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Estimats amics i amigues,

Després d’un any dramàtic, som al 2021 i des dels seus 
orígens en Aasara i Gra d’arròs ...PROINFANTS  com-
pleix  20 anys!!

És un aniversari molt important, ja que gràcies a vosal-
tres hem mantingut la nostra missió, visió i valors, hem 
qualificat cada dia més els nostres projectes infantils 
i ens hem reinventat com a organització, demostrant 
amb fets que, de la unió de les nostres associacions 
inicials en resulta una entitat més operativa i racional, 
capaç de superar els reptes que han comportat la nos-
tra presència testimonial en quatre ciutats del nostre 
petit gran món.

Humilment, PROINFANTS és avui un exemple de compro-
mís permanent amb la infància urbana més exclosa. Sou 
protagonistes i testimonis d’aquest aniversari. Gràcies de 
tot cor per la vostra generositat i gràcies també a tots 
aquells i aquelles que han aportat durant aquests anys el 
seu millor saber i dedicació en les successives Juntes, 
en el terreny o a través del voluntariat.

Us convoquem també a renovar i reforçar els nostres 
òrgans de gestió per projectar PROINFANTS de cara al 
futur. Sou més necessaris que mai.

La pandèmia ha produït un trist i imprevisible retrocés 
en la qualitat de vida de la infància que protegim. Hem 
estat al seu costat durant aquest any dramàtic i desit-
gem seguir-hi estant, potenciant la seva educació i tre-
ballant per a la restitució dels drets infantils. Comptem 
amb vosaltres!

Rebeu tots i totes una abraçada molt entranyable.

Joan A. Pons-Serés
President de PROiNFANTS
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v Foto portada: Infants del programa de preescolar a la barriada de l’Alto de la Virgen (Medellín)

PRESENTACIÓ
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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 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. 

QUI SOM
r Grup d’infants dels projectes d’Ashadeep (Mumbai) 

v El President de PROiNFANTS visitant el projecte de nutrició i escolarització a 
l’slum de Ganeshnagar (Mumbai)

NENS, NENES I JOVES

+1000

14
PROJECTES

149
SOCIS I SÒCIES

34
VOLUNTARIS/ES LOCALS
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20 ANYS AL COSTAT DELS NENS  
I NENES DELS CARRERS

Els orígens de Proinfants els trobem en dues 
Associacions independents, Aasara i Grà d’Arròs 
amb seu a Barcelona, que donaven ajuda i suport a la 
infància més exclosa de les barriades urbanes.

Totes dues eren exponents de la voluntat individual 
i col·lectiva de famílies que, des de la seva fundació, 
es van sentir compromeses amb les desigualtats que 
patien els infants, sobre tot amb els més marginats, els 
col·lectius infantils dels barris de la perifèria urbana.

A la seva Acta fundacional al gener de 2001, Aasara 
es va vincular a la problemàtica dels nens i nenes del 
carrer que els seus fundadors, la família Buxaderas –
Sans, va observar a la ciutat de Mumbai, donant ajuda i 
suport a una petita ONG local: Aasara (acollida infantil).

En aquelles dates el fenomen de l’abandonament infan-
til era un drama terrible sense cap suport  institucional. 
L’experiència sobre el terreny en els viatges de coo-
peració i suport que es feien cada any de Barcelona 
a Mumbai, van aportar el coneixement i la comprensió 
directa de les enormes necessitats  dels col·lectius in-
fantils abandonats que vivien als carrers i a les esta-
cions de tren.

u  UN PROMIG DE 1.500 NENS 
I NENES S’HAN BENEFICIAT 
CADA ANY DE L’AJUDA DE 
PROINFANTS
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v Pàg 4: Beneficiàries dels projectes a Medellín. Ambulància mòbil al slum Kashigaon (Mumbai)

r (Esqu.) Beneficiària del programa de cirugia reconstructiva (Mumbai). (Dreta superior) Programa de beques 
escola Pia de Salt (Girona). (Dreta inferior) Beneficiaris del programa de beques a Thiaroye (Dakar)

Amb el temps i el compromís de voluntaris i membres 
de l’ONG de Barcelona, Aasara es va especialitzar i 
comprometre amb unes altres quatre entitats més 
de Mumbai vinculades als nens i nenes abandonats 
i acollits. Amb les nostres contraparts que actuaven 
sobre el terreny es va aconseguir un nivell d’eficièn-
cia social i humanitària molt reconegut tant a Mumbai 
com a Barcelona.

