
140 anys i continuem el camí 
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Mònica Redolad. Presidenta

Benvinguts i benvingudes a una nova edició de la nostra 
revista! Revista que, com comprovareu, està plena de 

sorpreses i bones notícies.

La primera i més evident és que, com ja molts sabeu, hem 
canviat el nostre nom. Ara som Sendera. Un bonic nom 
que, després de 40 anys de recorregut, 40 anys d’història, 
de molts projectes realitzats i oportunitats generades, hem 
cregut que defineix més qui som actualment, sense perdre 
la nostra essència. Silvia Garriga, la nostra directora, ens 
explica aquesta transició en el seu article.

Després de 40 anys, mirant enrere i també cap al futur, em 
quedo amb una paraula per resumir la trajectòria de la 
nostra organització: AMISTAT. Ja sabem que és una paraula 
que engloba molts tipus diferents de relacions. Però en 
aquesta ocasió voldria fixar-me en un tipus en particular: 
l’amistat que uneix els que estem vinculats amb Sendera, és 
l’amistat que té els seus fonaments en la generositat. Totes 
les persones que estem vinculats a Sendera estem donant 
alguna cosa de nosaltres, alguna cosa de les nostres vides i 
el nostre esforç i treball per construir un món millor: 

• Algunes treballen sobre el terreny als països on 
duem a terme els projectes. 

• D’altres estan treballant per aconseguir el 
finançament perquè els que són al terreny tinguin 
els mitjans per treballar.  

• A més, hi ha les persones que participen directament 
de les iniciatives de desenvolupament. Em refereixo 
als equips de personal local i a totes les persones 
que es veuen empoderades i capacitades per 
superar les injustícies que generen els poders 
polítics i econòmics del nostre món. 

• I d’altres feu que tot això sigui possible, amb la 
vostra col·laboració generosa, fruit del vostre esforç 
i treball diari. 

Són quatre pilars que es necessiten mútuament. Un no 
és més important que un altre, sense un d’aquests, el 
sostre no se sosté.

No es tracta simplement d’una metàfora. Aquests pilars 
tenen noms i cognoms de persones entregades en cos i 
ànima a la nostra causa. 

Un primer pilar és la Comunidad de San Pablo (CSP), que 
és la contrapart principal de Sendera. La CSP s’encarrega 
d’executar i coordinar els projectes al terreny. Estic segura 
que la majoria dels nostres lectors en coneix algun membre: 
com ara la Dolors Puértolas a la República Dominicana; en 
Martí Colom a Colòmbia; la Montserrat Madrid i la Gemma 
Regales a Bolívia; l´Àngels Fornaguera i en Pablo Cirujeda a 
Mèxic, o la María José Morales a Etiòpia.

Un segon pilar és l’equip tècnic, dirigit per la Silvia Garriga 
i del qual formen part en Xavi Magarzo, l´Aurora Elías i la 
Laura Alemán. Tot l’equip posa el cor i tota la seva energia en 
cadascuna de les seves tasques i han estat els constructors 
de tot el nostre trajecte, fent possible que puguem celebrar 
aquest aniversari.

A tot arreu on som, hi tenim persones molt compromeses, 
com el personal local i, com deia abans, totes les que 
participen directament dels projectes i que ens 
demostren que el món està canviant. Aquest “pilar” està 
format per moltíssimes persones, massa per esmentar-
les aquí: serien les mestres de classes de recuperació a la 
República Dominicana, o els pares i mares que s’involucren 
en l’educació dels seus fills i filles al centre de l’Ajusco, a 
Mèxic, o les dones que han format grups d’estalvi a Etiòpia, 
o les famílies que han estat capaces de canviar alguns 
hàbits per poder acollir novament els seus fills després que 
aquests es trobessin perduts als carrers de Cochabamba. 

L’altre gran pilar el formeu tots els col·laboradors. No puc 
esmentar-ne tots els noms en aquestes pàgines, ja que 
afortunadament sou molts els que us heu animat a participar 
en aquesta aventura. Alguns des de fa més de 30 anys! 

Personalment, com a nova presidenta, estic començant amb 
Sendera un nou camí. Un camí que mai m’hauria imaginat, 
però en el qual ja estic i estem en marxa, un camí que estem 
recorrent tots i totes en el nostre esforç comú per fer un 
món un lloc més just per viure-hi. Continuem el camí!

Celebrem 40 anys 
d’amistat 

Celebrem 40 anys d’amistat
Mònica Redolad. Presidenta
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Estem vius perquè
estem en moviment…

Jorge Drexler. Movimiento“
Fer quaranta anys impressiona, ens passa en l’àmbit 

personal quan canviem de dècada i també succeeix 
en la vida de les institucions. 

Quan les persones canviem de lustre i mirem enrere, 
acostumem a plantejar-nos què hem fet i cap a on anem. 
Un fet semblant succeeix en la vida d’una associació. 
Rememores, recomptes, recordes i et planteges cap a 
on vols dirigir els teus esforços durant els anys vinents… 

I el recompte pot fer un cert vertigen, quan t’adones 
que durant aquests 40 anys hem posat en marxa 
2.004 iniciatives de desenvolupament en 11 països. 
L’alegria i l’orgull del camí recorregut es barreja amb la 
responsabilitat de saber que som una ONGD amb una 
llarga trajectòria, que ha mantingut viva la seva particular 
proposta solidària i ha superat tot tipus d’obstacles. 

El que tothom evidencia quan fem anys i canviem 
de dècada és com han canviat les coses. Des que 
l’Asunción i la Cecilia se’n van anar al nord de Kenya 
a començar un dels primers projectes de cooperació 

internacional de l’associació, a mitjans dels 80. En aquell 
moment, la via de comunicació ordinària era el correu 
postal, cartes escrites en paper prim que trigaven 
setmanes en arribar d’un extrem a un altre. Ara, en canvi, 
vivim en la immediatesa del missatge i la notícia. Gràcies 
a internet, les aplicacions de missatgeria, els correus 
electrònics i les xarxes socials, qui se’n recorda ja, de les 
cartes i els mata-segells? 

Hem passat dels primers llibres de comptabilitat escrits a 
mà per dedicats pares jubilats als complexos programes 
de comptabilitat que avui dia porta una professional. 

En tot aquest temps, vam començar donant resposta 
a petits problemes que trobàvem en el nostre camí 
i hem desenvolupat una manera de fer cooperació 
pròpia, de ser i créixer, al costat de les persones amb 
què treballem. Hem fet nostres les eines de treball de 
les agències internacionals, i hem vist com els països del 
món s’alineaven amb el fi comú d’erradicar la pobresa 
del món, marcant els objectius de desenvolupament del 
mil·lenni i, més tard, els objectius de desenvolupament 

De Nous Camins 
a Sendera

Silvia Garriga. Directora
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sostenible. Encara ens trobem lluny d’erradicar la 
pobresa al món, però no hi ha dubte que les coses han 
millorat molt des de la dècada dels 80.

Han aparegut nous professionals com els community 
managers, la cooperació internacional s’estudia a les 
universitats i nosaltres, amb molts esforços, també 
ens hem professionalitzat. Des de fa més de 10 anys 
treballem amb plans estratègics, que marquen el 
nostre rumb i fan el nostre treball més eficient. 

I amb tota aquesta experiència i canvis a les nostres 
espatlles continuem mantenint una manera de fer les 
coses que ens caracteritza i ens fa singulars. Continuem 
apostant per ser una organització petita. La nostra 
vocació per construir una associació familiar i pròxima 
continua sent senyal d’identitat, encara que tots aquests 
anys ens han dispersat pel planeta i un grup tan petit 
com el nostre treballa en cinc països de dos continents.

Amb la necessitat de retrobar-nos per arribar renovats a 
aquest aniversari, vam començar el 2018 un procés de 
reflexió intern que ha durat dos anys i que es va plasmar 
en un ambiciós pla estratègic ple d’objectius i activitats.
 
I amb tot aquest camí traçat al davant va arribar el 2020, 
i amb aquest la pandèmia, que ens va ensenyar a viure 
en la incertesa i a aprendre que la digitalització és també 
per a organitzacions petites com la nostra. Digitalització 
que ens va ajudar a continuar connectades i que el nostre 
treball continués endavant, tot i que no sense dificultats.

Va ser en aquest context en què vam avançar en un dels 
objectius que ens havíem traçat: la revisió i actualització 
de la nostra marca. Un moviment cap endavant, però 
agosarat, sense dubtes. Potser el context de la pandèmia 
ens va ajudar a acabar d’entendre que per continuar 

avançant i creixent cal evolucionar. Com diu Jorge 
Drexler en una de les seves cançons: “Estem vius perquè 
estem en moviment”.

I així va arribar Sendera. Fruit d’aquesta evolució, 
d’aquesta voluntat de fer un pas cap endavant sense 
perdre la nostra essència. 

Per arribar fins a aquest nou nom, ens vam inspirar en 
la paraula “sender”, el camí estret que s’ha forjat amb 
el pas de persones i animals i que necessita el temps 
per marcar la seva trajectòria. Una aposta per conservar 
clares les nostres arrels, per mantenir aquest camí obert 
i sobretot continuar obrint-lo amb noves persones que 
hi transitin. Perquè aquesta és l’essència d’un sender, si 
els homes i les dones deixen de transitar-hi  s’esborra i 
desapareix.

Hem optat per la seva accepció en femení SENDERA, 
perquè les dones són al centre del nostre treball en la 
majoria dels nostres projectes i perquè són les dones 
les que sustenten i sostenen les famílies als països on 
treballem. Són les dones a qui admirem per la seva 
capacitat d’adaptar-se, una resiliència que els permet 
començar novament tantes vegades com calgui per tirar 
endavant els seus.

I amb Sendera seguim en marxa, sabent que aquest 
camí no podem recorre’l sense totes les persones que 
ens ajudeu a fer que el nostre treball es faci realitat. 
Comptem amb vosaltres per mantenir aquest camí obert 
gràcies als passos que fem conjuntament.

Sendera és fruit d’aquesta 
evolució, d’aquesta voluntat de 
fer un pas cap endavant sense 
perdre la nostra essència.
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Celebrem 40 anys de la nostra associació. Jo no puc 
parlar-vos sobre tot aquest temps, perquè fa 40 anys 

jo no havia nascut i tampoc treballàvem a la República 
Dominicana. Tanmateix, sí que puc explicar una mica de 
fa 18 anys, quan vam començar el nostre camí en aquest 
país, i els canvis que s’han produït des d’aleshores.

