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Puntades de present, 
passat i futur  
Silvia Garriga, gerent
Arribem al final del 2019, i un any més veiem com la nostra 
associació va acumulant experiència, coneixement i èxits 
que es tradueixen en una vida millor per a moltes persones. 
Això ens ha impulsat a iniciar un procés de reflexió que ara 
està començant a cristal·litzar amb nous horitzons que 
s’obren davant nostre. 

Aquesta aventura va començar el passat 2018, quan l’equip 
de Nous Camins va organitzar un taller per reflexionar sobre 
els 37 anys de treball i els aprenentatges atresorats. “Re-
coneixent-nos davant el mirall”, nom de la trobada, va ser 
una oportunitat per formular els nostres principals èxits i 
identificar els reptes a què s’enfronta una associació com la 
nostra, amb una llarga trajectòria i un context tan canviant. 
Després de tres dies d’intens treball i diàleg, i sent consci-
ents de la llarga i positiva trajectòria de la nostra entitat, 
vam començar a dibuixar possibles paisatges de futur.  

Continuant amb aquest procés, el 2019 us hem demanat la 
vostra opinió sobre els reptes i el futur de l’Associació. Hem 
rebut moltes respostes, que ens han aportat idees valuoses, 
i per això volem agrair-vos el temps que heu dedicat a pensar 
i a respondre els qüestionaris. 

Amb totes aquestes dades i idees, el mes de juny passat ens 
vam tornar a trobar per posar fil a l’agulla i començar a cosir 
aquest futur. Tres dies de taller que, sota el títol “Co-creant 
el nostre futur”, ens van donar l’espai de reflexió i creació ne-
cessaris. La revisió de la nostra missió i valors ens ha donat 
el marc de construcció d’aquest futur desitjat i ens ha portat 
a definir els objectius en què volem treballar els pròxims 4 
anys.  

Tots aquests passos, en els quals hem cosit puntades de pre-
sent, passat i futur, ens permetran estrenar l’any 2020 amb 
un nou pla estratègic ambiciós i canvis interns per millorar el 
nostre treball i continuar donant, molts anys més, el millor en 
la construcció d’un món més just. 

Aquest procés ha implicat reflexionar sobre el nostre treball 
i hem qüestionat el nostre model d’intervenció per valorar 
si actuem de manera eficient i efectiva. Els que heu seguit 
la nostra trajectòria durant aquests 38 anys sabeu que les 
nostres iniciatives són fruit de molts anys d’acompanyament 
i diàleg amb la població amb què treballem i que, sovint, es 
tracta d’accions molt focalitzades que intenten incidir en 
qüestions molt bàsiques, però essencials, com l’educació, 
la sanitat, la seguretat alimentària, el dret a l’habitatge, el 
sanejament ambiental o l’accés a l’aigua potable.  
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Les nostres iniciatives són fruit 
de molts anys d’acompanyament 
i diàleg amb la població amb què 
treballem. 

En aquest context hem rebut amb molta alegria la notícia del 
Premi Nobel d’Economia que enguany ha estat atorgat a tres 
economistes que han destacat pels seus estudis sobre la po-
bresa. Aquests tres científics, Esther Duflo y Abhijit Banerjee 
–acadèmics de l’Institut de Tecnologia de Massachusetts– i 
Michael Kremer –investigador de la Universitat de Harvard–, 
han aplicat la metodologia dels assajos clínics mèdics i far-
macèutics a l’economia. Els seus estudis no parlen de les 
xifres “macro”, que poden semblar abstractes i aclaparado-
res, sinó del “micro”, dels efectes reals i concrets, i l’efecti-
vitat –o no– que té un projecte de desenvolupament sobre 
la vida de les persones que hi participen. Els seus estudis 
posen a prova els nostres supòsits quan plantegem aquests 
projectes.  

Un dels seus estudis ha demostrat, per exemple, que oferir 
llibres de franc no millora els resultats escolars i, en canvi, 
les classes extraescolars de reforç aconsegueixen que els 
alumnes tinguin un millor rendiment. O que per millorar l’es-
colarització a les aldees pobres el més efectiu és desparasi-
tar els alumnes, ja que, com que no emmalalteixen, els nens 
no perden classes i el seu rendiment escolar millora. 

Duflo, Banerjee i Kremer evidencien la necessitat d’invertir 
recursos en el mesurament dels projectes per saber quines 

intervencions són més efectives, tenen més impacte i 
més retorn de la inversió en termes socials. En el treball 
d’aquests tres economistes trobem molts paral·lelismes 
amb els nostres projectes i ens animen a continuar enge-
gant, amb la vostra col·laboració, iniciatives que canvien la 
vida de moltes persones.
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COLÒMBIA I LA PAU DIFÍCIL: 
ALGUNES LLIÇONS QUE ENS 
DEIXA EL 2019 
Martí Colom, Colòmbia
El 29 d’agost passat, Colòmbia es va despertar amb una 
notícia descoratjadora: diversos dirigents històrics de la 
guerrilla de les FARC, incloent alguns dels negociadors de 
l’Havana (ciutat on durant quatre anys es van elaborar els 
acords de pau entre aquesta guerrilla i el govern), donaven 
cop de porta a la via pacífica i reprenien la lluita armada. 

Les raons que els van portar a prendre aquest pas dràstic 
són, sens dubte, molt complexes, i a més, varien segons qui 
parli. Els que van tornar a la guerrilla argumenten que el go-
vern actual de Colòmbia no està compromès amb la imple-
mentació dels acords de pau (signats el 26 de setembre del 
2016); que se senten traïts i que, a més, la seva seguretat 
personal no està garantida. El altres responen que aquestes 
explicacions són una cortina de fum, perquè el que ocor-
re és que diversos d’aquests exguerrillers tenen comptes 
pendents amb la justícia per temes de narcotràfic, fins i tot 
per delictes comesos després de la signatura dels acords, 
i que la seva tornada a la il·legalitat no és sinó una fugida 
per evitar inevitables processos judicials i la sempre temuda 
extradició als EUA. 

La veritat, segurament, té molts matisos i caldria buscar-la en 
algun punt intermedi entre aquests dos plantejaments. 

El mateix dia en què es va fer públic l’anunci d’aquests 
guerrillers convertits en negociadors de la pau i ara un altre 
cop en guerrillers, moltes veus al país van subratllar que es 
tractava d’un grup minoritari, que la immensa majoria dels 
exintegrants de les FARC segueixen compromesos amb la 
implementació del procés de pau al país, i que, a aquests, és 
essencial oferir-los tot el suport que sigui possible. Al seu 
torn, poques hores després que se sabés la notícia, Rodrigo 
Londoño, màxim dirigent de les FARC i ferm partidari dels 
acords de l’Havana, va fer unes declaracions valentes i lúci-
des, que, per desgràcia, van passar desapercebudes enmig 
de l’enrenou que el comunicat dels seus antics companys 
havia causat: Londoño va dir que aquests companys seus 
actuaven impulsats per una «il·lusió messiànica», i que vivi-
en en una altra època, perquè la lluita armada ja no tenia lloc 
ni sentit a la Colòmbia del 2019. De totes les coses que es 
van dir aquell dia i que s’han dit des d’aleshores, potser les 
paraules de Timochenko (com es coneix Londoño) van ser 
les més honestes i sensates. 

Sigui com sigui, el fet és que, des del mes d’agost passat, les 
anomenades dissidències de les FARC es van enfortir amb 
la presència d’aquests líders històrics del seu moviment. El 
fantasma de la guerra, de la qual ja no se sap si cal parlar 
en passat o en present, es resisteix a esvair-se al país. Tres 

Tres anys després de la 
signatura de la pau, el final real 
del conflicte es veu llunyà. 
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A la guerra, els primers que 
perden sempre són els sectors 
socials més desfavorits. 

anys després de la signatura de la pau, que es va anunciar 
arreu del món com el final del conflicte armat més longeu 
d’Amèrica Llatina, el final real del conflicte es veu llunyà. 
Són molts els factors que el retarden: un govern (l’actual, 
escollit el 2018) que mai ha amagat les seves crítiques als 
acords del 2016, i que potser estarà menys compromès del 
que caldria esperar amb una ràpida i decidida implementació 
dels acords; actors polítics i socials que veuen amb bons 
ulls la recrudescència de la confrontació, perquè en treuen 
rèdit; el fet que hi hagi una Colòmbia (urbana, industrial i mo-
derna) que visqui sense percebre el conflicte, perquè aquest 
es desenvolupa a la Colòmbia rural, pagesa i perifèrica; la 
presència activa de l’ELN, guerrilla que mai ha volgut seure 
a parlar seriosament de pau (no va participar en els diàlegs 
de l’Havana); el retorn a la lluita armada de líders històrics 
de les FARC; i, emmarcant-ho i enverinant-ho tot, el pervers 
negoci del narcotràfic, un drama que afecta el continent i 
que a Colòmbia, sens dubte, es beneficia de la inestabilitat 
que genera la violència.    

