantils.

En aquesta Memòria podreu aprofundir en la nostra 
activitat i resultats durant el 2019, però vull compartir 
també amb vosaltres, com PROiNFANTS contempla i 
s’ha adaptat als canvis que la pandèmia del COVID-19 
ha generat en el nostre món global.

Primer, ens hem adaptat mitjançant una reestructura-
ció de la nostra oficina, que conservant les seves prin-
cipals capacitats, treballarà definitivament a distància. 
Els nostres celebrats esdeveniments, com el Torneig 
solidari de Golf o els concerts, també es veuran afec-
tats, però el més decisiu de la nostra missió són els nos-
tres projectes, i aquests són més necessaris que mai.

Mantenir l’ajuda a la infància dels suburbis ara serà 
fonamental, la pandèmia ha colpejat sense pietat pre-
cisament als col·lectius urbans infantils en exclusió 
severa, privats de mitjans de subsistència, d’escoles, i 
confinats a les seves barriades i barraques.

PROiNFANTS no els abandonarà, i continuarà bolcada 
allà on històricament ha estat present. Volem que sa-
pigueu, que amb la vostra ajuda mantindrem el nostre 
suport a aquestes comunitats infantils més que mai.

Gràcies a tots/es, als nostres socis/es i magnífiques 
contraparts a Mumbai, Medellín, Dakar i Barcelona, 
gràcies als nostres voluntaris/es i en definitiva a tots 
aquells que divulgant la nostra missió i valors, han con-
tribuït a recuperar les ganes de viure de tants nens i 
nenes.

Esperem seguir comptant amb el vostre suport i estímul 
per altres 5 anys més, com a mínim...

Amb el major reconeixement, rebeu una abraçada en-
tranyable.

Joan A. Pons-Serés
President de PROiNFANTS
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r Grup d’infants dels projectes d’Ashadeep (Mumbai).
v Foto portada: Beneficiària del projecte de beques al barri de 

Thiaroye (Dakar).PRESENTACIÓ
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La població mundial creix a un ritme mai vist, i segons 
totes les previsions en 30 anys, per 2050, serem 10.000 
milions d’éssers humans sobre la terra, i el 70% ja se-
ran habitants urbans: “serem un planeta urbà”.

Aquesta evolució és imparable i ha obligat les admi-
nistracions públiques de tot el món i a la iniciativa pri-
vada a un canvi global de mentalitat.

Les ciutats han de necessàriament de proveir i ga-
rantir les infraestructures i els serveis necessaris als 
seus residents per assegurar-los els mitjans de vida 
de manera sostenible, facilitant així la integració del 
món rural a l’urbà.1

En aquest desafiament global jugarà un paper fona-
mental, l’orientació a la infància i la joventut, que avui 
ja suposen el 42% de la població menor de 25 anys.2

Gairebé la meitat de la humanitat és jove i per tant 
l’èxit o fracàs de les polítiques globals depèn de com 
es tracti, protegeixi i fomenti a aquesta infància i jo-
ventut concentrada massivament en els nuclis urbans.

PER QUÈ LA INFÀNCIA URBANA
r Beneficiàries del projecte d’educació i nutrició a Mumbai.

162
SOCIS I SÒCIES

34
VOLUNTARIS/ES LOCALS

+1000
BENEFICIARIS/ES

directes + indirectes
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NENS, NENES I JOVES

+1000

13
PROJECTES

QUI SOM

milk

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. 

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

12,25%

 

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%

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%
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NUTRICIÓ
Mumbai (Índia) 
-Programa de nutrició, combinat amb la promoció de 
l’escolarització, a l’slum de Ganeshnagar.  
132 beneficiaris 

SANITAT
Mumbai (Índia) 
-Projecte de rehabilitació de nens i nenes 
discapacitats físics i psíquics dels slums d’Andheri 
East.  80 beneficiaris 
-Ambulatori mèdic al slum de Dindoshi.  
200 beneficiaris 

ACOLLIDA 
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. 
60 beneficiaris

EDUCACIÓ
Mumbai (Índia) 
-Taller de tall i confecció per a adolescents de l’slum 
de Dindoshi.  40 beneficiaris
-Programa de beques de batxillerat per a adolescents 
del slum de Jogeshwari.  12 beneficiaris