La primera vegada que vaig visitar la República 
Dominicana va ser el febrer de 2003 en companyia 
d’altres membres de la Comunidad de San Pablo. El 
propòsit era visitar la parròquia de la Sagrada Familia 
a la província d’Azua i veure la possibilitat de fer-nos 
càrrec de la parròquia. L’agost de 2003, amb el P. Martí 
Colom ens vam establir al país. En aquell moment, jo era 
un jove estudiant de filosofia que volia ser capellà. Al cap 
de dos anys, em vaig traslladar als Estats Units, a estudiar 
teologia. Vaig ser ordenat el 2011 i vaig estar treballant 
durant 9 anys en diverses parròquies fins fa un any, que 
vaig iniciar la meva nova i segona etapa a la República 
Dominicana com a rector de la Sagrada Familia.

El primer que m’ha sorprès són els canvis del país en 
aquests anys. Més carreteres i carrers pavimentats, 
menys talls de llum, més comerços i més estrangers 
vivint a l’àrid sud on nosaltres treballem. Són molts 
dels avenços lògics i esperats en un país gràcies a 
la feina i esforç de la seva gent i, en especial, dels 
seus dirigents polítics. Tanmateix, el que més m’omple 
d’alegria és tot el que s’ha aconseguit en aquest temps, 
gràcies al treball conjunt de Sendera i la Comunidad de 
San Pablo.

Fa 18 anys dirigíem un centre de nutrició per a 30 nens i 
nenes i ara en són tres, els centres, per a un total de 150. 
I ja no són centres nutricionals, sinó centres educatius 

de preescolar que inclouen el component nutricional, 
però que, gràcies a l’avenç social, el seu focus principal 
és l’educació i no la nutrició. El vell local del centre de 
nutrició, ple de criatures fa 18 anys, és ara un centre de 
fisioteràpia que atén diàriament 30 pacients.

Fa 18 anys patíem per arribar a final de mes en el petit 
centre de salut que coordinem. Avui aquest centre no 
només és autosostenible, sinó que està reconegut per les 
autoritats sanitàries. Disposa de consulta mèdica, amb 
dentista, laboratori i farmàcia, amb unes infraestructures 
envejables, que ofereixen un servei de salut de gran 
qualitat a un preu assequible per poder arribar a la 
població més vulnerable.

Fa 18 anys vam iniciar un programa de sanejament 
ambiental a través de latrines i, durant aquests anys, hem 
construït prop de 3.000 latrines. Avui, Sabana Yegua, 
amb 11.000 habitants, està instal·lant un sistema de 
clavegueres per al poble. Encara hi ha moltes comunitats 
petites on la latrina és necessària, però l’avenç és 
indubtable.

Fa 18 anys parlàvem de la possibilitat, remota aleshores, 
d’involucrar-nos més en l’àmbit educatiu. Avui duem a 
terme un programa de lectoescriptura i matemàtiques 
per a 140 nens i nenes que s’han quedat enrere i 
necessiten suport personalitzat. Un altre programa que 
ens enorgulleix és el de beques, que podem atorgar 
gràcies al suport de persones i entitats compromeses 
com la Fundació MAPFRE, FIDEM i la Fundació Maite 
Iglesias. Aquesta iniciativa possibilita que 50 joves 
puguin accedir a estudis universitaris. Cada beca és la 
promesa d’una vida millor per als joves, per a les seves 
famílies i per al seu país. 

L’alegria de
veure el canvi

Javier Guativa. República Dominicana
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Un exemple concret de la capacitat transformadora 
de les beques d’estudis és un jove que vaig conèixer 
fa 18 anys. Cada dia venia a la parròquia en companyia 
d’altres nens. Li dèiem Chiquitín i venia a esmorzar, 
a ajudar a l’hort i a estar amb nosaltres. Procedia 
d’una família amb moltes carències, principalment 
econòmiques. El vam donar suport sempre. Era molt 
llest. Gràcies a una beca va començar a estudiar anglès 
i després va continuar a la universitat amb la carrera de 
turisme. Avui està a punt d’acabar els seus estudis i ens 
omple d’alegria explicar la seva història de superació 
que mostra que és possible un canvi a millor.

També recordo que durant la meva primera etapa aquí 
parlàvem del fet que Azua, per les seves boniques platges 
i cascades, tenia el potencial per ser un lloc turístic i que 

segur que això ajudaria a la creació de llocs de treball 
per a la gent de la zona. 18 anys després, no sols hi ha 
més gent descobrint Azua, sinó que hem creat el primer 
ecohotel de la província. Altos de la Caobita és un petit 
ecohotel amb un enfocament social, amb l’objectiu no 
sols de crear llocs de treball, sinó, sobretot, de formar 
la gent local per als futurs ecohotels i restaurants que ja 
es projecten en aquesta zona tan bonica del sud de la 
República Dominicana. 

Encara ens queda molta feina i molts somnis per 
realitzar, però ser testimoni de primera mà de totes les 
coses que s’han aconseguit durant els nostres 18 anys 
aquí és motiu per no deixar mai de somiar i treballar per 
continuar millorant la vida de les persones que habiten 
aquesta bonica terra dominicana. 

El que més m’omple d’alegria 
és tot el que s’ha aconseguit en 
aquest temps.
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C elebrem 40 anys! M’agrada el número 40. Quan 
l’associo als anys passats, gairebé sense rumiar-

ho, em venen al cap paraules com ara experiència, 
maduresa, presa de consciència, coherència o reflexió. 
Però quan els associo al present i al futur, les paraules 
que em venen al cap són les d’injustícia, desigualtat, 
urgència i denúncia.  

Són moltes i precioses les experiències viscudes i 
compartides en 40 anys, però també molts els anys en què 
hem volgut construir ponts… i alguns semblen continuar 
en construcció. Això ens hauria de fer pensar, i molt. Hem 
de ser conscients que no és només que continuï havent-
hi desigualtat entre les nostres comunitats, és que una 
minoria continuem tenint una infinitat de privilegis que 
no es troben a l’abast de tothom, malgrat els molts 
esforços que es fan. Hauríem de posar remei a aquesta 
realitat i exigir que totes les persones tinguem el bàsic, 
el mínim necessari per viure dignament.  

I per això és urgent que reaccionem, que assumim que ens 
queda encara un llarg camí per recórrer. Per coherència, 
hem de continuar denunciant les injustícies que gran 
part de la humanitat continua patint, a les nostres 
pròpies comunitats, a les més properes, però també en 
les que no sentim com tan properes, tot i que ho són. 

Recordo que l’última vegada que vaig ser a Espanya, 
aquest mateix any, els titulars d’un programa televisiu 
anunciaven: “Situació actual del coronavirus al món”. 
I va resultar que van parlar d’Europa, Amèrica i Àsia. 
Quina gran decepció, la meva! En aquest món Àfrica 
no hi era. Austràlia tampoc, però va sortir una mica més 
tard en parlar dels tornejos de tennis. Per desgràcia, ni 

Àfrica ni qualsevol dels 54 països del continent africà i 
els seus més de 1.300 milions d’habitants eren notícia. 
I no deu ser perquè no hi succeeixin diàriament milers 
d’esdeveniments que afecten milions de persones. Però, 
com ja sabem, el que no s’esmenta, ni surt, acaba fent-
se invisible i oblidant-se. I no! Des de l’Associació Nous 
Camins, ara Sendera, fa 40 anys que donem suport a 
projectes a Àfrica i volem que siguin molts més. Perquè 
Àfrica i els seus 54 països sí que formen part del nostre 
món, sigui on sigui que ens trobem. Cal donar-los 
visibilitat, i per això el títol d’aquest article: Àfrica també 
existeix.

I com que a mi m’emociona i m’apassiona tot el que té a 
veure amb Àfrica, i més fins i tot amb Etiòpia, m’agradaria 
que també vosaltres us emocionéssiu i apassionéssiu 
amb mi fent vostre el petit racó d’Àfrica on vivim: la ciutat 
de Meki, a Etiòpia. 

Vam arribar a Meki fa 9 anys. Els inicis mai són fàcils: 
conèixer la comunitat, que et coneguin i confiïn en 
tu triga el seu temps. Vam anar aprenent dels projectes 
que altres organitzacions i congregacions ja tenien a 
la zona, i a partir d’aquí vam començar a somiar en el 
que nosaltres podríem aportar. Primer de tot va ser 
conformar un bon equip de persones amb què treballar. 
Primer tres, i a partir d’aquí tot va anar fluint. Ens vam 
centrar a treballar amb i per a les dones. Amb elles vam 
començar dos grups d’estalvi comunitaris i després vam 
crear el centre Kidist Mariam amb cursos de capacitació 
laboral. 

Tenim ja 65 grups d’estalvi i 440 estudiants professionals 
cada any. Amb el temps i amb les estudiants graduades, 

María José Morales. Etiòpia
Àfrica també
existeix
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vam crear una cooperativa de costura que no ha parat 
de fer uniformes escolars i, ara, mascaretes. Amb les 
estudiants de cuina vam obrir un restaurant i amb les de 
perruqueria, un saló de bellesa per generar ingressos 
amb què mantenir els projectes. A les zones rurals també 
vam començar projectes de cria de cabres lleteres, hortes 
comunitàries i distribució de carros i burres perquè 
les dones poguessin generar ingressos. Els formatges 
de cabra que fem ja formen part del menú del nostre 
restaurant. A les escoles rurals organitzem classes sobre 
salut i igualtat, construïm noves aules i hi instal·lem aigua 
potable. 

I amb tots aquests projectes en marxa, quan tot 
semblava funcionar tan bé, va arribar la pandèmia, 

els conflictes i la inestabilitat a Etiòpia, fet que va 
deixar famílies senceres en situació encara més precària 
de la que ja tenien. Els projectes es van adaptar a les 
noves circumstàncies, però vam veure també la urgència 
d’engegar un nou projecte amb 600 dones de la zona 

urbana de Meki a les quals la pandèmia i la pèrdua de 
feina han afectat molt directament. Elles van ser les 
protagonistes de la campanya “Dones emprenedores 
pel futur de Meki”, sobre la qual us vam parlar fa uns 
mesos. Ara estan començant a capacitar-se i d’aquí a no 
res podran crear els seus propis negocis.

Cada projecte està integrat per moltes dones, cadascuna 
d’elles és diferent, única. Cada projecte és també un 
món, el nostre món. Em continua emocionant veure el 
seu entusiasme i dedicació. Donen propostes i solucions. 
El seu treball és incansable. Som conscients que totes 
aquestes dones estan obrint camins per on demà 
unes altres transitaran. Tot va començar fa uns anys 
amb elles, per elles, i tot i que hem de continuar triplicant 

esforços, i ser constants en el treball, també sabem que 
elles aconseguiran a poc a poc que les seves comunitats, 
el seu país i el seu continent siguin visibles. I només amb 
elles podrem entendre i ser conscients que Àfrica també 
existeix.