Tot això ens deixa diverses lliçons.   

Ens recorda que la pau és un bé que costa molt construir i 
és molt fàcil perdre. Ens recorda que mai cal donar per feta 
la pau (ni a Colòmbia ni en cap altre indret): i que protegir-la 
ha de ser un esforç diari, del qual ningú hauria d’inhibir-se. 
Ens recorda que la temptació de recórrer a la violència sem-
pre existirà, i sovint trobarà candidats que l’abracin (ja sigui 

perquè els guiï una il·lusió messiànica, la por, la hipocresia, 
la set de venjança, de diners, de poder o qualsevol altre im-
puls més o menys inconfessable). Ens recorda que a la guer-
ra els primers que perden sempre són els sectors socials 
més desfavorits i perifèrics. I, als països que ja fa dècades 
van aconseguir viure en pau i aparcar les armes, els recorda 
que tenen a les mans (a més de la responsabilitat d’ajudar 
a fer que el món sencer gaudeixi d’una pau similar) un bé 
fràgil, trencadís i essencial. Jugar amb la pau és, sempre i a 
tot arreu, una temeritat injustificable. La pitjor de totes. Que 
ho preguntin a Colòmbia. 
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NO NOMÉS ANAR A ESCOLA, 
SINÓ APRENDRE! 
Dolors Puértolas, República 
Dominicana
En moltes latituds, anar a escola no és equivalent a apren-
dre. Tot i que la construcció i l’equipament d’escoles són 
els primers requisits per millorar l’educació, no ho és tot. En 
un bon nombre de països, inclosa la República Dominicana, 
les infraestructures existeixen, però, tot i així, cal millorar la 
qualitat del professorat i reduir l’absentisme, tant de nens 
com de professors.  

Si bé una de les metes del Banc Mundial és reduir a la meitat 
la “pobresa d’aprenentatge” per a l’any 2030, aquesta meta 
no sempre ha estat prioritària. Moltes polítiques educatives 
s’han basat només a escolaritzar els nens i no han detectat 
les mancances dels sistemes educatius, que desemboquen 
en un elevat índex de fracàs escolar. S’han quedat curts, i 
s’han conformat amb el primer pas (i més senzill), que és 
tenir els espais. Esther Duflo, la segona dona a rebre el Pre-
mi Nobel d’Economia (2019), així com la persona més jove 
a obtenir-lo, ha estat reconeguda amb aquest guardó pels 
seus enfocaments per alleujar la pobresa. El premi li va ser 
concedit amb el seu marit Abhijit Banerje i Michael Kremer.  

Els estudis d’aquests tres economistes es basen a provar 
científicament, i al terreny, quines intervencions redueixen 
la pobresa. Amb la metodologia d’avaluacions aleatòries 
d’intervencions, amb grups tractats i grups de control, tant 
en diversos països com amb diverses temàtiques, com si es 
tractés d’un assaig de laboratori, han arribat a importants 
conclusions. “La clau es troba a saber com cal gastar els 
diners, no en quants gastar”, escriu en el seu llibre “Repen-
sar la pobreza”. S’hi tracta l’aplicació d’idees econòmiques a 
casos concrets i com avaluar-ne els resultats. 

Amb aquest enfocament, i tal com explica en el seu llibre, 
més de 5 milions de nens a l’Índia van millorar la seva qua-
litat de vida gràcies a les tutories implementades a partir 
dels estudis desenvolupats per Duflo i els altres dos guanya-
dors del Nobel. Es tractava d’ocupar joves voluntàries que 
ajudessin els nens d’entre 7 i 14 anys que encara no sabien 
llegir, escriure ni fer les operacions matemàtiques més bà-
siques. Aquest treball dedicat i voluntariós en grups reduïts, 
amb els “últims de la classe” està tenint un gran èxit i el 

Cal millorar la qualitat del 
professorat i reduir l’absentisme, 
tant de nens com de professors. 
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programa s’ha estès a través de l’ONG India Pratham a 34,5 
milions de menors. 

A la República Dominicana, a un nivell molt més modest, es-
tem desenvolupant el Programa de Reforç Escolar a través 
de classes de lectoescriptura i matemàtiques, on partici-
pen 150 nens i nenes de 3r i 4t de primària. Amb 12 joves 
estudiants universitàries es tiren endavant 6 classes de 25 
alumnes, seleccionats en diferents escoles per haver arribat 
a aquests cursos sense encara llegir ni escriure. A través de 
dues hores diàries d’ensenyament, les nostres educadores 
s’enfoquen en aquests alumnes amb dificultats d’aprenen-
tatge, d’atenció o psicosocials i els imparteixen classes, 
gairebé personalitzades, perquè en un any o màxim dos els 
petits puguin posar-se al mateix nivell que la resta d’alum-
nes de les seves respectives classes i puguin passar a 5è 
grau havent aconseguit els mateixos coneixements que els 
seus companys de curs.  

En els dos anys que fa que duem a terme aquest progra-
ma, entre el 80% i el 90% dels assistents passen de curs 
amb èxit. Hem planificat continuar capacitant les joves per 
obtenir millors resultats, però també continuar donant for-
mació als pares i les mares, claus en l’educació dels seus 
fills. També volem reforçar la interacció d’aquestes joves 
voluntàries amb l’escola i els professors per, junts, tenir un 
impacte més gran en l’aprenentatge dels nens. 

Per a nosaltres és essencial la dedicació personal a cada 
nen i a cada nena, la creativitat, la confiança i la proximi-
tat, per aconseguir que arribin al nivell desitjat. En primer 
lloc, evitarem la deserció de molts alumnes; i, en segon lloc, 
aconseguirem treure el seu màxim potencial perquè puguin 
prosseguir els seus estudis profitosament i contents dels 
seus avenços. 

Moltes polítiques educatives 
s’han basat només a escolaritzar 
els nens i no han detectat les 
mancances dels sistemes 
educatius.  
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Caminar junts, un valor 
en si mateix  
Michael Wolf, República 
Dominicana 
Quan vaig conèixer per primera vegada la “Comunidad de San 
Pablo” estava estudiant llengua i literatura espanyoles a la 
Universitat de Wisconsin. Vaig arribar a la República Domi-
nicana gràcies a un acord de la Comunitat amb la meva Ar-
xidiòcesi local. Aleshores no tenia ni idea que, allò que va 
començar com una experiència que duraria cinc mesos, es 
convertiria en la meva vida.  

Durant els primers dies d’estada a Sabana Yegua vaig conèi-
xer en Ricardo, que en aquell moment era un jove adolescent. 
Tenia problemes en caminar, una malaltia degenerativa es-
tava minant, lentament, les seves capacitats motores. Des-
prés dels cinc mesos establerts vaig tornar a Wisconsin per 
finalitzar els meus estudis i, just set mesos després, vaig 
decidir tornar a la República Dominicana, aquesta vegada 
per quedar-m’hi.  

En aquell moment, la situació d’en Ricardo havia empitjorat 
notablement. Necessitava que els seus amics l’ajudessin a 
arribar a la parròquia en una cadira de rodes, però encara 
era capaç de riure i divertir-se amb nosaltres. En una de les 
seves visites a la parròquia en Ricardo va tenir necessitat 
d’anar al vàter, però no podia fer-ho per si mateix. Em vaig 
oferir a ajudar-lo, nerviós, i amb una altra persona, el vaig 
acompanyar al lavabo. Sent el més jove de la meva família 
mai m’havia enfrontat a una situació d’aquell tipus, ni tan 
sols m’havia tocat canviar un bolquer.   

