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                                          EDITORIAL
____________________________________

Endegar qualsevol projecta per ajudar els 

demés es il·lusionant. Però si els nostres esforços 
s’encaminen al més necessitat llavors, el repte 
pren dimensions molt més satisfactòries, tars-
passant límits desconeguts. És una aventura, sí. 
Però responsable. Una feina compartida. Un 
objectiu comú. Uns resultats satisfactoris. 
Tot plegat ens ajuda tant col·lectivament com 
individualment a gaudir que entre tots hem fet 
quelcom bo i important a una sola persona o a un 
grup. Si els nostres esforços van encaminats a  
l'ensenyança dels més menuts haurem aconseguit 
amés que aquests afortunats sàpiguen pescar. 
Sàpiguen anar per la vida valent-se per ells 
mateixos, pels seus propis coneixements. Els 
haurem tret  del seu esclavatge per sempre. Els 
haurem rescatat de la misèria per sempre. 
L’educació és la millor eina pel bon desenvo-
lupament humà.  
Gra d’Arròs pretén que, aquesta sensibilitat cap el 

més desfavorit, comenci a manifestar-se des dels socis i protectors de l’ONG. Cóm? Molt simple: 
per tirar endavant un projecta tant sensible com aquest no volem solament els diners, encara que son 
necessaris, el que volem primordialment és cadascú dels donants en la seva dimensió com a  
persona. 
Et volem en a tu, com a capital humà. La teva ONG, la nostra ONG més personalitzada pot obtenir 
un grau més de sensibilitat cap a l’ajut dels infants. Sense aquesta concepció solidaria de les 
persones, creiem que els nostres esforços serien insuficients. 

L’ànima de la nostra organització ho sou tots vosaltres amb la vostre amable voluntat. Tots plegats, 
sentint-nos valorats pel que som, més pel que donem, podrem amb tota seguretat arribar arreu per  
assolir qualsevol objectiu que ens hagem proposat. 

          



1.  PRESENTACIÓ 
DE L’ENTITAT
___________________
1.  Qui som?

Gra d’Arròs es una Associació no 

lucrativa per la cooperació. És constituí el dia 
set de maig de 2007 per un col·lectiu d’antics 
alumnes de l’Escola Pia de Sarrià de Barcelona 
juntament amb altres persones. L’afany és el 
desenvolupar una activitat solidaria col·lectiva 
dirigida a l’ensenyament infantil i adolescent, 
que ens pogués cohesionar a tots vers els més 
necessitats. 
L’Associació s’inscriví en el Registre oficial 
d’Associacions de la Generalitat el 08/10/2007, 
i s’ha orientat des del seu inici com una orga-
nització no lucrativa (ONG), amb un esperit de 
servei i solidaritat. Tres punts son els que en-
quadren el nostre “iter”: “visió, missió i 
valors”, 

2. “VISIÓ”: Aquells menuts de tres ó 
quatre anys que son rebutjats de les seves llars 
i abandonats al carrer per que els seus 
progenitors, malgrat professar-los el seu afecte 
paternal, no els poden mantenir o simplement 
en molts altres casos perquè no son desitjats, o 
no entren en els plans econòmics de la família, 
etc. Per tant creiem imprescindible observa el 
mon infantil des de l’àmbit  de l’educació, i per 
aquest motiu, tendim a defensar el dret a 
l’alfabetització i a l’escolarització, com ele-
ments fonamentals per superar la misèria. 

3. “MISSIÓ”: Coherents amb això, Gra 
d’Arròs, ha definit la seva missió com a contri-
buent actiu a l’educació de col·lectius infantils 
en llocs francament desfavorits de determinats 
països penalitzats per a nivells de pobresa i 
misèria. Per això i abraonant-nos en 
l’experiència de l’any 2007, s’han consolidat 
uns objectius i estratègia de futur, que, tenint 
en compte en la seva mesura l’ajut i expe-
riència de l’Organització Escolàpia, ens per-
metran escollir entre diversos països, projectes 
d’alta rellevància, motivació i interès.  

4.“VALORS”: Per tant, la nostra 
dedicació quedarà impregnada de:

a)Ètica solidaria amb el mon 
infantil.

b)Comprimís universal de 
recolzament els mes desfavorits.

c) Dedicació i gestió no 
remunerada, per a traslladar al 
màxim els ingressos els 
projectes sel·leccionats.

d)Transparència total, a través de 
la rendició de comptes a tots els 
nivells.