És urgent que reaccionem, que 
assumim que ens queda encara 
un llarg camí per recórrer.
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A Cochabamba, Bolívia, fa temps que el carrer es va 
tornar el refugi de centenars de persones. També 

hi conviuen menors, mancats de recursos i sense adults 
que els protegeixin. Malauradament, encara que ens 
pugui sorprendre, amb el temps aquesta situació s’ha fet 
normal i fins i tot s’ha intensificat amb la crisi sanitària, i 
ha arribat a formar part de la quotidianitat urbana.

Els perills a què s’exposen aquests joves, majoritàriament 
homes, són molts, com la prostitució, la violació, el 
maltractament físic i psicològic i fins i tot la presó. A això 
se sumen les penúries com el fred, la fam i les malalties 
a què estan exposats. És difícil de creure, però, malgrat 
tot això, molts nens i adolescents acaben resignant-se 
a les condicions brutals del carrer, en no tenir una altra 
alternativa.

El centre d’acollida temporal Casa San José té tres 
mòduls que conformen la seva estructura d’atenció. 
El primer d’aquests és el treball de carrer, orientat a 
identificar ben aviat els nens i adolescents que es troben 
vivint en aquesta situació, per propiciar de manera 
voluntària el seu ingrés a la nostra institució.

És així com vam trobar en Moisès, un nen de set anys que 
es trobava en situació de mendicitat, deambulant pels 
passadissos de “La Cancha”, el mercat popular més gran 
de la ciutat, que alberga cada dia milers de compradors 
i venedors. Ens vam assabentar que, des de l’any passat, 
caminava al costat de la seva mare demanant monedes; 
però ja feia unes quantes setmanes que el nen vagava 
tot sol, demanant menjar i aigua. 

Apropant-nos progressivament a ell, vam anar guanyant-
nos la seva confiança. Si bé és cert que la situació exigia 
una actuació ràpida, l’experiència ens ha ensenyat 
que hem de ser curosos perquè els nens que viuen al 
carrer, generalment, no confien en els adults ni en les 
institucions socials.

Costa recompondre els llaços de confiança dels 
nens acostumats al carrer perquè no sols els seus 
drets han estat trepitjats, sinó també el seu ser. En 
Moisès, malauradament, no n’era l’excepció, es mostrava 
desconfiat i poc inclinat a la nostra presència. Vam 
començar a visitar-lo diversos dies a la setmana i en 
diferents horaris. Així vam comprovar que, per sadollar 
la seva fam, buscava als contenidors d’escombraries 
menjar tirat o demanava pa o alguna moneda, que de 
vegades aconseguia quan algú se n’apiadava. A les nits, 
dormia dins la caseta d’un caixer automàtic, i es cobria el 
cos amb cartons.

Consolidat el contacte regular, vam iniciar el que 
anomenem el “procés de motivació al canvi”. Treballem 
la part espiritual i emocional, el vam fer sentir estimat i 
respectat i li vam oferir la possibilitat de recuperar els seus 
drets bàsics (alimentació, salut, educació i protecció). 
Només quan en Moisès va prendre consciència dels 
perills de viure al carrer i va considerar Casa San José 
com una oportunitat d’esperança, es va produir l’ingrés 
a la nostra institució. 

Des del centre, vam iniciar diverses accions educatives 
i socialitzadores amb ell, a més d’una intervenció 
rehabilitadora i terapèutica per començar la seva 

Montserrat Madrid. Bolívia
Un àngel torna
a casa
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recuperació emocional i espiritual perquè eren molts 
els danys i les experiències traumàtiques patides. Tota  
aquesta feina, que forma part del segon mòdul d’atenció 
a Casa San José, pretén la reconciliació familiar, ja 
que en aquests nens hi ha un sentiment de rebuig i 
abandonament que fa que, per raons òbvies, no vulguin 
tornar amb les seves famílies.

El temps va anar passant, fins que en Moisès es va trobar 
plenament adaptat a Casa San José. La seva relació 
amb els altres nens era harmoniosa i respectuosa; la 
seva personalitat era diferent, ja no caminava esquiu i 
callat; jugava i participava en les activitats educatives i 
recreatives, que formen part del nostre treball diari per 
fomentar el desenvolupament integral dels nens.

Ara, el repte més gran era la reintegració familiar, ja 
que els seus pares també es trobaven en situació de 
carrer i vivint de la mendicitat. Però aquesta situació no 
ens va desanimar, volíem esgotar tots els recursos que 
estaven al nostre abast. Sense deixar de costat la situació 
econòmica i els problemes d’addiccions que afectaven 
els pares d’en Moisès, ens vam centrar a identificar i 
enfortir una xarxa de contenció familiar i emocional. És 
a dir, contactar amb oncles, germans, avis, cosins i tota 

persona que pogués constituir-se en un suport afectiu i 
emocional per al nen. 

Els pares d’en Moisès, com la majoria dels que viuen al 
carrer, inicialment es van sentir incrèduls per l’orientació 
rebuda dels educadors de Casa San José. Tanmateix, 
la seva actitud va canviar favorablement en sentir-se 
escoltats i compresos, i també se’ls va acompanyar i 
informar sobre les diverses opcions per deixar el carrer. 

Ja fa aproximadament quatre mesos que es van mudar 
a una habitació de lloguer. La mare ha trobat feina com 
a ajudant de cuina i el pare ha començat a treballar de 
jardiner. En l’actualitat, es troben lluny de l’entorn en 
què vivien abans, tots dos estables emocionalment 
i laboralment. Visiten amb regularitat el seu fill a Casa 
San José i el seu vincle afectiu s’enforteix diàriament. En 
Moisès s’alegra molt en ser amb ells. 

En aquestes situacions, s’inicia el tercer i últim mòdul de 
la nostra feina. Creiem que ha arribat el moment de la 
reintegració familiar, i farem tot el que es pugui perquè 
aquest procés sigui reeixit, fent el seguiment oportú 
i vetllant perquè en Moisès comenci la seva nova vida, 
feliç d’estar novament en família. 

Costa recompondre els 
llaços de confiança dels nens 
acostumats al carrer.
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A Sendera i a la Comunidad de San Pablo sempre hem 
valorat positivament la permanència en aquells llocs 

on treballem. Des de Sendera, promovent els projectes de 
desenvolupament des d’Espanya, i des de la Comunidad 
de San Pablo, executant-los sobre el terreny. Passar anys 
en un mateix lloc és l’únic que et permet aconseguir 
un coneixement adequat de l’entorn en què et mous, i 
evitar (fins on sigui possible) les relliscades de l’expatriat 
que arriba a un lloc sociològicament i culturalment 
nou per a ell o ella, i en poc temps pretén elaborar 
un diagnòstic de les problemàtiques que l’afecten. 

La voluntat de permanència en els entorns on 
treballem és, primer de tot, una mostra de respecte 
cap a les persones amb qui cooperem: només amb 
temps es pot anar comprenent la complexitat dels 
seus contextos.

I romandre llarg temps en un mateix lloc també és el que 
et permet dur a terme una tasca que podríem anomenar 
de cercles concèntrics. Comences, mitjançant una acció 
concreta, tocant una necessitat; després vas agregant 
altres iniciatives a aquella primera acció, amb cercles 
cada cop més amplis, que van multiplicant l’efecte de la 
teva activitat en aquest entorn.

Aquesta ha estat la nostra experiència a La Resurrección, 
El Pesebre i Granjas de San Pablo, els tres barris del 
sud de Bogotà on vam començar a treballar al principi 
de 2016. Cinc anys llargs no són gaires (sobretot si es 
comparen amb els que fa que som en altres llocs), però 
comencen a ser un període prolongat, en el qual ja 
entreveiem el procés dels cercles concèntrics.

El primer que vam fer (el 2017) va ser establir-hi un 
taller de costura, que avui continua oferint capacitació a 
més de cinquanta dones. Va ser el nostre primer cercle. 

Després vam conèixer la realitat dels fills i filles de moltes 
de les alumnes del nostre taller, i vam iniciar per a ells un 
programa de reforç escolar. Segon cercle. Més tard, vam 
voler donar seguiment als germans grans dels nens que 
venien a les nostres classes de reforç: joves amb voluntat 
d’anar a la universitat, que no s’ho podien permetre per 
manca de recursos. I vam iniciar un programa de beques 
per a universitaris d’aquestes comunitats vulnerables 
del sud de la capital colombiana, a través de les quals, 
des de 2017, hem ajudat desenes de nois a preparar-
se professionalment. Tercer cercle. En un moment 
determinat ens vam plantejar que l’educació acadèmica 
no ho era tot: per què no ampliar la nostra acció cap a les 
arts? I vam començar a oferir classes de guitarra al nostre 
centre de desenvolupament comunitari, Casa Garavito. 
Un quart cercle s’afegia als anteriors.

El 2019, després d’escoltar infinitat d’històries de 
persones afectades per problemàtiques familiars i 
personals molt fondes (abús, violència domèstica, 
alcoholisme…), ens vam plantejar un altre repte: obrir 
un servei d’acompanyament psicològic. Avui dia, dues 
psicòlogues atenen setmanalment més de quaranta 
persones, i ofereixen un servei (absent fins ara en aquests 
barris) que ha estat molt ben acollit. Cinquè cercle.

L’arribada de la pandèmia ens va obligar a incrementar 
les ajudes d’aliments que donem de manera regular a les 
famílies més vulnerables d’aquests sectors (sisè cercle), i 
més tard, a buscar els serveis d’una infermera, perquè 
fes visites domiciliàries a malalts. Des de març de 2020, 
el sistema de salut colombià ha patit enormement (com 
en tants altres països), i poder oferir els serveis d’una 
infermera local ha estat tot un encert. Setè cercle.

El 2021 hem agregat un nou cercle a la nostra tasca, el 
vuitè, establint un consultori dental que acaba d’obrir les 

Martí Colom. Colòmbia 
Cercles
concèntrics
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seves portes al setembre. No és una clínica de luxe, però 
ofereix serveis odontològics bàsics a baix cost, i supleix 
una carència, perquè fins ara en aquests barris només hi 
havia una clínica dental (privada). 

Aquest procés no hauria estat possible sense una 
voluntat de treballar aquí a llarg termini. L’aposta per 
la permanència ha permès crear aquests successius 
cercles concèntrics, i així les nostres iniciatives s’han 
anat articulant com un esforç integral per millorar, encara 
que sigui de manera modesta, la vida dels habitants 
d’aquests barris.