No estic segur de com va passar, però en Ricardo va co-
mençar a venir de manera regular a la parròquia per anar al 
lavabo, buscava voluntaris que empenyessin la seva cadira 
de rodes i em demanava que l’acompanyés al vàter. Reconec 
que vaig trigar un temps a sentir-me “còmode” amb la situ-
ació, però va tenir sentit quan algú em va dir: “És genial que 
hagi començat a confiar en tu i acceptar la teva ajuda”.  

Aquella situació em generava dubtes i frustració, per què no 
anava al lavabo a casa seva?, on era la seva família? M’havi-
en explicat que la seva mare tenia certes limitacions, però 
ho vaig entendre millor quan vaig visitar la seva família: no 

tenien vàter i utilitzaven el dels seus veïns quan tenien ne-
cessitat. Però en Ricardo no tenia prou espai per entrar-hi 
amb la cadira de rodes, havia d’esperar fins a aconseguir 
l’ajuda d’algú amb prou força com per agafar-lo en braços i 
ajudar-lo a entrar-hi. De vegades, l’ajuda trigava massa i ja 
era molt tard. Vaig decidir contactar amb un amic meu que 
em va ajudar a recaptar el necessari per construir un vàter 
especialment pensat per a en Ricardo. Sens dubte, el nou 
vàter va millorar la situació d’en Ricardo, però per més que 
ho intentava, les limitacions de la seva mare no permetien 
millorar gaire més les dinàmiques familiars.  

La malaltia d’en Ricardo va fer que finalment morís amb no-
més 18 anys, després d’uns quants mesos estirat al llit de 
casa seva, una humil construcció amb el sòl de terra. Recor-
do molt bé el moment en què vaig rebre la trucada amb la no-
tícia. Avui em sento afortunat d’haver pogut col·laborar en la 
preparació del seu funeral. Gràcies a un antic cap, vam com-
prar un taüt senzill, vaig poder dirigir l’oració a la seva llar i 
acompanyar la seva família i amics en processó, al costat 
de les seves restes, fins al cementiri per donar-li sepultura. 

L’experiència amb en Ricardo em va canviar en molts sen-
tits. Per ser sincer, va trencar del tot amb les meves zones 
de confort. En primer lloc, pel fet d’haver d’ajudar algú a ne-
tejar-se després d’haver utilitzat el vàter; però, sobretot, i 
més important, perquè em vaig adonar que hi ha algunes si-
tuacions que, senzillament, són molt difícils de solucionar. 
La família d’en Ricardo era, i continua sent, extremadament 
pobra. Recordo que, moltes vegades, arribava a empipar-me 
amb la seva mare, per què no fa més per ajudar-lo?, per què 
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El millor que podem fer, alguns 
cops, és cuidar i acompanyar, en 
solidaritat. 

no busca una feina?, per què el deixa tot sol a casa sense?, 
em preguntava. Jo l’havia ajudat tant… Potser no havia fet 
prou? A hores d’ara, la seva mare continua tenint limitacions 
en molts sentits i, amb el temps, vaig haver d’assumir que 
no podia fer gaire més davant aquella situació.

La meva relació amb en Ricardo i la seva família va ser la 
meva primera experiència de feina amb un estrat social so-
bre el qual ni tan sols m’havia aturat a pensar fins alesho-
res. Bona part dels meus valors, objectius i visió es basaven 
en aquella dita d’“Ensenya un home a pescar i…”, ja sabeu 
com continua; però em vaig adonar que en certes circums-
tàncies hem d’acceptar que hi ha nivells de pobresa que pro-
venen de situacions i realitats que no tenen un remei fàcil. 
Hi ha homes i dones les vides dels quals es troben tan arre-
lades en certs sistemes, que menyscaben les seves vides i 
la seva salut física i mental, que simplement no tenen les 
capacitats ni les oportunitats per “pescar” per si mateixos.  

És important destacar, per descomptat, que això no ha de 
convertir-se en una raó per justificar el paternalisme, però 
davant la disjuntiva de deixar que en Ricardo hagués de fer-
se les seves necessitats a sobre o optar per ajudar-lo, per 
donar-li la dignitat de sentir-se net i endreçat, m’alegro d’ha-
ver triat  la segona opció.  

La història d’en Ricardo m’ha fet pensar molt i reflexionar 
des de la humilitat. Humilitat de saber que el millor que po-
dem fer, alguns cops, és cuidar i acompanyar, en solidaritat. 
Simplement mostrar que “soc aquí per caminar amb tu, per-
què m’importes”.  

Immersos, com estem, a dur a terme projectes de desen-
volupament de molts tipus, no ens resulta una tasca fàcil 
l’acompanyar humil que esmentava, especialment quan co-
neixes, pel seu nom, la gent que viu en unes situacions tan 
extremes. Costa reconèixer que, de vegades, no podem so-
lucionar els problemes d’una altra persona, és igual l’esforç 
o els diners que hi dediquem.  

Reconec que això pot arribar a ser frustrant perquè a tots 
ens agradaria poder “arreglar les coses”. És trist pensar que 
algunes persones, per molt que vulguem, mai arribaran a 
“pescar” de la manera que ens agradaria. La nostra respon-
sabilitat també resideix a acompanyar aquests homes i do-
nes com en Ricardo. No sempre aconseguirem donar solució 
als seus problemes, però almenys sabran que no estan sols 
i, al capdavall, no és aquest el nostre objectiu quan estenem 
la mà a aquells que ho necessiten? 

La meva experiència amb en 
Ricardo em va canviar en molts 
sentits. 
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CASA SAN JOSÉ: 15 ANYS 
TREBALLANT PELS DRETS 
VULNERATS DELS NENS 
Montserrat Madrid, Bolívia
El fenomen dels nens i adolescents en risc de carrer i al 
carrer afecta cada cop més les grans ciutats de bona part 
del món. No és un problema exclusiu dels països empobrits, 
tot i que sí que és cert que aquests n’alberguen el nombre 
més gran. A Bolívia, segons un estudi d’UNICEF, hi ha prop de 
2.200 nens que viuen al carrer. S’entén per nens en risc de 
carrer i al carrer els qui s’han desvinculat totalment o parci-
alment de les seves famílies, i adopten el carrer com a espai 
d’hàbitat, vivència i pernoctació1. 

Per donar resposta a la problemàtica del creixent nombre de 
nens vivint als carrers de Cochabamba fa 15 anys vam obrir 
les portes de Casa San José, un centre d’acollida per aten-
dre aquests nens i donar-los l’oportunitat de reintegrar-se 
amb la seva família i la societat. En aquest centre els pro-
porcionem un lloc de residència i convivència que compleix 
amb la comesa de satisfer les seves necessitats de pro-
tecció, educació i desenvolupament, mentre es treballa amb 
la família d’origen o ampliada perquè la reintegració familiar 
sigui reeixida i no es repeteixin les causes que han generat 
la desprotecció dels menors.  

La majoria d’aquests nens provenen de famílies problemà-
tiques per causes múltiples i complexes. A l’arrel es troba 
l’extrema pobresa, la desorganització i ruptura de l’estructu-
ra familiar, la violència, l’absència de valors i d’altres mitjans 
de suport social i emocional. Per això, els nens necessiten 
ser protegits, alimentats, que se’n tingui cura, estimats i 
educats promovent el seu protagonisme, sense descuidar 
el seu benestar biopsicosocial, que és essencial per a una 
vida digna i plena. 

Estem contentes i orgulloses del treball que hem desenvolu-
pat durant aquests 15 anys a Casa San José. En total, hem 

acollit 1.629 nens d’entre 5 i 14 anys, dels quals 1.067 han 
tornat a l’àmbit familiar, la majoria amb els avis o oncles, i 
d’aquesta manera s’ha restituït el seu dret a viure en família. 
També hem contactat al carrer amb uns altres 3.233 nens 
per prevenir i aturar el seu procés de creació de llaços de 
socialització del carrer, el seu inici en el consum de drogues 
i la seva incursió en activitats il·lícites i, d’aquesta manera, 
restituir els seus drets.