          



2.  Què és el que fem? Projectes:
________________________________________

2.1. Colòmbia

 
 La nostra ONG a l’any 2009 ha prioritzat entre els seus tres destins a Colòmbia i Equador 
amés d’haver conclòs el projecta tri-anual amb l’India, com desprès especificarem.

 Colòmbia s’ha convertit com a prioritat  en les nostres actuacions. Tímidament “Gra 
d’Arròs” inicià la seva tasca en el 2008 amb un primer projecta a una barriada molt pobre 
coneguda per “El Alto de la Virgen” a la ciutat  de Medellín. La nostra aportació i col·laboració 
als projectes, ens ha fet  veure com, poc a poc, aquesta aportació es multiplicava per més de 

deu vegades. Per un costat la valuosa i eficaç feina de la contrapart  i per un 
altra per que els euros al bascambiar-los amb pesos colombians es multipli-
cava el seu valor inicial. 

 Colòmbia es un país que, té més del doble de la superfície d’Espanya, 
amb una població de  45 milions de persones. Malgrat els seus importants 
recursos naturals es troba immersa en una societat de dues classes socials. 
Una d’un fort poder adquisitiu i l’altre, la gran majoria de la població, amb 
recursos molt minsos. Aquesta profunda desigualtat entre classes fa que tot 
sigui més difícil per trobar un equilibri de subsistència. Malgrat tot son 
d’admirar els grans esforços que els polítics  duent a terme. Però la tasca del 
Govern es veu entorpida pels conflictes devastadors de les guerrilles. Això 
sens dubte, provoca fluxos migratoris molt importants. Els més afectats i 
perjudicats, com sempre, recau en els més dèbils d’entre els dèbils i d’entre 

aquests els infants. És amb aquests nois i noies que Gra d’Arròs i dóna el suport. Un 
suport intensiu a 60 criatures d’entre 3 i 8 anys residents en la pròpia barriada.

2.2.  Equador

 És un país de 13 milions d’habitants. El seu desenvolupament econòmic és molt baix. La 
gram majoria de la població manté una  economia de subsistència. La sanitat  i els serveis socials no 
arriben a tots els equatorians. Naturalment el lloc més afectat es localitza de manera significativa en 
la zona dels Andes. A on, precisament, viuen el major nombre de grups indígenes.   

          



 
 La crisis econòmica permanent (avui en dia molt més palesa) que travessa el país, afecta a la 
majoria dels equatorians. Aquesta situació fa que, els minses recursos pecuniaris de les famílies no 
arribin per cobrir ni les necessitats més bàsiques. 

 
 El projecta de la nostra contrapart es desenvolupa en els Andes, a la província sud oriental 
de Loja. Aquesta zona hi viuen unes 45.000 persones. Però, a Saraguro, concretament hi han uns 
27.500 habitants tots indígenes, distribuïts entre el centre de la ciutat i 24 comunitats o veïnats. Tots 
ells es dediquen a 
l’agricultura, rama-
deria, artesania i co-
merç. 

 L a p r o b l e -
màtica econòmica ha 
des-encadenat pro-
cessos migratoris que 
pateixen tant les co-
munitats d’indíge-
nes de Saraguro com 
els del centre de la 
pròpia ciutat. Es des-
placen a la capital de 
país, Quito, a la cos-
ta, Guayaquil. Això, 
és causa directa de 
llars desorganitzats, 
des-units i endeutats, 
sent els infants els més afectats. Aquests pateixen com ningú. Doncs, els hi manca l’afecta familiar i 
tot el que comporta no viure amb la seva pròpia família, al emigrar els seus progenitors, lluny de la 
seva llar  per poder subsistir. 

 
 Però, aquesta situació de màxima pobresa i marginalitat, dur aparellada l’alcoholisme dels 
pares com de les mares, provocant moltes situacions de violència nitra-familiar, deixant sense dubte 
seqüeles psíquiques i físiques en els nens i nenes. Per tant, no és gens estrany veure molts nois i 
noies treballant, en edat escolar, pels carrers venen productes d’alimentació, fent de enllustradors de 
sabates o d’empleats de llar. Tots ells exposats els abusos i explotacions de tots tipus.  

          



 
 Tot plegat fa que, tota aquesta mainada, tingui molt malmesa la seva pròpia autoestima. Per 
tant, son molt  desconfiats, tenen actituds agressives, amb moltes inapetències, molt desenganyats de 
qualsevol cosa que els hi diguis, etc,. Sens dubte, van evocats a la delinqüència. 