La Laura Valentina, una veïna de seixanta-dos anys 
d’El Pesebre, exemplifica el que estem descrivint: va 
aprendre a fer servir màquines de cosir al nostre taller 
i ara guanya alguns ingressos gràcies al que produeix 
cosint. Els seus nets van a les classes de reforç escolar 
i de guitarra que oferim a Casa Garavito. Una germana 
seva visita regularment una de les nostres psicòlogues. 
A casa seva ja han rebut en dues ocasions la visita de la 
infermera del projecte. I ha promès ser de les primeres 
pacients del nostre consultori odontològic! En la vida de 
la família de la Laura Valentina a poc a poc els cercles 
concèntrics dels quals hem parlat aquí han anat donant 
els seus fruits.

L’arribada de la pandèmia ens 
va obligar a incrementar les 
ajudes d’aliments que donem 
de manera regular. 
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L’educació és fonamental per avançar cap a societats 
més justes i lluitar contra la pobresa, especialment als 

països en desenvolupament. Tanmateix, quan s’interromp 
l’educació, els nens i nenes que depenen de programes 
escolars per accedir a serveis bàsics, com els de nutrició, 
estan exposats a més vulnerabilitat perquè, durant el 
temps que no van a escola, deixen de rebre aquests 
serveis tan necessaris per al seu desenvolupament. 

El Centre Comunitari de Desenvolupament Infantil 
San José es va comprometre, des del principi de la 
pandèmia, a garantir que els programes educatius i 

d’alimentació no es veiessin afectats per la situació. I, 
malgrat les dificultats que vivim per la COVID-19, el 
passat 9 de juliol, vam poder celebrar la graduació de 
32 nens i nenes de preescolar, que ja han començat una 
nova etapa a l’escola primària aquest curs 2021-22. 

Des de l’inici de la pandèmia, a mitjan març 2020, totes 
les escoles a Mèxic van tancar, i l’educació es va estar 
impartint a distància. Tots els nens, nenes i adolescents 
feien les seves tasques i activitats escolars des de casa.

M. Àngels Fornaguera. Mèxic
Un curs
més, superat!
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No volem deixar passar l’ocasió de recordar, amb molt 
afecte, Dolors Navarro, companya de l’Associació 

que ens va deixar fa uns mesos.

La Dolors va treballar molts anys a l’oficina de la 
nostra ONG a Barcelona. Una gran professional, la 
tindrem sempre present com una persona alegre, 
acollidora, entusiasta i compromesa amb l’ajuda al 
desenvolupament. Profundament conscient dels 
problemes de les persones més vulnerables.

Recordem també totes les persones que, durant 
aquests 40 anys d’història, ens han acompanyat i ja no 
hi són. Amics i amigues que, d’una manera o una altra, 
han estat part fonamental dels nostres èxits. Ja sigui a 
través de donatius, fent-se presents en els projectes per 
aportar-hi la seva experiència i coneixement, organitzant 
esdeveniments solidaris, com a voluntaris, etc. La seva 
col·laboració ha contribuït a fer arribar aigua, salut, 
educació, nutrició i, en definitiva, desenvolupament a les 
comunitats d’Àfrica i Amèrica Llatina on treballem.

Cadascú ha posat el seu granet de sorra i ha contribuït a 
la construcció d’un món millor. Us recordem amb afecte 
i sincer agraïment. 

Un record i un agraïment

En aquest context, el principal repte ha consistit a pal·liar 
les enormes desigualtats socials i educatives, amb 
moltes famílies en un estat de vulnerabilitat i que no 
disposen dels recursos necessaris per adaptar-se a les 
noves maneres d’impartir l’educació.

Per això, durant tot el curs 2020-2021, vam estar 
treballant amb els pares de família per garantir el bon 
desenvolupament dels nens i nenes atesos al centre: 
es van mantenir les activitats educatives presencials i el 
servei de menjador de manera esglaonada, mantenint 
una quota del 30% de la capacitat del centre, i observant 
les mesures sanitàries de protecció.

L’últim curs va estar marcat per molts canvis, vam 
estar treballat amb grups reduïts de manera alterna 
complementant les activitats escolars presencials amb 
unes altres a distància. Dos mesos abans de finalitzar 
el curs, el semàfor epidemiològic de la pandèmia 
de la COVID-19 ens va permetre poder treballar 
presencialment amb tot l’alumnat de 3r de preescolar 
per reforçar certes àrees i així preparar-los per a la seva 
nova etapa a l’escola primària.

 

Vam celebrar aquest èxit amb una missa d’acció de 
gràcies i una petita cerimònia de graduació dels 32 
nens i nenes de tercer, acompanyats per algun familiar 
i l’equip del centre. Per buscar un aspecte positiu a la 
situació, m’agradaria destacar la col·laboració dels pares 
i les mares que s’han compromès amb la tasca del centre 
de manera notable. Totes les persones implicades en el 
seu funcionament vam entendre la gravetat del moment i 
vam comprovar que la cooperació beneficia directament 
els nostres nens i nenes.

El desafiament del Centre San José per a aquest cicle 
escolar és continuar el treball per mantenir la bona 
salut mental dels petits, que s’han vist molt afectats per 
la manca d’interacció entre ells, i continuar garantint la 
continuïtat dels seus aprenentatges en aquest context 
de pandèmia.

Moltes gràcies a tots els col·laboradors per haver fet 
possible aquesta realitat!

El principal repte ha consistit a 
pal·liar les enormes desigualtats 
socials i educatives.
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La Juana ens regala un somriure sincer mentre ens va 
explicant com està de feliç en tenir aigua potable al 
pati de casa seva. No es pot negar la seva alegria, els 
seus ulls la delaten i parlen per ella, en il·luminar-se-li 
tota la cara.

La Juana i el seu marit Miguel són una de les seixanta-
vuit famílies de la comunitat rural de Totorani, al municipi 
d’Independencia (Cochabamba, Bolívia), que gràcies a 
l’esforç de moltes amigues i amics col·laboradors, ara 
disposen d’aigua neta i saludable a casa seva les 24 hores 
del dia i els 365 dies de l’any. Abans de construir aquest 
sistema d’aigua potable, totes les famílies havien d’anar 
amb un bidó de plàstic de 20, 30 o 50 litres (segons la 
força de la persona) a buscar aigua als rierols que es 
formen als vessants de les muntanyes de la serralada 
dels Andes, fet que dificultava les seves tasques diàries.

Tota l’aldea, localitzada a 3.100 msnm, hi ha participat 
treballant conjuntament. Ja sigui cavant la rasa per on 
passa la canonada i el clot per a la construcció dels 

tancs d’emmagatzemament de l’aigua; o traslladant el 
ciment, ferro, canonades, etc., fins al capdamunt de la 
muntanya on el paleta ho necessitava. Ha estat un gran 
esforç per a totes les persones implicades, tant de temps 
com de força física, traient hores de les seves tasques 
quotidianes de l’atenció del seu bestiar i de les collites. 
Però ha estat profitós. Ara estalvien el temps dedicat a 
carregar aigua i tenen en abundància aquest líquid 
tan  preuat i necessari, sense necessitat de limitar-ne 
l’ús en les tasques quotidianes. 
 
No ha estat fàcil la coordinació de totes les famílies, 
perquè com en tots els grups i llocs sempre hi ha 
rancors, enveges i problemes. Tanmateix, amb paciència 
i diàleg, al final s’hi han posat d’acord i s’ha aconseguit 
fer un treball equitatiu i participatiu. Fins i tot els joves 
han ajudat a les persones grans a fer les seves tasques. 
Així va succeir amb la Juana i en Miguel, que per ser 
de la tercera edat i amb prou feines poder carregar 
una galleda de 10 litres, no podien tirar la canonada ni 
cavar la seva part assignada. En canvi, hi han col·laborat 

“Quina il·lusió! Sembla increïble! Pensava que mai podria gaudir-ne així. Era com 
un somni… I ara és real! Un gran regal! Tenim aigua a casa! Ja no he de patir més 

per no caure en anar a buscar aigua muntanya amunt, una hora cada dia de 
pujada i una altra de baixada. El meu marit i jo podrem beure tota l’aigua que 

vulguem. I podré cuinar i rentar sense problemes de fer servir massa aigua. És 
meravellós!”

“
Gemma Regales. Bolívia
El regal perfecte: 
aigua potable
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cuinant patates bullides amb ou per als nois que han fet 
els seus treballs. Així que, al final, tothom ha ajudat en 
el que ha pogut segons les seves energies i capacitats. 
I ho han fet alegres, perquè la meta final de l’esforç era 
grandiosa i meravellosa.  

En tenir aigua lliure de contaminació, es reduiran el 
nombre de malalties i les famílies de Totorani estaran més 
sanes. I amb millor salut augmenten les probabilitats de 
millorar en els estudis i la capacitat de desenvolupament 
de les famílies.

Molts cops, des de l’anomenat “món desenvolupat” no 
valorem el que tenim. Fins i tot les coses més simples i 
bàsiques com l’aigua. I no únicament tenim una aixeta a 
casa nostra, sinó que, a més, en girar la clau surt sempre 
aigua amb bona pressió i en quantitat. És inconcebible 
que, en ple segle XXI, una de cada tres persones al món 
no tingui aigua potable (OMS/UNICEF 2019), un dels 
drets humans més bàsics i necessaris per viure. Intentem 
millorar, a través de la col·laboració, l’accés a aquests 
recursos tan essencials, perquè moltes més persones 
al món puguin viure dignament.

Abans de construir aquest 
sistema, les famílies havien 
d’anar a buscar aigua als rierols.
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Ets una entitat solidària
Treballem per un món més just

EMPRESA SÒCIA
Aportant una quota regular (mensual, trimestral 
o anual), la teva entitat pot ajudar a finançar els 
projectes de cooperació al desenvolupament de 
Sendera.

FINANÇAMENT DE PROJECTES
La teva entitat pot donar suport a un projecte 
concret a Bolívia, Colòmbia, Etiòpia, Mèxic o 
República Dominicana. Contacta amb nosaltres 
per dissenyar una proposta adequada a la 
grandària i naturalesa de la teva organització.

NÒMINA SOLIDÀRIA
Ofereix al teu equip la possibilitat de donar 1 € 
de la seva nòmina a un dels nostres projectes. 
Així, a partir de petites donacions, podreu fer 
realitat un gran projecte.