Creiem que ajudar els nens a tenir una vida digna i una edu-
cació és la millor inversió per lluitar contra la pobresa. Els 
nens són i sempre seran el futur. Per això, Casa San José 
continuarà treballant per contribuir a la construcció d’una 
societat més justa i equitativa treballant per restablir els 
drets vulnerats d’aquests nens.

Els nens necessiten ser 
protegits, alimentats, que se’n 
tingui cura, estimats i educats.

1 Ley Nº 548, Código Niña, Niño, Adolescente Art. 166 Numeral IV. 
Bolivia, 2014.
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RECUPERANT DIGNITAT 
AMB LA CONSTRUCCIÓ DE 
LAVABOS  
Gemma Regales, Bolívia
En ple segle XXI encara hi ha moltes persones al món que 
no disposen de sanejament bàsic, és a dir, d’algun sistema 
per eliminar higiènicament els excrements i les aigües resi-
duals; i tenir un medi ambient net i sa, tant al seu habitatge 
com a les rodalies.  A les zones rurals de Bolívia, el 36,5% de 
les persones no tenen accés a un lavabo i van al camp a fer 
les necessitats fisiològiques. No és diferent a les aldees del 
municipi d’Independencia, a 180 km de la tercera ciutat més 
important del país, Cochabamba, on les famílies s’amaguen 
entre els matolls buscant una mica de privacitat. A més, ob-
tenen l’aigua per al consum de les aigües superficials, les 
quals, al seu torn, estan contaminades per les substàncies 
fecals, fet que provoca seriosos problemes de salut. Tots 
aquests factors junts, un sanejament inadequat, una higie-
ne insuficient i una aigua potable insalubre, constitueixen la 
causa del 88% de les malalties diarreiques1. 

Tanmateix, gràcies a l’esforç de tots, tu des d’aquí i nosal-
tres des d’allà, aquest panorama a poc a poc està canvi-
ant a les sis aldees del municipi d’Independencia on estem 
treballant des de fa uns anys. Fa una mica més d’un any 
vam començar a construir lavabos amb dutxa per millorar 
la qualitat de vida de les famílies i que, tant els adults com 
els nens i nenes, s’emmalaltissin menys, pel fet de tenir una 
millor higiene i salubritat.  

Actualment, ja hem construït cinquanta-vuit lavabos, tot 
i que encara queden famílies pendents d’accedir a l’ajuda 
per disposar-ne d’un a la seva llar. Són lavabos senzills de 2 
metres per 1,5, consten d’una tassa, una dutxa i una aixeta. 
L’aigua de la rentada de mans es recull i es reutilitza per al 
vàter. Són sanitaris molt bàsics però molt dignes i gràcies 
a aquests les famílies no han de defecar a l’aire lliure i, per 
tant, han deixat de contaminar l’aigua i el medi ambient. Les 
dutxes compten amb una resistència elèctrica que escalfa 
l’aigua en passar-hi, perquè són poblacions de la serralada 
andina i el fred és intens. Cada família ha participat activa-
ment en la construcció del seu lavabo, fent el forat de la fos-

sa sèptica, ajudant el constructor i aportant-hi els materials 
que hi ha a la zona, com la pedra i la fusta. La participació és 
molt bona i el fet de ser part activa del projecte els ajuda a 
generar consciència del cost que implica cada vàter.  

1 OMS. Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease 
Attributable to Selected Major Risks. 2009

Hem construït cinquanta-vuit 
lavabos, tot i que encara queden 
famílies pendents d’accedir a 
l’ajuda. 
Les famílies que ja disposen d’un lavabo estan molt con-
tentes i agraïdes. Ara ens expliquen que es dutxen dos cops 
la setmana o fins i tot tres. Abans, algunes d’elles només 
ho feien un cop al mes, resultava molt complicat, ja que no 
tenien un espai privat on rentar-se i costa d’escalfar l’aigua 
per les baixes temperatures. 

Amb la posada en marxa del projecte, hem organitzat uns ta-
llers educatius sobre sanejament i higiene, en els quals les 
famílies han participat amb entusiasme i interès per apren-
dre a utilitzar el lavabo i mantenir-lo net i en condicions. Així 
mateix, s’ha potenciat la millora dels comportaments d’higi-
ene i hàbits saludables.  

Amb la simple construcció d’aquests lavabos participem en 
la construcció del dret a una vida digna de les famílies de les 
zones rurals que viuen per sota de la línia de la pobresa, és a 
dir, amb menys d’1,25 US$ al dia. A més a més, l’ús dels la-
vabos evidencia a la resta dels veïns que el seu entorn millo-
ra, s’emmalalteixen menys i guanyen en dignitat i benestar. 
Invertir en sanejament és, per tant, elemental per construir 
un futur millor, més fort i saludable per a les persones.  

Amb la simple construcció d’uns 
lavabos estem garantint l’accés 
a sanejament bàsic. 



16

Com el conte de la 
lletera… però a Meki  
María José Morales, Etiòpia 
Tot va començar amb en Mauro, un italià que fa 20 anys va 
deixar la seva feina (una molt bona feina) per anar-se’n a 
viure amb la seva família a les muntanyes prop de Torí i criar 
cabres lleteres. Va resultar que aquest italià, enamorat de 
les cabres, va passar diverses temporades a Meki assesso-
rant el treball d’una granja propera i cada dia menjava al cen-
tre Kidist Mariam. Els àpats són una bona ocasió per gaudir 
de les viandes que ens ofereixen les nostres estudiants de 
cuina i comentar, alhora, què estem fent i somiar amb nous 
projectes.  

Va passar i va succeir que en Mauro va poder veure que al 
nostre centre hi ha sempre gran moviment de dones: el trà-
fec de les 440 estudiants que participen en els cursos de 
cuina, costura i perruqueria; el de les 870 dones de la zona 
rural que participen en els grups d’estalvi i que assisteixen 
a les capacitacions; els i les alumnes de primària que ve-
nen a recollir el seu uniforme escolar fet a la cooperativa 
de costura; persones del vicariat que venen al menjador o 
a la cafeteria del centre… Envoltats d’aquest anar i venir 
de persones vam explicar a en Mauro que el nostre objectiu 
és que les dones d’aquesta zona es capacitin per treballar 
dignament, i generar ingressos que els permetin ser autosu-
ficients i no dependre dels seus marits o familiars. 

I va ser aleshores quan en Mauro ens va dir com érem de 
privilegiats en aquesta zona de la banya d’Àfrica per tenir les 
millors cabres que ell mai ha vist. Va començar a parlar-nos 
sobre els beneficis que aporta la carn i la llet de cabra per a 
la salut, i ens va convèncer que una bona alternativa perquè 
les dones de la zona rural puguin continuar vivint-hi i gene-
rar ingressos, malgrat la presència cada cop més nombrosa 
de companyies estrangeres que construeixen carreteres i 
empreses a les seves terres, era criar cabres que produei-
xin llet. El maneig inicial no és senzill, però ben portat, són 
molts els beneficis que podem aconseguir amb la cria de 
cabres. En primer lloc, millorar la nutrició de les famílies; en 
segon lloc, generar ingressos amb la venda dels cabrits, i, 
a la llarga, generar ingressos amb la venda de llet, iogurt i 
formatge, per a la qual cosa comptem amb els nostres cur-
sos de cuina, on podrem processar la llet. I després d’una 

conversa en un àpat, vam començar a somiar en el projecte 
de cria de cabres lleteres. El somni es va fer realitat a l’abril 
del 2018, i aquí seguim. 

El projecte consisteix en el fet que les 330 dones que par-
ticipen en els grups d’estalvis de Korke Adi i Dembel rebin 
capacitació per criar cabres lleteres, preparin a casa seva  
els espais adequats, amb les condicions higièniques neces-
sàries per començar a criar-les, i els donin l’alimentació i les 
atencions que requereixen per ser productives. 

A l’abril del 2018 vam capacitar les primeres 30 dones. Cada 
dona havia de construir un espai per tenir les cabres a recer, 
amb espai per moure’s, coberts per resguardar-se de la plu-
ja i els corrents d’aire, i dormir tancades a la nit perquè no 
les ataquin les hienes. A l’agost del 2018 es van comprar 
les primeres 16 cabres. Actualment, són 114 dones les que 
participen en el projecte, hi ha un total de 228 cabres i 98 
cries, 8 cases de munyiment i 4 llocs de muntada. Diverses 
dones s’han quedat fora del projecte per no seguir les pautes 
per a la cria i les atencions de les cabres, però 114 continu-
en treballant seriosament per aconseguir els objectius que 
s’han proposat.  

