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Estimat amic / a:

Tens a les teves mans la presentació de Proinfants,
una ONG perfectament acreditada, que reuneix la
experiència derivada de la fusió al gener de 2.015,
de dues associacions amb 15 anys de trajectòria
i dedicades ambdues al món infantil més exclòs.

Estem compromesos amb la infància i desitgem
comptar amb tu per seguir sent efectius i 
ambiciosos allà on actuem. Els nostres projectes se 
centren en quatre àrees de treball i en quatre ciutats 
particularment significatives de les necessitats
infantils en l'entorn urbà de diferents continents.

Els problemes són desgraciadament comuns el  
que mostra i demostra l'origen també comú de la
desigualtat i de la misèria estructural.

Volem, amb la teva ajuda, donar testimoni de la 
importància de l'acció demostrant, encara que  
sigui a petita escala, que podem contribuir a 
resoldre aquestes situacions, donant un exemple   
a tots els nivells.                                                    

Moltes gràcies pel teu entusiasme i pel teu valuós
compromís.

Juan A. Pons-Serés
President de Proinfants 
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CARTA DEL PRESIDENT

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 gener 2015.

QUI SOM?

Activitats i projectes de cooperació a través 
de contraparts locals en 4 continents.

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

Donem suport a més de   
800 beneficiaris.

QUÈ FEM?

ELS NOSTRES VALORS

COHERÈNCIA
TRANSPARÈNCIA

COMPROMÍS
SOLIDARITAT

La nostra missió, que compartim amb les nostres 
contraparts a cada zona, 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 a la societat com  
a membres de ple dret.



Barcelona,
Espanya

Medellín,
Colòmbia

Mumbai,
India

Dakar,
Senegal

PROiNFANTS actua en aquestes ciutats de la mà d’acreditades contraparts locals, entitats que tenen la seva
pròpia estructura organitzativa amb personal natiu o autòcton i que operen amb gran efectivitat gràcies al seu 
contacte directe amb la problemàtica que es viu a la zona respectiva.

COL·LABORADORS LOCALS

Desenvolupem tots els projectes amb presència i supervisió personal sobre el terreny

 Acollida Educació SanitatNutrició

3



4

Taller de tall i confecció per  
a adolescents del slum de
Dindoshi.

Mumbai (ÍNDIA)

Programa de beques de
batxillerat per a adolescents
del slum de Jogeshwari.

Mumbai (ÍNDIA)

Beques de batxillerat i
universitat per a adolescents
de la barriada d'”Alto de la
Virgen”.

Medellín (COLÒMBIA)

Beques per a alumnes de
secundària del col·legi de
Thiaroye.

Dakar (SENEGAL)4

Educació
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Centre de dia per a nens i nenes
de la barriada de l’” Alto de la 
Virgen”.

Medellín (COLÒMBIA)

Residència permanent per
nens a l'àrea de Gorai.

Mumbai (ÍNDIA)

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

Mumbai (ÍNDIA)

Acollida
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Un total de

beneficiaris

més de 800
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Projecte de rehabilitació de
nens i nenes discapacitats
físics i psíquics dels slums
de Andheri East.

Mumbai (ÍNDIA)

Ambulatori mèdic al slum
de Dindoshi.

Mumbai (ÍNDIA)

Projecte "Ambulatori mòbil".
Ambulància d'assistència
sanitària als slums de Mira
Road.

Mumbai (ÍNDIA)

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

Mumbai (ÍNDIA)4

A la nostra nova web

  www.proinfants.org

disposes de la descripció

detallada de tots i cadascun

d'aquests projectes, el que  

et facilitarà aprofundir-hi,

accedint també a l’àmplia

informació complementària

dels països i comparativa

per àrees.

Sanitat
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Programa d'educació,
combinat amb la promoció de
l'escolarització, al slum de
Ganeshnagar.

Mumbai (ÍNDIA)

Programa de nutrició infantil
per a nadons de menys de 2 
anys a Ciutat Meridiana.

NouBarris (BARCELONA)

Nutrició
B

en

efi
ciaris

85

B
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ciaris

48



PROiNFANTS també duu a terme a Barcelona, dins dels seus objectius, altres 
activitats encaminades a sensibilitzar i conscienciar la societat local apropant-la 
a la realitat dels nens i nenes que atén, a les especials característiques de l'entorn 
en què viuen i als problemes socials que afecten al seu desenvolupament.

Aquesta difusió -mitjançant la participació en fires, actes socials, xerrades, 
presència en mitjans de comunicació o, cada vegada més, interaccions a les 
xarxes socials-, sovint es combina amb la divulgació dels projectes en curs i 
s'utilitza com a vehicle per a la captació de fons.

Alguns esdeveniments solidaris duts a terme són: sopars solidaris de Sant
Cugat amb elevada participació, els tornejos anuals de Golf; les conferèn-
cies magistrals com la del Dr. Mayor Zaragoza; a més de la presència en 
fires o esdeveniments locals com la Fira de Nadal de Gràcia i la Fira de la 
Mercè a Barcelona.

WEB: http://www.proinfants.org. Web oficial de PROiNFANTS en 
castellà, català i anglès.

BLOC:  http://www.proinfants.org/blog/ Bloc de PROiNFANTS.

NEWSLETTER: Anualment s'envien quatre edicions a socis  
i simpatitzants. Informa de la actualitat de PROiNFANTS, dels 
projectes en curs i de l'agenda d'activitats.

TWITTER: https://twitter.com/ProinfantsONG

FACEBOOK: http://www.facebook.com/proinfantsong. 
Espai oficial de PROiNFANTS seguit per més de 2.000 
persones.

YOUTUBE: http://www.youtube.com/proinfantsong.  
Es poden visualitzar tot tipus de filmacions, fires, actes 
i entrevistes.
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DIVULGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

MITJANS DE COMUNICACIÓ JUNTA DIRECTIVA

>

>
>

>

>

>

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

Secretària: 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.
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UN
ENTORN

els cinturons
de pobresa urbans

UNA
CAUSA

la migració rural- urbana a la 
recerca d’una oportunitat 

de vida digna

UNES
VÍCTIMES
els nens penalitzats per 

l’exclusió, l’abandonament o 
l’explotació infantil

UN
RESULTAT

fem visible i tangible el
nostre recolzament concret

i real en cada cas

UNA
ACTUACIÓ

recolzant a les millors
entitats socials infantils

sobre el terreny

UN SOL 
COMPROMÍS:
LA INFÀNCIA



COL·LABORADORS
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Passeig de Sant Joan no. 97 1er 1a
08009 Barcelona
Tel.: +34 93 323 44 09
info@proinfants.org

www.proinfants.org

Contribució destacada:

Ajuda solidària:

GRÀCIES PEL TEU SUPORT

Si vols col·laborar amb nosaltres escriu-nos a info@proinfants.org, visita la nostra web

(fes-te soci) o bé fes la teva transferència al compte corrent de La Caixa:

ES14 2100 5423 8122 0026 3520