VOLUNTARIAT O VIATGE SOLIDARI
Viatja amb el teu equip a un dels nostres projectes 
i descobreix el que podeu aportar-hi, compartint 
la vostra experiència professional, i el que us pot 
aportar conviure durant uns dies amb els seus 
protagonistes.

Transparència
La transparència i la rendició de comptes són valors 
estratègics de la nostra identitat. Ens auditem des 
de l’any 1993, fet que reflecteix el nostre compromís 
amb una gestió eficaç i eficient dels nostres recursos 
i projectes.

Així mateix, acomplim l’auditoria de Bon Govern 
i Transparència impulsada per Coordinadora 
d’Organitzacions per al Desenvolupament.

A més, ens comprometem a proporcionar informació 
sobre els resultats obtinguts a les persones i 
institucions col·laboradores. Tota la informació sobre
la nostra actuació i el seu impacte en les comunitats 
està reflectida en les nostres memòries d’Actuació. 
Trobaràs la Memòria 2020 en aquesta mateixa revista. 

Avantatges fiscals
Les donacions de persones jurídiques tenen dret a 
una deducció del 35% en la quota íntegra de l’impost 
de societats, que pot ampliar-se fins al 40% quan es 
prolonguen en el temps, conforme al règim fiscal que 
preveu la Llei 49/2002*.

Ets una persona solidària
Tu també pots col·laborar-hi

DONATIUS I QUOTES
El 2020, amb l’impuls de les aportacions dels 
nostres 892 socis, sòcies i donants vam crear 
oportunitats de desenvolupament per a 24.285 
persones. Gràcies a les seves contribucions, 
hem complert 40 anys treballant de manera 
continuada. Uneix-t’hi!

VOLUNTARIAT
Ens encanta enriquir-nos coneixent altres 
persones que, de manera altruista, aporten la 
seva experiència i coneixements a la nostra tasca. 
Si vols fer un voluntariat a les nostres oficines o a 
escala internacional, contacta amb nosaltres.

ACTES SOLIDARIS
Qualsevol celebració pot ser un bon motiu 
per crear un repte solidari: un casament o un 
aniversari. Proposa’t un objectiu de recaptació i 
convida el teu entorn a participar-hi. Si no saps 
per on començar, t’hi ajudem.

Avantatges fiscals
Conforme a la Llei 49/2002 d’incentius al mecenatge i
el Reial decret llei 17/2020, podràs deduir-te fins a un
80%, pels primers 150 € que donis, en la teva pròxima 
declaració de la renda; i fins al 40% a partir d’aquesta 
quantitat. La deducció serà més gran com més temps 
faci que dones a l’organització*.

Per exemple, si dones 150 €, et deduiràs
120 € en la pròxima declaració de la renda, amb la 
qual cosa només et costarà 30 €*.

DIFON LA NOSTRA TASCA
Tu que ens coneixes des de fa temps ets la 
millor referència per compartir la feina que 
fem. Parla a la teva empresa, amics, amigues i 
familiars sobre els projectes que duem a terme 
i com poden col·laborar-hi. 

Col·labora!
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Parlem?

            

* Aquest document conté informació general i no constitueix opinió professional ni assessorament jurídic. 
Consulta al teu assessor fiscal la legislació aplicable als donatius a la teva comunitat autònoma.

Deixa el teu llegat solidari
Un compromís en el temps
Què és un llegat solidari? 
El llegat solidari és l’expressió escrita i signada del teu 
desig de continuar col·laborant amb Sendera i prolongar
el teu compromís solidari en el temps. Incloure Sendera 
en el teu testament és compartir amb nosaltres la 
convicció que treballar pel desenvolupament és una 
qüestió de justícia social, que requereix un compromís 
ferm i continuat. Darrere els nostres 40 anys de treball, hi 
ha moltes històries d’esperança i superació, d’esforç per 
generar oportunitats que canvien realitats i fan aquest món 
un lloc una mica més just. Sabem que tenim encara molts 
reptes per al davant i tenim la generositat de persones 
com tu per continuar superant-los durant molts anys més.

Com fer-ho? 
El llegat solidari constitueix una part del testament en 
la qual s’inclou de manera expressa, per escrit i davant 
notari, una quantitat fixa o un bé concret per donar, dins 
la part de lliure disposició de l’herència. Tant si ja tens el 
teu testament creat i optes per canviar-lo per incloure-hi 
Sendera, com si encara no en tens i vols fer-lo, un notari pot 
ajudar-te a redactar-lo correctament, respectant els drets 
dels teus hereus, i reflectint clarament la teva voluntat. És 
un procés revisable i revocable, per la qual cosa podràs 
actualitzar-lo si ho desitges, més endavant.

A què es dedicarà? 
El teu llegat solidari es destinarà íntegrament per als fins 
de l’associació o per al projecte concret que tu decideixis. 
No hi ha una aportació petita, totes contribueixen a fer del 
nostre món un lloc millor.

2.500€
Assegurarem que 100 nens i nenes en etapa 
preescolar a Mèxic reben el suport nutricional i 
educatiu necessari a la seva edat.

5.000€
Contribuirem al fet que 550 nens i nenes a Etiòpia 
aprenguin hàbits d’higiene per a la prevenció de 
malalties.

10.000€
Millorarem els habitatges de 450 persones a la 
República Dominicana perquè visquin en condicions 
dignes i salubres.

25.000€
Donarem suport a 400 famílies camperoles a Bolívia 
perquè millorin la seva producció agropecuària i 
sobirania alimentària.

Sendera és una organització sense ànim de lucre i, 
per tant, està exempta de l’impost de successions 
i donacions. L’entitat es compromet a fer realitat 
la voluntat del teu llegat solidari, complir les 
seves obligacions legals i gestionar el procés amb 
tota l’eficàcia i transparència que aquesta gran 
responsabilitat requereix.

915 776 897 
comunicacion@senderaong.org

www.senderaong.org 
CAIXABANK ES98 2100 0079 8302 0128 0831 
Bizum al 00296

El llegat ha d’anar destinat a:
SENDERA
Jorge Juan 65 – 3º 28009 Madrid
CIF G08737447 
Si tens cap dubte o prefereixes comentar-
ho personalment, no dubtis a contactar amb 
Silvia Garriga, directora de Sendera, trucant al 
915 776 897.

Totes les contribucions són importants. Pots fer la teva a través de les vies següents:  
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secretària de SEMERGEN Solidaria

La tasca de Sendera no seria possible sense la 
col·laboració amb altres entitats, com ara fundacions, 

empreses i altres associacions. La creació d’aliances és, 
precisament, un dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i es materialitza en la nostra tasca a través de 
diverses accions, com el conveni signat amb la Societat 
Espanyola de Metges d’Atenció Primària (SEMERGEN).  

Com neix SEMERGEN Solidaria?
SEMERGEN Solidaria forma part de la Societat Espanyola 
de Metges d’Atenció Primària (SEMERGEN). Neix de la 
necessitat dels metges d’atenció primària de donar suport 
d’una manera més especial a la població més vulnerable. 
Volíem donar una ajuda molt més gran a la que es pot 
donar amb l’assistència a les consultes, fer que els nostres 
coneixements servissin per arribar més enllà. Per tant, 
intentem sortir-nos de l’àmbit estrictament professional i 
aportar ajuda humanitària.

                                                                                                             

Quina és la seva tasca? Podries destacar alguna de les 
iniciatives que heu dut a terme?
Duem a terme molts projectes a escala nacional i 
internacional. En l’àmbit internacional, fem cooperació 
al Camerun i a Sierra Leone, donant formació mèdica 
als professionals d’aquests països, promoció de la salut i 
assistència mèdica. Entre els projectes nacionals, que són 
múltiples, destaca el suport a la gent gran i la lluita contra 
el maltractament a aquestes edats. També desenvolupem 
projectes de lluita contra el maltractament infantil i d’atenció 
a altres col·lectius com ara dones, migrants, persones sense 
llar i persones amb discapacitat física i/o mental.

Com creus que poden contribuir els professionals 
d’atenció primària al treball de les ONG de cooperació al 
desenvolupament? I què aporten, al seu torn, aquestes 
col·laboracions als professionals d’atenció primària?
L’ajuda principal que podem donar a les ONG que 
treballen en cooperació al desenvolupament és oferir 
els nostres coneixements mèdics en els projectes que 
aquestes organitzacions duen a terme. D’aquesta manera, 
podem complementar la seva feina i aportar una part de 
la nostra formació i experiència. Això resulta especialment 
útil a les ONG petites, que no poden disposar de tots els 
professionals qualificats que serien necessaris per abordar 
la complexitat dels problemes que es troben al terreny. A 
més, aquestes col·laboracions resulten molt gratificants 
per a les i els metges que hi participen, que poden atendre 
persones de poblacions vulnerables que ho necessita i 
sensibilitzar-se amb la seva realitat. 

Com es materialitzarà l’acord entre SEMERGEN i 
Sendera?
Des de SEMERGEN Solidaria treballarem amb l’equip de 
Sendera per crear materials de sensibilització i educació 
sanitària que es puguin emprar en els projectes de salut, 
aigua i sanejament de l’ONG. Aquests materials ajudaran 
en els projectes de Sendera relacionats amb l’educació 
per a la salut, i contribuiran al fet que els seus participants 
coneguin la importància dels hàbits d’higiene i les mesures 
bàsiques de prevenció de malalties, com la COVID-19 i 
moltes altres. 

Entrevista
amb… 
Mari Carmen Martínez Altarriba,
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secretària de SEMERGEN Solidaria

La veu protagonista
Yecenia Puerto i Sharoll Quiroga, psicòlogues

Fa un parell d’anys vam posar en marxa un servei 
d’acompanyament psicològic al barri El Pesebre. 

El nostre objectiu era donar resposta a les diferents 
problemàtiques socials i de vulnerabilitat que es viuen 
dia a dia al sud de la ciutat de Bogotà, a la localitat de 
Rafael Uribe.

Hi prestem atenció i acompanyament psicològic els 
dimecres, divendres i dissabtes. Cada assessoria dura 
una hora i som dues les professionals en psicologia que 
atenem el servei. Atenem tota mena de població, des 
dels cinc anys d’edat fins a adults grans.

Les problemàtiques que arriben a les consultes són 
ben variades. Algunes tenen a veure amb els més joves, 
que manifesten comportaments inapropiats, dificultats 
d’aprenentatge o pateixen assetjament en l’entorn 
escolar. 

D’altra banda, les persones adultes que arriben a les 
nostres portes tenen problemes d’ansietat i depressió 
i, algunes vegades, estrès posttraumàtic. Moltes 
d’aquestes situacions venen donades per la pèrdua 
de feina o d’habitatge, provocades per la precarietat 
econòmica que viuen o per circumstàncies de violència 
en el seu entorn social o familiar. 