Alhora, a finals del 2008, l’Associació paral·lela Gra 
d’Arròs també treballava per atendre les necessitats 
dels nens i nenes víctimes de l’abandonament urbà 
a les barriades perifèriques de Medellín, Dakar i, 
finalment, també a Barcelona. El flux migratori forçat 
cap a les ciutats adquiria característiques comunes als 
quatre continents i comportava que les víctimes més 
penalitzades al fenomen de les mega-ciutats fossin 
sempre els nens i nenes de les barriades i els cinturons 
de pobresa de les perifèries.

Sumant aquestes experiències totes dues Associa-
cions, declarades d’utilitat pública, van optar per fu-
sionar-se, constituint un exemple de vitalitat i desig de 
supervivència gràcies precisament a la seva consoli-
dació en una sola ONG que es va crear al 2015 amb el 
nom de Proinfants ; Aasara i Gra d’Arròs compromeses 
amb la infància”.

Aquest ha estat el seu leit motiv i la seva brúixola fins a 
arribar als 20 anys de vida com un exemple singular del 
compromís únic, lliure i molt valuós de la societat civil 
de Barcelona amb la infància exclosa de quatre ciutats 
germanes a  quatre continents. 

Un promig de 1.500 nens i nenes s’han beneficiat cada 
any de l’ajuda de Proinfants. Han estudiat, han estat be-
cats, acollits, alimentats i cuidats per Proinfants, que 
ha sobreviscut al 2020, l’any tràgic de la pandèmia amb 
tota dignitat. Desitgem que la bona trajectòria de Proin-
fants permeti al seu dia el relleu d’una Junta que durant 
tants anys ha guiat la seva missió i  ha treballat de ma-
nera altruista en totes les seves activitats. 



6 MEMÒRIA 2020

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

SANITAT
Mumbai (Índia) 
-Projecte de rehabilitació de nens i nenes amb disca-
pacitats física i psíquica dels slums d’Andheri East.  
-Ambulatori mèdic al slum de Dindoshi. 

Catalunya (Espanya)
-Projecte de cirurgia especialitzada per a nens i nenes 
de països en vies de desenvolupament. Col·laboració 
amb l’Hospital Sant Joan de Deú, a Barcelona. 

ACOLLIDA 
Medellín (Colòmbia) 
-Centre de dia per a nens i nenes de la barriada de 
l’Alto de la Virgen. 

Mumbai (Índia) 
-Residència permanent per a nens a l’àrea de Gorai. 

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

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

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

Catalunya (Espanya)
-Programa d’educació emocional personalitzada al 
centre obert Martí-Codolar (Barcelona).
-Programa de beques per a infants amb necessitats 
educatives especials a l’escola Pia de Salt (Girona)

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

ELS NOSTRES PROJECTES

r (D’esquerra a dreta): Els nois orfes de la residència Dilkush de Mumbai també es formaran en igualtat. Grup de gestió del projecte d’assistència 
psicoemocional al Centre Martí Codolar, Horta-Barcelona. Sessió formativa i de coordinació del grup de becaris a l’Alto de la Virgen (Medellín)

+1000
BENEFICIARIS/ES

directes + indirectes
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TESTIMONIS

Reet Pal, Mumbai 
Projecte de rehabilitació dels 
nens i nenes dels slums
La Reet és una nena de l’slum  
d’Andheri East, amb paràlisi cere-
bral i discapacitats múltiples. Quan 
la treballadora social va anar a visi-
tar-la, estava al llit en estat vegeta-
tiu i els seus pares, sense recursos, 
no sabien què podien fer per ella. 
Al centre de Cheshire Home la 
van examinar i li van diagnosticar 
paràlisi cerebral, retard mental 
moderat i problemes de visió. Va 
començar un tractament intensiu 
de fisioteràpia i teràpia, i també li 
han proporcionat una pròtesi per 
als turmells (AFO). Després de set 
mesos, la Reet és capaç de seure, 
i l’objectiu és que d’aquí un any 
pugui caminar amb un suport.