Medellín (Colòmbia)
-Beques de batxillerat i universitat per a adolescents 
de la barriada de l’Alto de wla Virgen.  12 beneficiaris
-Programa de reforç escolar per a infants i joves de la 
barriada de l’Alto de la Virgen.  30 beneficiaris 

Dakar (Senegal)
-Beques per a alumnes de secundària del col·legi de 
Thiaroye.  35 beneficiaris
-Construcció d’un centre preescolar al barri de  
Sam-Sam.  180 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)  
10 beneficiaris

Treballem amb les següents contraparts:
Mumbai (Índia):  Sisters of Charity of St. Anne, 
Macarism Group, Ashadeep Association,  
Mumbai Cheshire Home 
Dakar (Senegal): Éducation Solidaire
Medellín (Colòmbia): Fundación Educativa Calasanz
Barcelona: Fundació Magone 
Salt (Girona) : Fundació Servei Solidari per a la  
Inclusió Social 

ELS NOSTRES PROJECTES

r (D’esquerra a dreta): Projecte de beques al barri de Thiaroye (Dakar). Centre de dia Talentos Calasancios (Medellín). Ambulatori 
mòbil a l’slum Kashigaon (Mumbai)
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Torneig de burraco
El “burraco” és un joc de cartes 
molt popular a Itàlia. A Roma, per 
quart any consecutiu, una vo-
luntària ha organitzat un torneig 
a benefici de PROINFANTS. Hi 
han participat una trentena de 
persones. La totalitat de l’import 
dels premis s’ha destinat al 
finançament dels projectes.

SENSIBILITZACIÓ LOCAL

GENER

JULIOL

MAIG
9è Torneig de golf solidari
Els dies 25 i 26 de maig es va 
celebrar a Vallromanes el  
9è torneig de golf solidari orga-
nitzat i coordinat pel nostre soci 
i membre de la Junta Toni Viñas, 
amb el suport entregat d’un equip 
de voluntaris/es. Hi van participar 
unes 200 persones.  

AGOST

Campus d’estiu Ripollet
Donar a conèixer com és la realitat 
dels infants més exclosos de les 
barriades urbanes és l’objectiu de 
l’activitat que cada estiu organitza 
PROiNFANTS dins d’aquest campus 
infantil. Els membres de la Junta i 
voluntaris David Gómez i Montse 
Seda van explicar als infants 
els nostres projectes.

La Nit del Soci - Port d’Aro
El passat 10 d’agost PROiNFANTS 
va participar a la Nit del Soci, del 
Club Nàutic Port d’Aro, a Platja 
d’Aro. Hi va assistir el President amb 
un membre de la Junta. Va ser una 
nit molt entranyable, on es va donar 
a conèixer a més de 400 assistents 
de l’àrea de Girona, la feina que 
fa PROiNFANTS.

NOVEMBRE
Concert solidari
PROiNFANTS i el Cor Gospel Gràcia 
van reunir el 22 de novembre a la 
Basílica de Santa Maria del Pi de 
Barcelona prop de 350 persones en 
el concert solidari per a la infància. 
Es van recaptar més de 3.000 euros, 
que es van destinar als projectes 
infantils a Medellín, Mumbai, 
Dakar i Barcelona-Salt.



TESTIMONIS

Aisatu Samura, Salt 
Programa de beques infantils a 
l’Escola Pia de Salt

L’Aisatu és una nena de 9 anys. És 
la més gran de quatre germans, 
tots nascuts a Salt i escolaritzats 
a l’Escola Pia, menys la petita, que 
encara no té edat d’escolarització. 
La seva família prové del continent 
africà i té una situació econòmica  
precària.

L’Aisatu cursa cinquè de primària, 
està becada per PROiNFANTS 
des de fa dos anys, i representa 
una font d’esperança per als 
altres infants de l’escola, per a la 
inclusió de la seva comunitat, i per 
ajudar a reconèixer els drets de 
les dones i eliminar estereotips.