Els problemes familiars també són freqüents. Pares i mares 
amb pautes de criança poc efectives, amb problemes de 
parella per deslleialtat conjugal, persones que manifesten 
ser molt agressives i amb poc autocontrol, problemes 
d’alcoholisme i d’estrès intrafamiliar, etc. Algunes 
d’aquestes situacions intrafamiliars desemboquen en 
maltractament de dones, nens i nenes.

Treballem amb població molt vulnerable i d’un nivell 
socioeconòmic baix, i en aquest context el servei 
d’atenció psicològica no sols és important sinó oportú 
i indispensable per a la comunitat. En l’acompanyament 
psicològic els brindem estratègies que els proporcionen 
habilitats per fer front al dia a dia, i ho fem des d’un 
enfocament biopsicosocial. Creiem que és molt 
important transmetre el missatge que la salut mental 
és tan important com la física i que totes dues estan 
interrelacionades i que molts problemes físics són 
conseqüència de l’estrès i a l’inrevés.

Aquest servei ha beneficiat la comunitat i ha tingut un 
gran acolliment, ja que es presta l’atenció de manera 
oportuna i es tracta de donar solució a les diferents 
problemàtiques que presenten les persones. Intentem 
donar un servei eficient, la qual cosa contrasta amb el 
funcionament del sistema de salut convencional que du 
a terme l’EPS (Empresa Proveïdora de Salut) en el qual 
cal treure cita i esperar que la fixin. Moltes vegades no 
hi ha cita o es demora més d’un mes per a la consulta, a 
part que cada sessió és de 20 minuts, en els quals l’usuari 
no pot manifestar tota la seva simptomatologia i només 
es pot limitar a dir el més rellevant i esperar novament 
uns altres dos mesos per tornar a ser atès.

Com a psicòlogues, estem molt compromeses amb 
aquest projecte, i molt contentes pel fet de poder oferir 
aquest servei als barris del sud de Bogotà on treballa 
Sendera i la Comunidad de San Pablo.

L’any 2019 vam iniciar un servei d’atenció psicològica a Casa Garavito (Bogotà, 
Colòmbia). En aquest espai donem veu a Yecenia Puerto i Sharoll Quiroga, que 
ens expliquen la seva experiència professional al capdavant de la iniciativa.

Mari Carmen Martínez Altarriba,
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Voluntariat
Marta Samitier, Marc Vila i Carlota Comellas

Quan vius en un món de canvis constants, la lluita és per 
modernitzar-se i no quedar-se enrere. Tot i que encara 
queda molt camí per recórrer, la República Dominicana 
ha viscut el creixement mitjà més alt de tota la regió 
d’Amèrica Llatina i el Carib entre 2014 i 2019.

Sabana Yegua ja no és el mateix que fa set anys, quan 
el vam conèixer per primera vegada. El poble, que 
aleshores no tenia els carrers asfaltats, està sent ara 
un punt d’atracció per a gent d’arreu del país. Des de 
Punta Cana fins a Neiba, passant per Santo Domingo 
o Samaná, han vingut delegacions a veure el projecte 
Recicla+. Aquest canvi ha estat ràpid, però tampoc no ha 
passat d’un dia per l’altre, i ha estat especial viure’l des 
de diferents punts de vista.

Vam arribar aquí com a voluntaris, jugant i aprenent 
amb joves durant tres estius. L’experiència va ser 
espectacular i, durant aquest temps, ja vam poder veure 
canvis en la comunitat local. Al nostre segon any, els 
carrers ja estaven asfaltats i, al tercer, un grup de joves 
va començar el que acabaria sent Recicla+ amb activitats 
amb nens i nenes perquè comencessin a entendre quin 
és el problema ambiental.

La nostra segona etapa, més com a espectadors, va 
durar poc. L’estima que ens dona la gent de Sabana 
Yegua i la felicitat de ser aquí ens va fer posar en marxa 
el projecte que ens faria tornar-hi. Tot i això, aquest 
poble àrid de la regió del sud, de les més pobres del 
país, va experimentar canvis notables. La instal·lació del 
clavegueram per alguns dels barris, una gran notícia, va 
fer tornar a aixecar les carreteres que s’havien asfaltat 
feia poc i deixar-les fetes un nyap. No podia ser tot tan 
fàcil!

Així, amb els carrers aixecats, vam arribar a la tercera 
etapa, l’actual, de la nostra relació amb Sabana Yegua; 
i això sí que no sembla que hagi de canviar gaire. El 
projecte Recicla+ és la peça central d’aquesta estada, 
i la resposta de la gent, el que ens hi manté enganxats. 
Estem encantats de com la gent s’està adaptant al canvi. 
Suposo que el fet d’haver viscut els últims anys de canvis 
frenètics (tecnològics, socials, econòmics) deu haver-
hi ajudat. La població està entenent perfectament el 
problema climàtic. La formació de ciclons i les temporades 
de sequera són cada vegada més irregulars, els canals 
plens de plàstic provoquen aigües estancades, fet que 
propicia l’aparició de mosquits, i el desbordament en cas 
de pluges fortes són alguns exemples dels efectes que la 
gent de Sabana Yegua entén que són un problema, que 
els afecten directament. També entenen que la solució 
que hi aportem no és total, però que és un petit pas cap 
a un conjunt de canvis que han de passar en un país molt 
poc conscienciat de l’emergència climàtica actual.

No només la gent del carrer està responent bé al projecte, 
sinó que institucions, públiques i privades, estan oferint 
la seva ajuda incondicional. L’Ajuntament de Sabana 
Yegua ha entès a la perfecció que el projecte no és 
només un projecte qualsevol sinó que col·loca Sabana 
Yegua, aquell poble àrid i pobre del sud, en el mapa, com 
a primer poble a assumir la recollida selectiva de residus 
a tot el país. Institucions com les agències de cooperació 
internacional alemanya (GIZ) i japonesa (JICA) o els 
grups hotelers més importants del país han vingut des 
de lluny a visitar un poble que ara se sent modern amb 
projectes pioners. També alcaldes de diferents punts del 
país s’hi han interessat per implementar-lo. La lluita per 
modernitzar-se i no quedar-se enrere ha començat, i no 
podríem estar més contents.

El projecte Recicla+ compta amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i ALSTOM Foundation.
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Hem col·laborat directament amb 13.608 dones i 10.677 homes
Persones beneficiades de manera indirecta: 150.698

SALUT
311 persones han tingut accés a assistència mèdica 
primària a les comunitats rurals d’Independencia, Bolívia.

2.032 alumnes han participat en el programa “Aules per la 
Salut” en tres escoles de Meki, Etiòpia.

5.500 persones han rebut atenció sanitària en el Centre de 
Salut Sagrada Família i els seus diversos operatius mèdics 
a l’àrea de Sabana Yegua, República Dominicana.

INFÀNCIA
120 nens i nenes de preescolar han seguit el pla educatiu 
del Centre Comunitari de Desenvolupament Infantil San 
José, adaptat a la situació de crisi sanitària, a Ciutat de 
Mèxic, Mèxic.

55 nens i adolescents han estat atesos en el centre 
d’acollida Casa San José, que vetlla per la seva reintegració 
familiar a la ciutat de Cochabamba, Bolívia.

AIGUA I SANEJAMENT
627 persones tenen un bany digne en les seves llars a 
Bolívia i República Dominicana.

324 persones compten amb un nou sistema d’accés a 
l’aigua en la població rural de Totorani, Bolívia.

DONA
1.200 dones formen part dels 40 grups d’estalvi comunitari 
que s’han establert als voltants de Meki, Etiòpia.

512 dones s’han preparat per impulsar el seu futur 
professional en els projectes de formació de Bolívia, Etiòpia 
i República Dominicana.

DADES 2020 DADES 2020
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HABITATGE I 
INFRAESTRUCTURES
125 persones han rebut suport per a millorar del seu 
habitatge a Sabana Yegua, República Dominicana,  millorant 
així la seva qualitat de vida.

DESENVOLUPAMENT RURAL
1.505 persones lluiten contra la pobresa en zones rurals 
aïllades d’Independencia i Vacas, Bolívia, desenvolupant 
l’economia local  a través del comerç de bestiar.

2.079 persones han treballat per a enfortir la seguretat 
alimentària i el fràgil equilibri de l’ecosistema a 
Independencia, Bolívia, plantant arbres fruiters.

500 persones s’han implicat en la construcció i inauguració 
de l’Ecohotel Altos de la Caobita, que dinamitzarà l’economia 
i el turisme a la zona de Barrera, República Dominicana.

EDUCACIÓ
152 joves han estat becats a República Dominicana, 
Colòmbia i Bolívia, continuant amb els seus estudis 
superiors, malgrat la pandèmia, i adaptant-se a les noves 
metodologies educatives.

2.032 alumnes han debatut a classe sobre la importància de 
la igualtat de gènere, com a part del programa “Aules per la 
Igualtat”, implantat en tres escoles de Meki, Etiòpia.

DADES 2020

RESPOSTA A LA COVID-19
1.332 persones han rebut suport durant el confinament amb 
cistelles d’aliments bàsics a Hondures, República Dominica, 
Mèxic i Bolívia.

193 famílies han iniciat els seus horts per a l’autoconsum 
i la sobirania alimentària, amb els quals han pogut pal·liar 
l’escassetat d’aliments durant la pandèmia a Bolívia.
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Benvolgudes i benvolguts amics i col·laboradors de Nous Camins,

Ha arribat el moment de canvi. Deixo la presidència de 
l’Associació després de molts anys d’actuar en diversos càrrecs 
de la Junta Directiva, i ho faig pensant en un treball ben fet, 
treball que ha estat possible gràcies a totes les persones que 
d’una manera o altra us heu implicat en els nostres projectes.

Aquests projectes s’han pogut fer gràcies a l’equip tècnic de 
l’Associació. Moltíssimes gràcies Silvia, Xavier, Aurora i Laura. 
Estic segura que, amb vosaltres, la nostra associació té un gran 
recolzament tècnic i humà. La vostra professionalitat, responsabilitat i el vostre saber fer 
ens donen molta força.

Gràcies a tots els expatriats i missioners que, aconsegueixen portar a terme els projectes 
sobre el terreny i cohesionen a totes les persones en un mateix objectiu, que es el de 
millorar les seves condicions de vida.