Omar El Sabi, Barcelona 
Programa de cirurgia en 
col·laboració amb l’Hospital 
Sant Joan de Déu
Omar El Sabi és un adolescent 
del Marroc. Malgrat que durant la 
pandèmia van tancar-se fronteres, 
finalment es va poder gestionar 
la seva vinguda a Barcelona. A 
l’Hospital Sant Joan de Déu va 
ser intervingut d’una escoliosi 
severa greu que li impedia moure’s. 
L’operació va ser un èxit, no 
obstant això, l’equip d’ortopèdia 
i traumatologia de l’Hospital van 
informar a la família del pacient de 
la possibilitat que necessités una 
segona intervenció.

Dezi Yuliana, Medellín 
Reforç escolar i beques de 
batxillerat i universitat a l’Alto 
de la Virgen 
La Dezi Yuliana Martínez Giménez 
és una jove de 22 anys, procedent 
de l’assentament urbà il·legal i 
precari l’Alto de la Virgen. Quan 
tenia 11 va perdre el seu pare de 
forma violenta. 

Quan estava a primària, va 
començar a participar en el 
reforç escolar de l’Obra Calasanz 
Contigo. Als 12 anys va ingressar 
en el programa de Becas para un 
Futuro Mejor. Avui, amb 22 anys,  
ha aconseguit complir el seu somni, 
ser professional en treball social. 

s Construcció del centre de preescolar al barri de Sam-Sam (Dakar)
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DESPESES TOTALS 

 Projectes cooperació

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

  Comunicació i divulgació

 

 

TOTAL PROJECTES 

Índia

Colòmbia

Senegal

Espanya

INGRESSOS

DESPESES

Distribució per Projectes

2019

Acreditació legal de totes les transferències efectuades. 
Proinfants posa cada any a disposició dels seus auditors el certificat anual oficial signat que 
obté de les seves contraparts i que acredita formalment l’ingrés de totes les aportacions 
efectuades. 

2020

59.994 € 

  43.018 € 

      16.015 €

961 €  
  

EXERCICI

INGRESSOS TOTALS

 Socis i donants

 Empreses

 Esdeveniments  

 Institucions Financeres

  Promocions, Loteria,  
Comerç Just

43.018 €

15.000 €

6.000 €

6.018 €

 16.000 € 

2020

Entitat adherida al:

INFORMACIÓ ECONÒMICA

71.051 €

41.701 €

15.600 €

1.483 €

11.000 €

1.267 €

88.228 €

41.268 €

19.330 €

15.294 €

11.000 €

1.235 €

91.166 € 

  63.564 € 

      25.826 €

1.776 €  

63.564 €

29.364 €

15.700 €

7.000 €

 11.500 € 

1,8%

26,7%

71,8%

1,6%

37,2%

13,9%

34,9%

14%

2%

58,6%21,9%

15,5%
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Modificacions organitzatives a l’oficina
A partir de l’1 d’abril de 2020 hem suprimit la nostra 
presència diària personal a l’oficina. Mantenim íntegra-
ment l’administració i l’atenció a qualsevol soci/a o sim-
patitzant, a través del telèfon 669 88 12 11 (matins), o com 
sempre via el mail habitual info@proinfants.org on aten-
drem qualsevol consulta o suggeriment.
Volem agrair especialment la col·laboració, en el con-
cert benèfic del passat 2 de febrer a Cerdanyola, del 
Cor Jove de Sentmenat i dels voluntaris i voluntàries, 
coordinats pel nostre soci i membre de la Junta David 
Gómez.  La col·laboració, també desinteressada, de tra-
ductors a l’anglès o a l’italià, Angela Frawley i Alessan-
dro 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, Toni Viñas

PROiNFANTS està organitzada en àrees de treball i la 
seva Junta constituïda per membres, enterament vo-
luntaris. 

w Contraportada: Beneficiaris del programa de beques al barri de Thiaroye (Dakar)



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

UN  
ENTORN

UNA  
CAUSA

UNA  
ACTUACIÓ

 UNES 
 VÍCTIMES

 UN  
 RESULTAT

els cinturons 
de pobresa  

urbans

la migració rural- 
urbana en busca  
d’una oportunitat  

de vida digna

donant soport a les 
millors entitats  
socials infantils  
sobre el terreny

 els nens penalitzats  
per l’exclusió,  

 l’abandonament o  
l’explotació infantil

  fem visible i tangible  
  el nostre suport  

  concret i real  
  en cada cas

u u u u