La saviesa popular de la zona diu que, quan algú emmalal-
teix, la millor medicina és llet de cabra, però com que no 
hi ha llet de cabra, recorren a altres sistemes. També es 
menja iogurt i formatge fresc i els expliquem que el millor 
iogurt i formatge és el de la llet de cabra pels seus beneficis 
nutricionals. Hi ha mercat assegurat, però els inicis sempre 
són difícils. Passar de vendre carn de cabra a produir llet ha 
implicat per a les dones integrar noves pautes de criança, 
sempre de manera natural. 

De moment, els objectius s’estan complint: les dones estan 
donant llet de cabra a les seves famílies, així que la seva 
nutrició està millorant per l’alta aportació proteica de la llet; 
quan les cabres tenen cabrits, venen els mascles al mercat, 
amb la qual cosa obtenen ingressos i es queden amb les 
cabretes, que són les que produiran llet. Abans de vendre’ls 
seleccionem els millors cabrits, que no es vendran al mer-
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El nostre objectiu és que 
les dones d’aquesta zona es 
capacitin per treballar dignament 
i generar ingressos. 

cat, perquè muntin, en el moment oportú, altres cabres del 
projecte i així anar millorant la seva genètica. 

En Mauro ha estat a Meki aquesta última setmana, avaluant 
el projecte i comentant coses per canviar i millorar. Fa més 
de 15 anys que du a terme projectes similars en diversos 
països d’Àfrica, per la qual cosa la seva opinió és molt im-
portant per a nosaltres. 

L’objectiu és que les dones continuïn criant cabres de la ma-
nera més natural possible i que cadascuna arribi a tenir de 
5 a 6 cabres que produeixin llet. Quan arribi aquest moment 
i tinguin excedent de llet, després de cobrir les necessitats 
familiars, ens vendran la llet sobrant i serà llavors quan en 
els cursos de cuina del centre Kidist Mariam podrem produir 
derivats i vendre’ls a la nostra cafeteria i a clients externs.  

Les cabres són molt intel·ligents i resistents. Són alegres, 
saltadores, espavilades i de port molt elegant. Poden sobre-
viure en llocs rocosos i amb poca vegetació. La cabra no-
més necessita 5 kg d’aliment al dia per donar llet d’alt valor 
proteic, mentre que una vaca necessita 20 kg d’aliment i 
40 litres d’aigua al dia per produir llet. És impossible que 
les dones de la zona rural de Meki criïn vaques lleteres en 
aquestes condicions; en canvi, sí que es donen les condici-
ons per a la cria de les cabres. Amb les cures necessàries, la 
cabra és molt menys costosa de mantenir que les vaques i, 
en proporció, els beneficis són més alts. Per totes aquestes 
raons ens vam decidir per les cabres. 

El que va començar com una conversa de sobretaula ja és 
un projecte en marxa i amb molt bons resultats. Esperem 
que, en el nostre cas, el conte de la lletera, de les llete-
res de Meki, tingui un final feliç. En la seva última setmana 
per Meki, en Mauro va aprendre una nova paraula en oromo: 
“Bagá gamadán”, que significa felicitats, i era tot el que els 
deia a les dones provocant grans rialles.  

Tot va començar com el conte de la lletera, però en el nos-
tre cas no hi ha gerra ni perill que es trenqui. Quina millor 
manera d’acabar aquest article que dient a totes les dones 
cabreres de Meki i als qui heu col·laborat amb aquest projec-
te, “Bagá gamadán”! 



18 Per què els anomenem 
persones “frontissa”?  
Mònica Redolad, Etiòpia 
Ben sovint, expliquem com van els nostres projectes, les 
activitats que es fan i el seu impacte sobre la vida de les 
persones a qui acompanyem en aquest complex procés del 
desenvolupament. Expliquem les seves històries i anècdo-
tes perquè ens satisfà compartir amb tots i totes vosaltres 
el fruit de tants anys de treball conjunt.  

En aquestes ratlles voldria posar el focus en els “agents lo-
cals”, aquelles persones de les comunitats on treballem que 
fan que totes les activitats i els projectes es puguin dur a 
terme. En el cas d’Etiòpia, on soc actualment, una d’aques-
tes persones és en Girma, que, al seu torn, està formant al-
tres persones amb qui construïm equip, i sense aquest equip 
res seria possible. 

El primer que cal tenir en compte per entendre el paper que 
tenen els agents locals de desenvolupament és l’obvietat 
que nosaltres som estrangeres treballant a Etiòpia. Les di-
ferències culturals són enormes.  Per començar, l’idioma és 
molt diferent del nostre. Però no sols és l’idioma. La manera 
de pensar, d’entendre, de percebre la realitat també és di-
versa. L’univers conceptual dels i de les etíops no té res a 
veure amb el nostre. Què dir dels costums, tradicions, mane-
res de funcionar, prioritats, etc. Tot i que, com he dit abans, 

això és obvi, costa temps assumir-ho, acceptar-ho i, encara 
més temps, intentar reduir al mínim aquest abisme que ens 
separa. 

Perquè els projectes puguin tenir èxit necessitem persones 
capaces de ser en els dos “llocs” i reduir les distàncies que 
ens poden arribar a separar. A més d’agents locals, se’ls 
anomena homes o dones “frontera” o “frontissa”. La imatge 
d’una frontissa, des del meu punt de vista, encaixa més amb 
el que representen, ja que uneixen i articulen dues parts que 
abans de la seva intervenció estaven separades.  

Aquestes persones són essencials. Sense elles els nostres 
esforços per millorar o transformar les realitats en què tre-
ballem tindrien una incidència molt pobra.  

Per tant, quan volem implementar una iniciativa de desen-
volupament, és molt important trobar persones “frontissa”. 
No és fàcil. Perquè aquesta qualitat no es troba en un currí-
culum. Es tracta més aviat d’una actitud, una capacitat que 
només es pot qualificar treballant al seu costat. Són perso-
nes amb una visió àmplia de la seva realitat, que entenen 
que la seva comunitat necessita millorar, que la nostra pre-
sència aquí no és la de “dadors” d’ocupació, d’infraestructu-
res, de medicaments, etc., sinó que volem anar més enllà i 
el que perseguim és acompanyar les comunitats perquè hi 
neixi la possibilitat de viure en millors condicions.  

També fan el paper al revés, és a dir, ens ajuden a nosal-
tres a entendre la seva realitat. La nostra és la cultura dels 
resultats, l’eficàcia i l’eficiència, d’“aprofitar” el temps, 
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Sense les persones “frontissa” 
els nostres esforços per millorar 
les realitats en què treballem 
tindrien una incidència molt 
pobra.  

la cultura de l’estrès. Però treballem en llocs amb ritmes 
molt diferents. Potser per a ells els resultats no són tan 
importants o els entenen d’una altra manera; i la comprensió 
d’eficàcia i eficiència és totalment diferent. Prova d’això és 
que aquestes paraules no existeixen en el seu vocabulari, 
les han incorporat de l’anglès. L’art de les persones “frontis-
sa” és saber conjugar aquestes circumstàncies per arribar a 
l’objectiu que ens uneix: poder gaudir d’una vida millor. 

Un exemple d’aquestes persones “frontissa” són també els 
directors de les escoles amb què col·laborem amb el projec-
te d’Aules per a la salut i per a la igualtat.  

Ells viuen en directe les limitacions del sistema educatiu a 
Etiòpia, principalment l’escàs nombre d’escoles i professors 
per a la creixent població infantil. No donen l’abast i la me-
todologia pedagògica està molt limitada a causa del gran 
nombre d’alumnes per aula, que fàcilment arriba als 100.  