I finalment gràcies, moltíssimes gràcies a tots els col·laboradors i 
amics. Sense vosaltres aquesta realitat no seria possible. Gràcies per 
ser, per estar i per creure en nosaltres.
En les memòries que teniu a les vostres mans, podreu veure tot el treball desenvolupat 
durant el 2020. Un any difícil, tal i com us ho expliquem en aquestes pàgines plenes de 
bones notícies i esperança.

He tingut, i així els hi he dit, la immensa sort d’estar acompanyada de persones que, amb 
diferents trajectòries personals i professionals, han demostrat sempre el que es l’esforç, la 
intel·ligència, el sentit del humor (que també es necessita), la responsabilitat i sobretot i 
per sobre de qualsevol altre adjectiu, la bondat.

A qui m’agafa el relleu, li desitjo tot el millor i que aconsegueixi complir els objectius que 
tots desitgem.

Actualment, dins de l’associació, estem en un moment de canvi. Del que, 
aviat, començareu a percebre senyals. Un canvi necessari per seguir 
caminant i que farà que la nostra estimada associació s’actualitzi.
Estem encara lluitant en la superació dels estralls de la pandèmia de la COVID-19, que 
ens ha afectat a tots, però sobretot als més vulnerables. Gràcies a la vostra generositat, 
podem aportar el nostre gra de sorra per alleugerir les seqüeles i els problemes socials que 
aquesta malaltia ha generat.

Vull acomiadar-me de tots vosaltres amb reconeixement i molt d’afecte. El període dins 
de la junta de Nous Camins ha acabat per mi, però no deixaré d’interessar-me i il·lusionar-
me, ni de donar suport a les noves generacions en les que es recolza el nostre present i el 
nostre futur. Estigueu segurs que sempre podreu comptar amb la meva disponibilitat.

Una abraçada i fins sempre!

Carme Bultó

CARTA DE LA PRESIDENTA
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L’Associació Nous Camins és una Organització No Governa-
mental per al Desenvolupament (ONGD) declarada d’Utilitat 
Pública i fundada en 1981. Està inscrita en el Registre d’As-
sociacions del Ministeri de l’Interior (Núm. 44.785) i en el 
Registre d’Organitzacions No Governamentals de l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupa-
ment (AECID).

Som una organització que aposta pel desenvolupament in-
tegral de les persones, contribuint a generar oportunitats 
i enfortir capacitats perquè elles, per si mateixes, constru-
eixin un món millor. Per a això donem suport a iniciatives 
en comunitats on els seus drets fonamentals son vulnerats, 
fent de pont entre realitats allunyades i diverses. Ens mouen 
els valors de solidaritat i justícia de l’Evangeli.

La nostra Visió
Aspirem a construir un món més just on totes les persones 
tinguin l’oportunitat de millorar les seves condicions de vida 
i les de les seves comunitats.

Els valors que ens mouen
Creiem en les persones que són el centre i motor del nostre 
caminar. Defensant sempre la seva dignitat i admirant-nos 
pels seus potencials de canvi i transformació.

Compartim l’esperança que les coses poden canviar si inver-
tim en les persones. Una esperança realista, activa, raona-
ble i fonamentada en les persones.

Perseguim la justícia social. Qualsevol dona o home, inde-
pendentment d’on neixi hauria de tenir les mateixes oportu-
nitats per a ser feliç i desenvolupar-se. Per això apostem per 
processos d’inclusió social d’aquelles persones els drets de 
les quals són vulnerats.

Entenem la solidaritat com un intercanvi entre parells, mutu 
i enriquidor per a totes les parts.

Apostem per la transparència, la rendició de comptes, la 
proximitat i la confiança tant en la proximitat en el treball 
quotidià en el terreny com en la relació amb les persones 
col·laboradores de l’entitat.

Compartim la defensa i protecció del medi ambient, des 
d’una concepció d’ecologisme social.

Recolzem en totes les nostres iniciatives l’equitat de gè-
nere i la millora real de les condicions de vida de les dones.

L’Associació Nous Camins – Nuevos Caminos és d’àmbit es-
tatal i a través de les nostres delegacions tenim presència 
en gran part de la geografia espanyola. Les delegacions es-
tan formades per persones  voluntàries que col·laboren en la 
tasca de difusió, sensibilització i recaptació de fons.

La nostra Assemblea es reuneix dues vegades l’any per de-
cidir les activitats de l’Associació, aprovar els comptes, me-
mòries d’actuació, pressupostos i plans d’actuació.

El nostre treball s’orienta segons al Pla Estratègic 2020 - 2023 
aprovat per l’Assemblea General de Nous Camins, que ens mar-
ca les línies de treball per a aconseguir la visió de la nostra 
Associació.

Saps qui som?

El nostre capital humà

Assemblea de socis i sòcies

Junta Directiva

892 socis, sòcies i donants sense els quals tot 
això no seria possible

4 persones treballant en les oficines de Madrid i 
Barcelona

6 persones expatriades coordinant projectes 
sobre el terreny

6 voluntaris/as internacionals aportant el seu 
coneixement

2 voluntaris/as a Espanya implicades en tasques 
administratives

Treballem en Xarxa
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ASSEMBLEA 
GENERAL DE 

SOCIS 
I SÒCIES

JUNTA 
DIRECTIVA

SILVIA
GARRIGA

AURORA 
ELIAS

XAVIER
MAGARZO

LAURA
ALEMÁN

Administració 
i RRHH

Projectes

Comunicació 
i Captació 

de fons

Gerència

Presidenta: Carme Bultó
Vicepresident: Esteve Redolad
Secretària: Eulalia Joseph
Tresorer: Rafael Navarro
Vocals: Martí Colom
               Pablo Cirujeda 
               Dolors Puértolas

DESPESES 2020 %
Projectes de desenvolupament 76%
Administració 12%
Sensibilització 10%
Captació de fons 2%

Total 100%

INGRESSOS 2020: 633.403,33€ %
Quotes (Privat) 48%
Donacions (Privat) 29%
Convenis col·laboració institucional 
(Privat) 11%

Públic 9%
Altres 3%

 

22%
Dona

25%
Educació

10%
Desenvolupament 

rural

5%
Salut

12%
Aigua i sanejament

9%
COVID-19

1%
Habitatge i 
infraestructures

16%
Infància

36%
Bolívia

31%
Etiòpia

24%
República  

Dominicana

3%
Colòmbia

5%
Mèxic

1%
Hondures

INVERSIÓ PER ÀREES INVERSIÓ PER PAÏSOS

ELS NOSTRES COMPTES

Pots consultar la nostra auditoria en l’apartat transparència de la nostra web: www.nouscamins.org

https://nuevoscaminos.org/ca/qui-som/transparencia/
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Saps què fem aquí? 

Al començament del 2020, no podíem imaginar que aquest 
seria un any de tanta incertesa i canvis impulsats per la pan-
dèmia de la COVID-19. Tampoc podíem imaginar que, davant 
d’aquesta situació, el nostre equip reaccionaria tan àgil-
ment, amb tant impuls i determinació per a continuar duent 
a terme el nostre treball, tant a Espanya com en terreny.

A principis del mes de març, participàrem en un col·loqui del 
programa de ràdio Sumando Esfuerzos de Radio Exterior, en 
el qual compartirem la nostra experiència de treball amb do-
nes rurals a Bolívia i defensant el seu apoderament per a 
celebrar el Dia Internacional de la Dona.

La declaració de l’Estat d’Alarma a Espanya, poc després, 
va suposar la paralització de bona part dels esdeveniments 
presencials, però també ens impulsà a fer grans passos en 
el procés de digitalització de l’Associació Nous Camins, en 
el qual el teletreball ha passat a ocupar una posició central.

A l’abril donàrem suport , més que mai, al Dia Mundial de la 
Salut, oferint homenatge al personal sanitari i posant-nos 
al costat dels nostres socis i sòcies més grans per a oferir 
recursos informatius i de suport davant la crisi sanitària.

Conforme va anar avançant l’any i també la pandèmia de la CO-
VID-19 cap als països en els quals duem a terme els nostres 
projectes de cooperació al desenvolupament, iniciàrem una 
campanya d’emergència per a atendre les necessitats més 
bàsiques i urgents de les persones amb les quals treballem.

Amb la col·laboració dels nostres socis, sòcies i donants, 
aconseguirem repartir màscaretes, aliments, etc. a més de 
6.000 persones a Bolívia, Mèxic, Colòmbia, Etiòpia i Repúbli-
ca Dominicana.

Per a construir un món més just cal prendre consciència que existeixen altres 
formes de vida diferents a les nostres.

Les activitats de sensibilització ens ajuden a visibilitzar realitats llunyanes amb les 
quals estem connectats sense saber-ho.

El mes d’agost, rebérem el suport d’un grup de treballadors 
i treballadores de l’Ajuntament de Sant Cugat, que van orga-
nitzar una campanya en Teaming per a impulsar el projecte 
de reciclatge Recicla+ en la comunitat de Sabana Yegua, a 
República Dominicana.

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Cooperant, 
el 8 de setembre, la secció Planeta Futuro d’EL PAÍS, es va 
fer ressò de l’experiència de Dolors Puértolas. Ella treballa 
en l’associació des de fa més de 30 anys i continua incan-
sable en la seva missió d’inspirar i impulsar processos de 
canvi, com relatava en l’article.

L’any 2020 també ens ha portat avenços en el compromís de 
l’Associació Nous Camins amb la igualtat de gènere. Això es 
va concretar en la publicació, a l’octubre, del Pla d’Igualtat 
de l’entitat i la realització de diferents activitats dirigides a 
portar-les a la pràctica, com ara la formació de l’equip tècnic 
en matèria d’igualtat o la realització d’accions comunicati-
ves i de sensibilització.

Finalitzem l’any recollint, de manera virtual, el reconeixe-
ment de la Convocatòria Fundació Bancaja - CaixaBank Coo-
pera ONG 2020, pel nostre projecte de construcció de banys 
dignes a Independencia. Amb el seu suport i el de la Diputa-
ción de Càdiz, vam poder construir 25 banys amb dutxa, con-
tribuint a la millora de la salut i el benestar de nombroses 
famílies d’aquesta comunitat rural a Bolívia.

https://www.rtve.es/alacarta/audios/sumando-esfuerzos/sumando-esfuerzos-mujeres-ambito-rural-bolivia-su-fuerza-transformadora-06-03-20/5531482/
https://elpais.com/elpais/2020/09/04/planeta_futuro/1599218355_676607.html
https://nuevoscaminos.org/ca/qui-som/organitzacio/pla-digualtat/
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Malgrat les dificultats derivades de la pandèmia hem po-
gut seguir endavant amb els nostres projectes de desen-
volupament. L’equip de Nous Camins ha demostrat una 
extraordinària capacitat d’adaptació. Tot i les restriccions 
imposades en cadascun dels països en els quals treballem, 
l’activitat ha continuat exercint-se. A continuació trobareu 
tot el que hem aconseguit.