 Però, els que tenen la sort d’assistir a l’escola presenten un quadre d’un molt baix rendiment 
escolar. No més per la mala nutrició, fa que no estudiïn el necessari i que el seu aprenentatge sigui 
constantment interromput per infermetats o infeccions.
 

 Per tot això, Gra d’Arròs, vol respondre a les necessitats soci-afectives, educacionals i 
culturals d’aquests infants, com ho ve fent des del 2008, amb cooperació amb la Fundació “Escuela 
para Todos” de la població de Saraguro. Aquesta fundació inicià en l’any 2000 la seva tasca. La 
seva entrega es total i diària i sense ànim de lucre. Està formada per un grup  de laics de 11 mestres 
de l’Institut  Superior Tecnològic “Celina Vivar Espinosa” amb seu a Saraguro, tot sota la supervisió 

          



de l’escola pia. La Fundació té com col·laboradors a 25 estudiants del segon any de batxillerat del 
mateix institut escolapi, els quals actuen com a tutors en el reforç escolar, atenent a 70 criatures. 

2.3.  India

A Bombai l’India hem 
finalitzat en el 2009 el 
tercer i darrer any  de 
col·laboració segons el 
p r e v i s t . A q u e s t a 
col·laboració l’hem  
duta a terme amb 
l’ONG Aasara. Aques-
ta va ser la nostra pri-
mera en que comen-
çarem a treballar. Hem 
finalitzat el projecte 
trianual per la recupe-
ració i educació no for-
mal de 28 nois i noies 

dels “slums” de la barri-
ada Vithalvadi de la ciutat de Bombai. La nostra col·laboració a finalitzat amb total éxit. Tot per 
centrant-se de plé a Sudamèrica Per cert sent una part del mon molt poc atessa per altres ONGs.     

2.4.  Les nostres contraparts i nous projectes pel 2010

 A Colòmbia hi col·laborem estretament amb l’associació educativa “Almatá” constituïda per 
pares d'antics alumnes del col·legi i dirigida i controlada per la pròpia Escola Pia de Medellín. Amb 
la referida contrapart  estem duen un programa d’escolarització i reforç infantil. En allà hem 
implementat el nostre primer programe de beques per a vuit adolescents sortits del suburbi “El Alto 
de la Virgen” per que finalitzin el batxillerat i desprès segueixin els seus estudis en un graduat 
professional o una llicenciatura universitària. 

Aquests nois i noies podran completar i finalitzar els seus estudis gracies a l’ajut de la nostre asso-
ciació. Amés aquests alumnes han subscrit un compromís per escrit de rendició de comptes. També 
es fan cor-responsables en el futur com a voluntaris de sostreure amb el seu ajut econòmic nois i 
noies del mateix lloc d’on ells procedien. Amb això gaudirem el dia del demà amb un potencial 

          



extraordinari totalment conscienciat i responsable sobre el valor que: prestà ajut els qui més ho 
necessiten és la millor inversió.

 L’Equador la nostra contrapart és l’Institut Celina Vivar depenent totalment de l’Escola Pía. 
Finalment la nostra 
contrapart a l’Índia és 
la Fundació Asaara. 
2010 Gra d’Arròs està 
encaparrat a  endegar 
més intensament la 
seva tasca amb els nens 
sense  llar a Colòmbia. 
Es tracta d’un nou 
projecte a la ciutat de 
Pereira, perfectament 
r e c o l z a t p e r u n a 
acreditada contrapart 
amb amplia experiència 
des de fa molts anys.

 També està en 
estudi inicia un nou 
projecte, en substitució 
del de l’India, al Sene-
gal a Africa. En concret 
a la ciutat de Dakar. En 
aquests moments gau-
dim d’una bona opor-
tunitat per co-desen-
volupar un si-milar pro-
jecte educatiu infantil. 
És un projecte que be-
lluga de forma extra-
ordinària les anises 
d’endegar-lo entre un 
nombrós grup  de parti-
cipants de la nostre 
ONG Gra d’Arròs.

          



3.    AJUDE’NS ¡¡¡
________________________________________

Permeteu-me esgarrapar-te 
uns breus instants per enviar-
te amb la memòria aquestes 
linees per informar-te, que 
s’hi cliques on l’apartat: 
“Col·labora amb l’Associa-
ció”, de la pàgina següent, 
s’obre la nostra pàgina web. 
En allà podràs veure tots els 
nostres projectes. En l’apartat 
“Cóm Col·laborar?”. En aquí 
s’expandirà un fitxer per que 
puguis, si ho prefereixes, fer 
un donatiu.