Ens cedeixen un espai setmanal en cada grau perquè els 
estudiants tinguin l’oportunitat d’aprendre aspectes de la 
vida que, molt probablement, no aprendran en un altre lloc. 
Ens ajuden a entendre la realitat de la qual procedeixen els 
nens i les nenes perquè els missatges de salut i d’igualtat 
de gènere arribin millor. I ens animen quan ens expliquen, 
per exemple, que els han vist rentar-se les mans amb sabó, 
tal com nosaltres els hem ensenyat. Això per a nosaltres és 
un gran èxit, difícil d’aconseguir si no fos pel suport de tot 
l’equip educatiu de les escoles. 

Un altre exemple d’aquesta col·laboració és en Gurachu, 
el director de l’escola primària de Melka Oda, amb la qual 
col·laborem des de fa alguns anys i de la qual tornareu a 
sentir parlar en aquesta campanya de Nadal. En Gurachu és 
un home entregat a la seva comunitat que ens ajuda a en-
tendre les dificultats que travessen els nens i les nenes 
quan no poden completar l’educació primària. Gràcies a per-
sones com ell podem focalitzar les accions per optimitzar 
els recursos.  

Així doncs, no ens oblidem d’ells. Des d’aquestes ratlles en-
viem el nostre agraïment a totes aquelles persones que fan 
possible que la vostra solidaritat arribi a bon port gràcies al 
seu paper unint els nostres mons, tan propers i, alhora, tan 
distants. 
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ELS PARES, PRIMERS 
EDUCADORS DELS SEUS 
FILLS 
M. Àngels Fornaguera, Mèxic
Ja fa molt temps que la UNESCO esmenta raons importants 
per a la participació dels pares en l’educació dels seus fills. 
Potser això sigui molt obvi en alguns contextos, però les 
diverses realitats socioeconòmiques i educatives de cada 
país, així com les exigències del món laboral i les noves 
ofertes tecnològiques, estan creant nous reptes en aquest 
sentit. 

La UNESCO esmenta, en primer lloc, el vincle que hi ha entre 
pares i fills, que millora els aprenentatges; en segon lloc, 
subratlla que el pare i la mare són els primers educadors 
dels seus fills, i això mostra un impacte positiu en el desen-
volupament i l’aprenentatge dels nens, i, finalment, la família 
apareix com un espai privilegiat per a la implicació en la co-
bertura educativa en la primera infància. 

Al barri Jardines de San Juan Ajusco, Ciutat de Mèxic, per als 
pares i mares que porten els seus fills al Centre Comunitari 
de Desenvolupament Infantil San José, l’educació no és una 
tasca fàcil. Alguns només veuen els seus fills al vespre o els 

caps de setmana. Però, malgrat les dificultats, no deixen de 
buscar moments per acompanyar els nens amb les seves 
tasques. Saben que aquests moments són privilegiats, els 
moments de ser a prop seu, amb amor, tendresa i paciència; 
volen conèixer el que els seus fills estan aprenent i deixar 
que facin les seves activitats de la manera més independent 
possible per enfortir la seva autoestima, la seva intel·ligèn-
cia i la seva capacitat de fer les coses per si mateixos. 

Durant el curs, amb el suport de les educadores, els nens van 
exposar davant dels seus companys, amb espontaneïtat, 
senzillesa i satisfets del seu treball, diferents temes (des 
dels aliments saludables fins al medi ambient, els peixos en 
extinció i les diverses professions que els criden l’atenció). 
Una nena va explicar amb gran serenitat que de gran volia 
ser pintora, però no una pintora qualsevol!, sinó com Leonar-
do Da Vinci, Picasso o Diego Rivera, i, tot seguit, va mostrar 
diverses imatges d’alguns dels seus quadres més famosos 
i va descriure el que hi veia amb tota naturalitat. També va 
ser molt curiosa la convicció amb què una altra nena atenia 
una ovella ferida en el seu rol de veterinària. 

Tot aquest bonic treball es va poder fer gràcies als pares, 
que estan convençuts de ser els primers educadors dels 
seus fills i des de casa seva els van ajudar a buscar informa-
ció, a crear el vestuari i l’escenari per donar visibilitat a les 
professions somiades pels seus fills. Amb la seguretat del 
suport i interès dels seus pares, els nens i les nenes es van 
mostrar radiants presentant les seves futures professions.

Per als pares i mares que 
porten els seus fills al Centre 
Comunitari de Desenvolupament 
Infantil San José, l’educació no 
és una tasca fàcil. 
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La muntanya màgica
Xavier Magarzo, responsable de 
projectes
Malgrat la proximitat de l’estiu, la temperatura és baixa. Fre-
da. Conseqüència de ser en muntanyes a tres mil metres 
d’altura. La nit ha caigut com el teló després d’una represen-
tació, inexorable i amb prestesa. La foscor dona pas al regne 
de les ombres. El vent nocturn fa parlar xiuxiuejant els ar-
bres. Aquests es mouen harmoniosament com si dansessin 
al so d’una música primigènia secreta que ens és vedada; i 
les branques, com dits amenaçadors projectant ombres que 
tenallen el cor alhora que l’alliberen en una comunió amb la 
natura. El món es revela com quelcom misteriosament bell 
i amenaçador. 

El centelleig de pedres precioses de la legió d’estrelles al cel 
contrasta amb els pocs llums que es veuen a les muntanyes. 
Nàufrags de llum, semblen espelmes a punt d’apagar-se i ser 
devorades per les tenebres.  Amb la lleu remor del generador 
elèctric, sons de la natura a la nit. L’ulular de les òlibes, el 
moviment sibilant dels rèptils, l’agitament d’ales i potser 
sotjador i sigil·lós un puma o un jaguar vigili amb ulls intel-
ligents els nostres passos. Podria aparèixer, de sobte, un 
animal salvatge o un fantasma. Tot és possible en nits així.  

Primer és un soroll llunyà, sord. Després, un moviment fugaç 
entre les ombres. I en van sortint. Per les sendes que ser-
pentegen entre el bosc. Arribant. D’un en un. De vegades en 
parelles. La llum de la lluna és la que en un primer moment 
delata el contorn humà. Després, la il·luminació del porxo 
de casa ens permet veure homes i dones que es protegei-
xen del fred amb vells anoracs o jaquetes desgastades de 
llana d’alpaca com les gorres acolorides que porten alguns. 
A mesura que van arribant, formen un cercle, se saluden en 
quítxua i inicien converses en veu baixa.  

No sol haver-hi cobertura telefònica a les muntanyes, però 
el canvi d’última hora respecte del dia de reunió, per ser el 
previst un dia de mercat en una de les comunitats properes, 
ha estat rebut per tots els integrants de la comunitat de 
Totorani, malgrat viure en cases disperses a la muntanya i 
allunyades les unes de les altres. La coordinadora del projec-
te i l’agent comunitari comencen la reunió en què cal decidir 
qui està disposat a assumir els compromisos i rebre l’ajuda 
per instal·lar comunes a casa seva.. A les comunitats d’Inde-
pendencia, Departament de Cochabamba, Bolívia, la majoria 
de les llars no compten amb serveis bàsics de sanejament , 
fet que provoca problemes d’higiene i salut entre la població. 

Dotar les famílies de comunes unifamiliars de fossa seca 
ventilada i amb dutxa contribuirà a disminuir la incidència 
de malalties infectocontagioses i gastrointestinals; i tot 
això complementat amb xerrades d’educació ambiental per 
aconseguir una millora d’hàbits en higiene i l’ús adequat de 
les comunes. 

La reunió transcorre amb respecte i fluïdesa. La gent expres-
sa els seus dubtes i preguntes. Es demana ordenadament 
el torn de paraula. I qui parla té l’atenció de la resta. Ningú 
interromp. I un cop acabada, la coordinadora i l’agent comu-
nitari responen. Entre ells també es donen explicacions, es 
fan comentaris i/o aclariments, però seguint el mateix cri-
teri d’ordre i respecte. El fred i el bon ambient presideixen 
una reunió que s’allargarà gairebé dues hores. Finalment, 
es pregunta qui necessita o no una comuna a casa seva, 
i pràcticament la totalitat dels reunits aixequen la mà per 
donar-hi la seva conformitat. S’aixeca la reunió. 