Durant l’any 2020 hem treballat en 35 projectes, en sis 
països, que han generat 24.285 oportunitats, de manera 
directa.

Projectes de desenvolupament
Agraïm a les nostres contraparts, la Comunidad de San Pa-
blo, Abriendo Nuevos Caminos i la Asociación Colaboración 
y  Esfuerzo (ACOES) el seu treball incansable i responsable 
sobre el terreny. La nostra relació de confiança i aprenentat-
ge mutu ens fa millorar any rere any.

35
Projectes

6
Països

24.285
Oportunitats
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Projectes de desenvolupament

Salut
PROJECTES:
Aules per la salut en tres escoles primàries de Meki, Etiòpia.

Promoció de la salut i assistència mèdica primària a Inde-
pendencia, Cochabamba, Bolívia.

Programa de prevenció de l’embaràs adolescent en el ter-
ritori de Sabana Yegua i les seves comunitats rurals, Azua, 
República Dominicana.

Atenció Sanitària a la població al Centre de Salut Sagrada 
Família, Sabana Yegua, Azua, República Dominicana.

Persones beneficiades directament

INVERSIÓ

4.627 4.149

33.096 €

Persones beneficiades indirectament
17.299
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Infància
PROJECTES:
Reinserció familiar i social de nens en situació de carrer a la 
Casa San José, Cochabamba, Bolívia.

Atenció a la infància en el Centre Comunitari de Desenvolu-
pament Infantil San José de Jardines de San Juan Ajusco, 
Ciutat de Mèxic, Mèxic.

Persones beneficiades directament

INVERSIÓ

175 328

96.321 €

Persones beneficiades indirectament
3.414
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Dona
PROJECTES:
Capacitació laboral per a dones joves a Meki, Etiòpia. (Cen-
tre per a la Promoció de la Dona Kidist Mariam).

Apoderament i desenvolupament del dret de les dones als 
recursos econòmics a través de la seva promoció en activi-
tats econòmiques, Meki, Etiòpia.

Beques per 23 joves del centre de capacitació Kidist Mari-
am, Meki, Etiòpia.

Enfortir a les dones de dotze comunitats del municipi de Va-
cas en l’exercici efectiu dels seus drets, a través de l’apode-
rament econòmic i social, Cochabamba, Bolívia.

Enfortir a les dones de cinc comunitats del municipi d’Inde-
pendencia en l’exercici efectiu dels seus drets a través de 
l’apoderament econòmic i social, Cochabamba, Bolívia.

Capacitació laboral de dones en el centre Nazareth, Sabana 
Yegua, Azua, República Dominicana.

Persones beneficiades directament

INVERSIÓ

1.762 37

135.997 €

Persones beneficiades indirectament
12.700
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Educació 
PROJECTES:
Accés a l’educació primària de nens i nenes de Melka Oda, 
Etiòpia.

Aules per la igualtat en tres escoles d’educació primària. 
Meki, Etiòpia. (Contribució a la millora de l’ensenyament pri-
mari en tres escoles rurals de Meki a través de la implemen-
tació d’un programa d’igualtat de gènere).

Programa de suport i transport escolar per als nens i les 
nenes de la Sub Central Totora Pampa, Bolívia.

Programa de suport extraescolar per a estudiants de primà-
ria, municipi de Sabana Yegua, República Dominicana.

Programa de suport educatiu als nens/es i joves de Sabana 
Yegua, Azua, República Dominicana. (Beques d’estudis i edu-
cació infantil).

Oferir oportunitats d’educació superior a joves de famílies de 
baixos recursos dels barris La Resurrección, Granjas  de San 
Pablo i El Pesebre, Bogotà, Colòmbia.

Persones beneficiades directament

INVERSIÓ

2.062 1.888

148.255 €

Persones beneficiades indirectament
81.545
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Aigua i sanejament 
PROJECTES:
Sanejament bàsic a través de la construcció de latrines en 
comunitats rurals del municipi d’Independencia, Cochabam-
ba, Bolívia.

Contribuir a fer efectiu el dret humà a l’accés a l’aigua de 
la població rural de la comunitat de Totorani, Cochabamba, 
Bolívia.

Promoció del consum i producció sostenible a través de 
programa pilot de reciclatge, Sabana Yegua, República Do-
minicana.

Desenvolupament agroforestal i protecció ambiental en el 
municipi de Mordán, Azua, República Dominicana.

Sanejament bàsic a través de la construcció de latrines de 
comunitats rurals de Sabana Yegua, Azua, República Domi-
nicana.

Persones beneficiades directament

INVERSIÓ

794 532

72.146 €

Persones beneficiades indirectament
11.868
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Desenvolupament rural 
PROJECTES:
Cap a la sobirania alimentària de la subcentral Totora Pampa 
(pecuària i capacitació), Vacas, Cochabamba, Bolívia. 

Contribuir a l’erradicació de la pobresa mitjançant l’enforti-
ment de l’economia de les famílies pageses a través de la 
introducció d’ovins millorats en les comunitats rurals d’Inde-
pendencia, Cochabamba, Bolívia.

Cap a la sobirania alimentària de la subcentral Totora Pampa 
(forestal i capacitació), Vacas, Cochabamba, Bolívia.

Construcció sistema de reg. Projecte de canalització d’ai-
gua, Independencia, Cochabamba, Bolívia.

Plantació d’arbres fruiters a Independencia, Cochabamba, 
Bolívia.

Promoció del turisme rural i posta en marxa de l’Ecohotel 
Altos de la Caobita. Districte Municipal de Barrera, Azua, Re-
pública Dominicana.

Persones beneficiades directament

INVERSIÓ

2.590 2.390

60.072 €

Persones beneficiades indirectament
11.686
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Habitatge i 
infraestructures 
PROJECTES:
Contribuir al dret a l’habitatge i serveis bàsics adequats a 
través de la reparació d’habitatges a Sabana Yegua i les se-
ves comunitats rurals, Azua, República Dominicana.

Persones beneficiades directament

INVERSIÓ

100 25

3.104 €

Persones beneficiades indirectament
1.250
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Resposta a la COVID-19 
PROJECTES:
Fons d’emergència davant la crisi sanitària, social i econò-
mica causada pel COVID-19, Cochabamba, Bolívia.

Atenció a la població vulnerable a causa de la pandèmia del 
COVID-19, Azua, República Dominicana.

Suport nutricional per a les famílies dels 120 nens i nenes 
del Centre Comunitari de Desenvolupament Infantil San José 
i 68 famílies en situació de vulnerabilitat a causa de la pan-
dèmia del COVID-19, Jardines de San Juan Ajusco, Ciutat de 
Mèxic, Mèxic.

Assegurar les condicions alimentàries i higièniques de la 
població en extrema pobresa, agreujades per la crisi del 
COVID-19 a l’assentament de Nueva Capital, Tegucigalpa, 
Hondures.

Persones beneficiades directament

INVERSIÓ

1.498 1.328

54.146 €

Persones beneficiades indirectament
10.936
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Amb la col·laboració
ENTITATS PÚBLIQUES

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR

AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE GALAR

AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

AYUNTAMIENTO DE ALSASUA

AYUNTAMIENTO DE ASPE

AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN

AYUNTAMIENTO DE BETXÍ

AYUNTAMIENTO DE HUARTE

AYUNTAMIENTO DE LA CENDEA DE OLZA

AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DEL CID

FEDERACIÓN NAVARRA  
DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS

ENTITATS PRIVADES

ASOCIACION SONRIE Y CRECE

COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS  
DE MADRID

FEDERACIÓN DE  
MUJERES PROGRESISTAS

FUNDACIÓN BANCAJA

CAIXABANK

FUNDACIÓN ENESBA

FUNDACIÓ JOSEP BOTET

FUNDACIÓN MAITE IGLESIAS BARCIANA

FUNDACIÓN MAPFRE

FUNDACIÓN PER L’AMOR A L’ART

FUNDACION PRIVADA REAL DREAMS 
(MIGRANODEARENA)

FUNDACIÓN ROVIRALTA

INSTITUCION JOSEFA MARESCH SERVET

ALSTOM FOUNDATION

A.P.E.C. RECURSOS HUMANOS SL

ACAUDIT CONSULTING SL

ADISS INFORMATICA SL

AGR BLAY SL

AGRO INDUSTRIAL RIOJANA SA AGRISA

ALONSEGUR SL

ANUDAL INDUSTRIAL SL

ARMESTO Y ASOCIADOS ABOGADOS SL

BOMBAS SACI SA

CANTERO DE LETUR SA

CENTRO APLICACIONES BARCELONA SL

CÍRCOL CATÒLIC

CLÍNICA SAGRADA FAMILIA SA

CUATRECASAS

CREARSA SCCL

DATADEC SA

FARMACIA PARDO RELAT CB

FIRMA CB

FISA 74 SA

FYD 2001 SL

GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL SL

GESBIO SL

GRASVER SL

GRUPO BABAC SL

HIMARDU SL

HOTEL MONTECARLO SL

IDEAS Y COLORES SL

INDUKERN SA

INDUSTRIAL COMENEC SL

INDUSTRIAS GRAFICAS JIMENEZ GODOY SA

INVERSIONES LAANS 112 SL

JONES DAY

LAB. DOCTOR RABASSA SL

LAGRAMA SL

MANUFACTURAS BALMES VIVES SL

MELCHOR MASCARO SA

MELIA HOTELES

MENTORING & COACHING SL

MRW

NATURHOUSE HEALTH SA

NAVACREUS SL

NEW RISK SL

NICO JAMONES SL

NOTARIA - POLA DE SIERO

OLIVER Y BATLLE SA

ORTHOGAR SL

PARTIES CATERING SL

PITARRA SL

PROMOCIONES KEOPS SA

SAFER DMCI

SOCIEDAD DE INVERSIONES VEGON SA

TULBOS SL

ZOILO RIOS SA
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Col·labora!

CAIXABANK
ES98 2100 0079 8302 0128 0831 

BBVA 
ES83 0182 4000 6602 0800 2172

Canviem de nom, però sense 
perdre la nostra essència.

Barcelona
Sant Nicolau 9, bxs. esq. 08014
932 310 712

Madrid
Jorge Juan 65, 3º 28009
915 776 897

info@senderaong.org
www.senderaong.org

ABANS

ARA

Contin
u

em

 

el c
a

m
í.
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