Ankita Pomedkar, Mumbai
Ambulatori mèdic del centre de 
dia de l’slum de Dindoshi
Ankita Pomedkar té 18 anys. Va 
perdre la seva mare als 2 anys i 
llavors va anar a viure amb un oncle 
a Mumbai, qui va fer-se’n càrrec de 
la seva educació. El 2012 va ser ac-
ceptada a l’Ashadeep Association i 
va acabar primària .
Al juliol de 2019 va començar a sen-
tir-se molt feble i no es podia con-
centrar per estudiar. Va anar al dis-
pensari que l’associació té a l’slum 
de Dindoshi, on li van diagnosticar 
anèmia i li van proporcionar gratuï-
tament la medicació i els aliments 
necessaris. Avui ja està recuperada 
i continua amb els estudis.

Pearl, Mumbai
Centre de rehabilitació a  
l’slum d’Andheri East
La Pearl té 10 anys i estudia 5è 
a l’escola secundària Jesus 
Higt School, a Jogeshwari 
Est, Mumbai. L’any 2017 li van 
diagnosticar paràlisi cerebral i 
havia d’anar en cadira de rodes. 

Com la situació econòmica de 
la família era precària, Mumbai 
Cheshire Home se’n va fer càrrec 
i la Pearl va començar a rebre 
sessions de fisioteràpia intensiva 
al centre de rehabilitació de nens 
i nenes amb discapacitats física i 
psíquica a Andheri East.

Ara ja pot caminar sola petites 
distàncies amb crosses i AFO.
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DESPESES TOTALS 

 Projectes cooperació

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

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

 

 

TOTAL PROJECTES 

Índia

Colòmbia

Senegal

Espanya

INGRESSOS

DESPESES

Distribució per Projectes

2018

Auditoria a disposició dels socis. 

2019

91.166 € 

  63.564 € 

      25.826 €

1.776 €  
  

EXERCICI

INGRESSOS TOTALS

 Socis i donants

 Empreses

 Esdeveniments  

 Institucions Financeres

  Promocions, Loteria,  
Comerç Just

63.564 €

29.364 €

15.700 €

7.000 €

 11.500 € 

2019

Entitat adherida al:

INFORMACIÓ ECONÒMICA

88.228 €

41.268 €

19.330 €

15.294 €

11.000 €

1.235 €

94.800 €

43.184 €

21.750 €

16.032 €

12.000 €

1.833 €

99.815 € 

  70.449 € 

      26.211 €

3.155 €  
  

70.449 €

31.103 €

16.500 €

9.636 €

 13.210 € 

46,9%

21,9%

12,5%

17,3%

1,4%

69,7%

28,3%

1,9%

46,2%

11%
24,7%

18,1%
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Volem agrair especialment la col·laboració, durant l’any 
2019, 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 ofici-
na. La col·laboració, també desinteressada, de traduc-
tors a l’anglès o a l’italià, Angela Frawley i Alessandro 
Zavaglia, 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
David Gómez, Joan Múria,  
Teresa Palmer i Toni Viñas

PROiNFANTS està organitzada en àrees de treball i la 
seva Junta constituïda per membres, enterament vo-
luntaris. 
Modificacions organitzatives a l’oficina
A partir de l’1 d’abril hem suprimit la nostra presència 
diària personal a l’oficina. Mantenim íntegrament l’ad-
ministració i l’atenció a qualsevol soci/a o simpatitzant, 
a través del telèfon 669 88 12 11 en horari de matins, o 
com sempre via el mail habitual info@proinfants.org on 
atendrem qualsevol consulta o suggeriment.

w Contraportada: Beneficiària del programa Estrellitas al futuro (Medellín).



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/sòcia 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.:  669 88 12 11 (matins) 
info@proinfants.org

BLOG

els cinturons 
de pobresa urbans

UN ENTORN

donant soport a les millors 
entitats socials infantils  

sobre el terreny

UNA ACTUACIÓ

UNES VÍCTIMES
els nens penalitzats  

per l’exclusió, l’abandona-
ment o l’explotació infantil

la migració rural-urbana 
en busca d’una oportunitat 

de vida digna

UNA CAUSA

fem visible i tangible  
el nostre suport concret  

i real en cada cas

UN RESULTAT

www.proinfants.org
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

