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Benvolguts amics i amigues,

L’any 2021 PROINFANTS ha complert el seu XXè ani-
versari i celebrem que, en aquests 20 anys, hem su-
perat els 700.000€ en donacions i hem col·laborat en 
nombrosos projectes sempre al servei dels nens i ne-
nes dels suburbis més oblidats de les grans ciutats.
Començant pels slums de Mumbai a l’Índia, hem vol-
gut oferir i divulgar el testimoni de la nostra missió 
a quatre continents i, de mica en mica, ens hem im-
plantat a les perifèries de Medellín, Dakar i també de 
Barcelona.
Durant aquests 20 anys hem assistit a l’imparable fe-
nomen de la migració del món rural a la gran ciutat 
i hem constatat l’aparició de cinturons de pobresa, 
llars dramàtiques per als nouvinguts víctimes de l’ex-
clusió social i d’un urbanisme salvatge.
D’acord amb la nostra missió i valors, hem ajudat a 
la formació de milers de nens i nenes, convençuts de 
que l’educació és una eina fonamental per ajudar–
los a sortir de la misèria i tenir una vida més digna. 
Alhora, treballem per garantir els drets humans de la 
infància, fent especial atenció a les nenes, perquè 
puguin aconseguir la seva indiscutible igualtat.
Tot i que hem estat un granet de sorra en l’immens 
arenal de la infància desprotegida, ens sentim i volem 
que els nostres socis i sòcies se sentin orgullosos 
d’aquesta labor. Són innumerables les històries de 
nens i nenes que demostren la seva eficàcia.
Amb els anys i l’imparable augment demogràfic han 
aparegut nous reptes, entre ells la pandèmia de la 

PRESENTACIÓ
COVID-19 que ha generat  seriosos problemes com 
l’endarreriment escolar no recuperat o, el que és 
més dramàtic, l’aparició de greus problemes de sa-
lut mental en els infants.
El 2022, tot i l’impacte que hem sofert en els 
nostres ingressos, seguim al peu del canó lluitant 
per no abandonar la nostra tasca ni les nostres 
extraordinàries contraparts que, sobre el terreny, 
treballen de valent pel futur dels nens i nenes.
Contem amb els nostres socis, les seves empreses, 
els seus familiars i els seus amis. Els necessitem a 
tots i a totes i els convidem a seguir amb nosaltres, 
amb renovada il·lusió, aquest 2022.
Rebeu amb aquest missatge i aquesta Memòria una 
abraçada ben cordial i molt agraïda.

Joan A. Pons-Serés
President de PROiNFANTS
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v  Foto portada: Grup d’infants dels projectes d’Ashadeep (Mumbai).
r  Programa de nutrició combinat amb escolarització a l’slum de 

Ganeshnagar (Mumbai).
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PROiNFANTS és una organització no governamental 
per al desenvolupament (ONGD), legalment constituï-
da 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 
contraparts, consisteix a cobrir les necessitats bàsi-
ques 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 per-
metrà trencar el cercle viciós de la pobresa i reinse-
rir-se en la societat com a membres de ple dret.
Els valors que ens mouen són: 

• coherència
• transparència
• compromís
• 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

NENS, NENES I JOVES

+1000

147
SOCIS I SÒCIES

34
VOLUNTARIS/ES LOCALS

r Esquerra: Comuna 13. Barriada de l’Alto de la Virgen. Medellín (Colòmbia). Dreta: graduació  
d’un dels becaris del programa de beques de batxillerat i universitat, també a Medellín.
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LA SALUT MENTAL INFANTIL EL 2021: 
UN NOU IMPACTE GLOBAL
Després del bienni COVID, una de les manifestacions 
més preocupants en el món infantil (Font: UNICEF, es-
tado mundial de la infancia 2021) és l’evidència de tras-
torns mentals en nens i nenes i la falta de respostes 
adequades (sic) en tot el planeta. Aquests trastorns in-
fligeixen un sofriment considerable als nens i als joves 
i són una de les causes principals de mort, malalties i 
discapacitat, especialment entre els adolescents.
Es calcula que un 13% dels adolescents entre 10 i 
19 anys pateix un trastorn mental, diagnosticat o no.
A mida que avancem en el tercer any de la pandè-
mia, la interrupció de les rutines, de l’educació i l’oci, 
juntament amb la incertesa en relació als ingressos 
de les famílies, fan que molts nens i nenes sentin por, 
ràbia i preocupació pel ser futur immediat.
El suïcidi apareix com la quarta causa de mort en 
aquest segment d’edat. El bulling i la violència intra-
familiar creen tensions que, amb molta freqüència, 
es transformen en patologies incipients.
Volem incidir en aquest últim problema, el deteriora-
ment de la salut mental infantil, en què convergeixen 
la misèria estructural, l’abandonament escolar 
forçat i els estralls de dos anys de pandèmia a la so-
cietat amb la dramàtica conseqüència de la deses-
tructuració de moltes famílies.
És un procés difícil d’aturar. És l’objectiu d’un dels 
nostres projectes, pioner en aquesta àrea, en concret 