Vull fer esment que la nostra 
ONG es caracteritza per que 
la totalitat dels donatius van 

íntegrament al destinatari final doncs, no tenim despeses d’estructura. La totalitat de les que es 
produeixen per a viatges, per controlar el bon fi dels projectes, van a càrrec del membre de la junta 
que executa el treball. 

La nostra filosofia és: “millor ensenyar a pescar que entregar el peix”. Per això  ens esforcem a 
treure els infants i adolescents de la marginalitat  i oferir-lis un ensenyament integral, fins que els 
coneixements assolits puguin revertir a la mateix àmbit social d’in provenen.

Moltes gracies pel teu temps,

! ! La Junta 

          



         

Col·labora amb    l’associació Gra d'Arròs

Si vols col·laborar amb el nostra projecta fes click aquí.

Si ens vols escriure ho pots fer a l’adreça: 
info@gradarros.org Les aportacions les podeu 
adreçar al compte corrent de la Caja de Ahorros 
de Navarra: 2054/0300509154271169  o al Banc 
de Sabadell: 0081/0178660000096217                                                                                                                       
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4. DIVULGACIÓ I JUNTES
________________________________________

Durant l’any 2009, Gra d’Arròs anat cel·lebren cada mes la seva Junta Directiva estenent la 
corresponent acta.

En les juntes programades, s’ha 
seguit l’activitat de la nostra ONG 
en e l s camps de Cap tac ió , 
Divulgació i execució dels diferents 
projectes.

Tant mateix el 8 de maig de maig 
del darrer any 2009 es cel·lebra la 
nostra darrera Assemblea General 
amb l’assistència del propi respon-
sable de la nostra contrapart a 
Medellín, P. Valentín Benavente.

Hem mantingut molt  activa la 
nostra plana web en quatre idiomes 
durant tot l’any passat.

Finalment, s’han editat i enviat el 
llarg del 2009 cinc butlletins 
digitals “Newsleter” sobre les 
nostres activitats, a socis i donants, 
registrats en una nova base de 
dades informatitzada. Tot plegat 
sempre gestionat i executat de 
forma voluntària i gratuïtament. 

S’han organitzat nombroses reu-
nions de divulgació i foment de la 
nostra ONG durant tot l’any passat.

          



5. PRESSUPOST 2009: Els comptes clars. 

_______________________________________

Els números auditats de l’any 2009 son:

INGRESSOS I DESPESES

a) Ingressos de l’Entitat per quotes d’usuaris 

El detall d’aquest epígraf a 31 de desembre és el següent:

Durant lʼexercici la Junta Rectora no ha rebut remuneració per cap concepte.

b) Ajuts monetaris i altres

Els detalls dels ajuts monetaris i altres durant l’exercici 2009 ha estat els següent:

          



          



MEMÒRIA  GENERAL
D’ACTIVITATS DE  L’ASSOCIACIÓ

ANY  2009

          



FEINA FETA:

1.- Hem consolidat quatre projectes educatius de cooperació, estables, recurrents i amb 
perfecta rendició de comptes, certificats i auditats. Projectes identitaris i de gran volada. 

2.- Hem actualitzat la nostra plana web en quatre idiomes. Ha estat visitada per milers de 
persones d’arreu del mon. S’han editat i enviat digitalment, en aquest darrer exercici, cinc butlletins 
de noticies de les nostres activitats.

3.- Hem informatitzat la nostra base de dades de donants i socis. Hem incorporat  a més d’un 
centenar de simpatitzants en els que els hi entreguem puntualment els nostre butlletins.

4.- Hem celebrat la nostra Assemblea General 2009, en ella ens visita la contrapart  del “Alto de 
la Virgen” i ens passà un power point. Hem editat la segona Memòria anual. 

5.- Hem celebrat  deu juntes al llarg de l’exercici 2009. En elles hem fet un exhaustiu 
seguiment de totes les nostres activitats, i dels nombrosos contactes de captació per ampliar la base 
de donants.

6.- Hem aconseguit del programa “Tu eliges tu decides” de la Fundació Caja de Ahorros de 
Navarra “CAN” la quantitat de 8.300 euros per financiar el Projecte “Alto de la Virgen”.    

          