Els homes i les dones xerren breument, intercanvien algunes 
rialles i, com han vingut, se’n van. Paraules de comiat i agraï-
ment en quítxua i castellà. Es posen les gorres, s’asseguren 
que les cremalleres dels anoracs estiguin amunt o les jaque-
tes botonades. Fan mitja volta i en silenci comencen a cami-
nar cap a les sendes que s’endinsen al bosc. Novament, es 
perdran entre les ombres de l’arbreda, però sabent que les 
seves vides diàries es faran menys fatigoses i milloraran per 
un fet tan obvi per a nosaltres com tenir un bany i una dutxa.  

Giro la vista a les muntanyes. Si és possible, encara es 
veuen menys llums que dues hores abans. Ara percebo els 
pocs llums davant tanta foscor com petits fars. Fars que 
marquen un camí segur a seguir. Un camí d’esperança.  

Hi faig una última ullada i em giro per començar a caminar. La 
foscor em queda a l’esquena.  
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ETS UNA 
EMPRESA SOLIDÀRIA 
Treballem junts per un món més just 

Gràcies al suport continuat d’empreses i institucions, avancem a generar opor-
tunitats de desenvolupament. Et proposem algunes idees de col·laboració:

Transparència  
La transparència, la rendició de comptes i la confiança són 
valors estratègics de la nostra identitat. Ens auditem de for-
ma continuada des de l’any 1993, reflectint el nostre com-
promís amb una gestió transparent, eficaç i eficient dels 
nostres recursos i projectes. 

Complim amb els indicadors de transparència que impulsa la 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España (CONGDE). 

A més, ens comprometem a proporcionar informació a les per-
sones i institucions que facin aportacions finalistes sobre el 
projecte finançat i els resultats obtinguts. Tota la informació 
sobre la nostra actuació i el seu impacte en les comunitats 
està reflectida en les nostres Memòries d’Actuació. 

Avantatges fiscals 
 Les donacions de persones jurídiques tenen dret a una de-
ducció 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 previst en la Llei 49/2002. 

Consulta amb el teu assessor fiscal la legislació que aplica 
a empreses en la teva Comunitat Autònoma o en cas d’optar 
per signar un conveni de col·laboració amb Nous Camins. 

EMPRESA SÒCIA 
Aportant una quantitat fixa al mes, la teva empresa pot aju-
dar a finançar projectes d’aigua i sanejament, atenció infan-
til, desenvolupament agropecuari, educació i drets, apodera-
ment de la dona, salut i habitatge. 

FINANÇAMENT DE PROJECTES 
La teva empresa pot finançar, des de 3.000€, projectes a Bo-
lívia, Colòmbia, Etiòpia, Mèxic i República Dominicana. Junts 
podem desenvolupar una proposta adequada a la grandària i 
naturalesa de la teva empresa. 

NÒMINES SOLIDÀRIES 
Ofereix als teus empleats la possibilitat d’arrodonir la seva 
nòmina en 1€ i destinar la recaptació a finançar un dels 
nostres projectes. Així, tots junts, podeu fer realitat un gran 
projecte. 

VOLUNTARIAT O VIATGE SOLIDARI 
Viatja amb el teu equip a un dels nostres projectes i desco-
breix el que podeu aportar, compartint la vostra experiència 
professional, i el que pot aportar-vos conviure durant uns 
dies amb els seus protagonistes.
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ETS UNA 
PERSONA SOLIDÀRIA 
Tu també pots col·laborar 

Gràcies al teu suport podem avançar en la construcció d’un món més just.   

Totes les contribucions són importants.  

En el cupó d’aquesta revista La nostra web www.nouscamins.org 

ES98 2100 0079 8302 0128 0831 CAIXA BANK 

Parlem? 

915  776  897  |  932 310 712 embajadores@nuevoscaminos.org

Aquest document conté informació general i no constitueix opinió professional ni assessorament jurídic 

FES-TE SOCI 
L’any 2018, gràcies a les aportacions dels nostres 979 so-
cis, sòcies i donants hem creat oportunitats de desenvolu-
pament per a 25.094 persones. Gràcies a les seves contribu-
cions regulars, portem treballant més de 38 anys de forma 
planificada i sostenible. Suma’t! 

FES-TE VOLUNTARI 
Estem oberts a enriquir-nos amb l’experiència i coneixe-
ments de tots els nostres amics, socis i donants. Si vols 
participar en el voluntariat a les nostres oficines de Barce-
lona o Madrid o a nivell internacional visita la nostra web i 
envia’ns la teva proposta. 

SIGUES EL NOSTRE AMBAIXADOR 
Tu que ens coneixes fa temps ets la millor referència per 
difondre la tasca que fem. Junts podem donar a conèixer 
entre els teus amics i familiars els projectes que duem a 
terme. Ajuda’ns a seguir sumant socis, sigues ambaixador 
de Nous Camins. 

ESDEVENIMENTS SOLIDARIS 
Qualsevol celebració pot ser motiu per generar un repte so-
lidari: unes noces o una festa d’aniversari. Sempre hi ha una 
bona ocasió per convidar als teus amics i familiars a su-
mar-se a una iniciativa per a un món més just. 

OBRE LES PORTES DE LA TEVA EMPRESA 
Les nostres relacions amb les empreses acostumen a sor-
gir d’un vincle personal a través d’algun dels seus empleats 
o directius. Normalment tot neix d’iniciatives senzilles que 
serveixen per crear relacions sòlides a llarg termini. 

Avantatges fiscals 
Conforme a la Llei 49/2002 d’incentius al mecenatge, les 
deduccions fiscals són del 75% pels primers 150€ del do-
natiu, i fins al 35% a partir d’aquesta quantitat. La deducció 
serà més alta quan més temps portis donant a la mateixa 
organització. 

Consulta amb el teu assessor fiscal la legislació que aplica 
als donatius en la teva Comunitat Autònoma.
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2.500€
Assegures el suport nutricional 
per 100 nens i nenes en edat 
preescolar a Mèxic. 

10.000€ 
Millores habitatges perquè 
450 persones puguin viure en 
condicions dignes i salubres a 
República Dominicana

25.000€ 
Construïm dues aules 
condicionades per a una escola 
primària a Etiòpia.

50.000€ 
Construïm 200 latrines que 
milloren la salut de 900 persones 
a Bolívia.

A

C

B

Què és un llegat solidari?
El llegat solidari és l’expressió escrita i legal del teu desig 
de seguir col·laborant amb Nous Camins i ampliar el teu 
compromís solidari en el temps. 

Incloure a Nous Camins en el teu testament és compartir 
amb nosaltres la convicció que treballar pel desenvolupa-
ment és una qüestió de justícia social, que necessita un 
compromís ferm i continuat en el temps. En aquestes pà-
gines trobaràs que darrere del nostres 38 anys de treball 
hi ha moltes històries d’esperança i superació, d’esforç per 
generar oportunitats que canvien realitats i fan aquest món 
una mica més just. 

Sabem que encara tenim molts reptes i comptem amb la 
generositat de persones com tu per seguir treballant molts 
més anys.  

Com fer-ho? 
El llegat solidari es una part del testament en la qual s’inclou 
de manera expressa, per escrit i davant notari, una quantitat 
fixa o un bé concret a donar, dins de la part de lliure disposi-
ció de l’herència. 

Tant si ja tens el teu testament i optes per canviar-lo per a 
incloure en ell a Nous Camins, com si encara no el tens i vols 
fer-ho, un notari pot ajudar-te a redactar-lo correctament, 
respectant els drets dels teus hereus, i reflectint clarament 
la teva voluntat.

EL LLEGAT HA D’ANAR DESTINAT A:

ASSOCIACIÓ NOUS CAMINS 
Sant  Nicolau, 9   08014 Barcelona 

CIF G08737447

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

Si tens dubtes, o prefereixes comentar-ho 
personalment, no dubtis a contactar amb 
la Silvia Garriga, Gerent de Nous Camins, 
trucant al 915 776 897 o demanant una cita 
a: info@nuevoscaminos.org.

FES UN LLEGAT 
SOLIDARI 
Un compromís en el temps 

A què es dedicarà? 

El teu llegat solidari es destinarà de forma íntegra per a les 
finalitats de l’associació o per al projecte concret que deci-
deixis. No hi ha aportació petita, totes contribueixen a fer 
del nostre món un lloc millor. 