el d’educació psico-emocional al barri de La Clota 
de Barcelona. Amb la seva realització assenyalem un 
importantíssim camí anticipat a l’administració local i 
els organismes públics.
PROiNFANTS, des de fa tres anys, ha estat pionera 
en aquest terreny en associar-se amb la seva con-
trapart el Centre Marti Codolar al barri d’Horta de 
Barcelona, promovent un projecte únic d’atenció 
psico-emocional en aquest centre de dia per als in-
fants d’aquesta barriada de la ciutat.
La dedicació personal de professionals de la psico-
teràpia, especialitzats en aquest terreny i els resultats 
aconseguits aporten un exemple pràctic de què és 
necessari involucrar-se en aquest problema dramàtic 
i que la administració ha de fer-ho urgentment.
Amb la protecció d’aquests col·lectius combatem la 
vulnerabilitat infantil, l’aïllament i la violència per la 
desprotecció d’aquests nens i nenes de famílies amb 
pocs recursos, migrants forçats o que provenen del 
món rural que viuen en àrees mal comunicades. So-
vint es tracta de famílies monomarentals amb infants 
afectats d’alguna discapacitat o amb necessitats 
educatives especials.
Esperem obrir un nou camí en aquest entorn infantil 
urbà tan precari.

r  Fotos: Esquerra: Grup d’infants del programa d’educació 
emocional al centre obert Martí Codolar (Barcelona).

r  Dreta: Becaris del programa de beques de batxillerat i 
universitat a la barriada de l’Alto de la Virgen (Medellín). 
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ELS NOSTRES PROJECTES

13
PROJECTES

 
Mumbai (Índia) 
-Taller de tall i confecció per a adolescents de  
l’slum de Dindoshi. 
-Residència permanent per a nens a l’àrea de Gorai.
-Programa de nutrició, combinat amb la promoció de 
l’escolarització, a l’slum de Ganeshnagar. 
-Projecte de rehabilitació de nens i nenes amb disca-
pacitats física i psíquica dels slums d’Andheri East.  
-Ambulatori mèdic a l’slum de Dindoshi. 
-Ambulatori mòbil. Ambulància d’assistència sanitària 
als slums de Mira Road. 

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

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

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
Salt (Girona) : Fundació Servei Solidari per a la Inclusió 
Social 

TREBALLEM EN 4 CONTINENTS I 4 ÀREES: 
EDUCACIÓ, ACOLLIDA, NUTRICIÓ I SALUT

r Esquerra: Beneficiaris del programa  
de beques de Thiaroye (Dakar).

Dreta superior: Beneficiaris del centre de dia  
per a infants a la Comuna 13 (Medellín).

         Dreta inferior: nois orfes de la residència 
infantil Dilkush (Mumbai).
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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

2020

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. 

2021

59.002 € 
  45.216 € 

      12.705 €

1.080 €  
  

EXERCICI

INGRESSOS TOTALS

 Socis i donants

 Empreses

 Esdeveniments  

 Institucions Financeres

  Promocions, Loteria,  
Comerç Just

45.216 €

13.575 €

12.000 €

6.141 €

 13.500 € 

2021

Entitat adherida al:

INFORMACIÓ ECONÒMICA

59.938 €

38.274 €

12.000 €

- €

8.000 €

1.664 €

71.051 €

41.701 €

15.600 €

1.483 €

11.000 €

1.267 €

59.994 € 
  43.018 € 

      16.015 €

961 €  

43.018 €

15.000 €

6.000 €

6.018 €

 16.000 € 

21,5%

76,6%

1,8%

29,9%
30%

26,5%13,6%

2,8%

63,8%20%

13,3%
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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 ínte-
grament l’administració i l’atenció a qualsevol soci/a o 
simpatitzant, a través del telèfon 669 88 12 11 (matins), o 
com sempre via el mail habitual info@proinfants.org on 
atendrem qualsevol consulta o suggeriment.
Volem agrair la col·laboració, en l’edició i maquetació 
audiovisual del vídeo de commemoració dels XX anys 
de PROiNFANTS, de Toño Armengod i el nostre soci i 
membre de la Junta Jordi Picó, així com el suport en les 
traduccions a l’anglès i a l’italià dels voluntaris Marc 
Garrote Palmer i  Alessandro Zavaglia, respectivament.
També agrair la col·laboració desinteressada d’altres 
voluntaris/es i als patrocinadors i empreses col·la-
boradores, en el seu inestimable suport solidari, i un 
especial reconeixement al col·lectiu de col·labora-
dors-donants italians representats per Enzo i Carmen 
Micalizzi.

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 
voluntaris. 

w Foto contraportada: Beneficiària 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