ENTREVISTA A ANA NÚÑEZ
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ENTREVISTA A ANA NÚÑEZ
Presidenta de la Comissió de Valors de la Fundació FIDEM 
La tasca de Nous Camins no seria possible sense la col·laboració amb diverses entitats, com ara fundacions, empreses 
i altres associacions. La creació d’aliances és, precisament, un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i es 
materialitza en el nostre treball a través de diverses accions, com el viatge solidari que hem organitzat aquest any amb 
la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM). En aquesta edició de la revista, comptem amb Ana Núñez, 
una de les seves protagonistes.  

En primer lloc, ens agradaria que ens parlessis de Fun-
dació FIDEM, com sorgeix? Quina és la vostra activi-
tat?  
Es va fundar l’any 1996 per la iniciativa i el lideratge de 
quinze dones que creien en la importància de potenciar la 
visibilitat i els drets de la dona. Eren anys en què la societat 
era en la seva gairebé totalitat masclista, i ens trobàvem 
ben lluny de les oportunitats i els drets que la dona i la so-
cietat necessitaven. En aquell moment, diverses d’aquestes 
cofundadores vam aportar diners propis per finançar projec-
tes, sol·licitats per emprenedores que necessitaven ajuda 
econòmica per crear les seves empreses i generar llocs de 
treball.  

Des de 1998 es concedeixen els Premis FIDEM, vuit guar-
dons en diverses categories (coresponsabilitat, emprene-
doria, empresa familiar, internacionalització, tecnologia, 
innovació, trajectòria personal i emprenedoria social), que 
contribueixen a donar visibilitat a dones que, amb el seu tre-
ball i esforç, han aconseguit amb èxit que les seves empre-
ses siguin reconegudes.  

FIDEM, amb prop de dues-centes sòcies, s’ha convertit en el 
que és avui gràcies a aquestes valentes emprenedores que 

ens van obrir espais on reunir-nos i avançar durant aquests 
vint-i-tres anys d’història. 

Tot i que, sens dubte, la societat està avançant en la inte-
gració de la dona, ens queda molt per fer. Per això és tan 
important estar informades i unides per no confondre’ns, ni 
que ens confonguin, fins a aconseguir una coresponsabilitat 
assumida en tots els àmbits. 

No imagino un futur en què les dones directives, ja siguin no-
ves emprenedores, petites autònomes, de mitjanes o grans 
companyies, no formin part d’associacions o col·lectius de 
dones on compartir experiències i tendències. En definitiva, 
cal crear espais on ens empoderem tant en l’àmbit empresa-
rial com en el social. 

Formar part d’aquest projecte és 
un orgull per a nosaltres, per als 
nostres fills i entorn. 



26

A la Fundació FIDEM teniu diverses comissions i grups 
de treball. Tu ets la presidenta de la Comissió de Va-
lors, quin és el vostre paper a la Fundació? Què aporta 
aquesta comissió a la globalitat de la Fundació?  
Les comissions ens han permès generar visibilitat entre les 
sòcies. Moltes d’elles estan enormement compromeses, li-
derant projectes amb els seus equips que ajuden a afavorir 
el desenvolupament econòmic i social del nostre entorn. 
Actualment, comptem amb cinc comissions (Emprenedoria, 
Internacionalització, Sòcies, Comunicació, Jurídic i Valors) 
i està previst crear-ne unes altres de noves. Com a presi-
denta de Valors, i amb la resta de companyes que formem 
la comissió, la nostra funció és analitzar els projectes de 
l’àmbit social que busquem o que se’ns presenten.  

Els projectes que ens han de portar a un altre país ens ocupen 
aproximadament dos anys. Durant el primer any, debatem, 
investiguem, deleguem tasques entre nosaltres i concertem 
reunions amb els responsables del projecte seleccionat, fins 
a considerar que el projecte està preparat per presentar-lo 
públicament a totes les sòcies. La fase següent triga gaire-
bé un altre any i passa per preparar el viatge; saber quines 
companyes ja sòcies desitgen formar-ne part; treballar amb 
l’organització que visitarem, i fer reunions amb les viatgeres 
perquè s’involucrin en tasques de cooperació i voluntariat. 

A les viatgeres els demanem que, a banda del cost del viat-
ge, aportin uns diners per al projecte escollit. També col·la-
borem en projectes socials de proximitat, ajudant el nostre 
entorn més proper. Ens financem a través de productes cul-
turals que creem i venem entre les sòcies. 

Com valores l’experiència a Sabana Yegua de la mà de 
Nous Camins? Què és el que t’emportes del viatge?  
Aquests viatges ens ajuden a ser més conscients d’al-
tres realitats. Molts cops sabem que existeixen, però en 
no conèixer els noms, les cares, les situacions familiars o 
l’entorn, sens dubte no ens hi comprometem de la mateixa 
manera. En aquesta experiència vam participar disset do-
nes que vam viatjar a Sabana Yegua i unes altres sis que, 
per motius diversos, no van poder assistir-hi, però que van 
col·laborar-hi igualment amb la seva aportació econòmica. 
Aquesta ha estat i serà, per a totes, una experiència inobli-
dable, un aprenentatge especial el qual vols transmetre a les 
persones que t’importen.  

A totes aquelles que es plantegen participar en un viatge so-
lidari els diria: “VIU L’EXPERIÈNCIA”. T’ajuda a aprendre com 
podem ser més humils i com comportar-nos davant tanta 
desigualtat, sense jutjar, sense voler canviar la seva cultura, 
però sabent que amb poc de tant que tenim al nostre “primer 
món” podem contribuir a millorar algunes coses. 

En el nostre cas, finançar beques a sis dones joves domini-
canes perquè puguin estudiar carreres universitàries; acon-
seguint que aquestes joves dones creixin empoderades en 
una societat masclista, i formades per ser dones lliures, al 
seu torn ser exemple per a altres dones del seu entorn. For-
mar part d’aquest projecte és un orgull per a nosaltres, per 
als nostres fills i entorn. 

La formació és una inversió 
de màxima importància per al 
creixement de la persona i el seu 
entorn. 
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FIDEM es defineix com “una fundació d’emprenedores, 
empresàries i directives que defensa la igualtat efec-
tiva i potencia el creixement personal i professional 
per a la visibilitat de les dones i la seva influència en 
la societat”. Com creus que podem traslladar aquesta 
visió als països més empobrits on hi ha tants factors 
que releguen la dona a un paper secundari, malgrat ser 
els motors de la societat? 
Sempre he pensat que sense salut no hi ha continuïtat per a 
la vida, però sense educació i formació tampoc es pot avan-
çar. La formació és una inversió de màxima importància per al 
creixement de la persona i el seu entorn. Crec que per obtenir 
bons resultats cal escolaritzar els nens des de petits i l’edu-
cació ha de ser obligatòria i gratuïta per a totes les persones, 
en especial als països empobrits.  

Les dones tiraran endavant sempre que tinguin el suport dels 
governs, que aquests entenguin que és la seva responsabili-
tat aportar els recursos necessaris per al desenvolupament 
de les persones i l’entorn, i sempre que hi hagi persones de 
bon cor com les que dirigeixen l’Associació Nous Camins. 

Veure treballar la Dolors o en Mikel a la República Dominica-
na, així com les joves que formen part de la comunitat ens 
omplia d’amor durant el temps que vam compartir. Observar 
amb quina entrega i responsabilitat es dona suport a tots els 
membres de les diverses comunitats. La seva vocació de ser-
vei no els deixa hores lliures, tot és dedicació plena i sense 
una queixa, és l’amor en majúscules.  

Vull agrair a Nous Camins l’oportunitat de conèixer de prop els 
projectes que feu a Sabana Yegua, així com compartir amb les 
famílies unes hores d’experiències apropant-nos a les seves 
realitats.  

Agrair a la Silvia Garriga les hores que va dedicar als cente-
nars de consultes que es van fer prèvies al viatge, i a la Dolors 
Puértolas, per confiar en la proposta d’un viatge experimental 
on es partia de zero.  

Agrair, també, a totes les viatgeres que van mostrar una gran 
capacitat d’adaptació i solidaritat en cada moment. 
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CLAUDIA MARIA RODRÍGUEZ
Entrego els meus coneixements perquè estiguin al servei de la comunitat  
Des de fa alguns números, la revista anual de Nous Camins ha donat veu a les persones que treballen directament en 
els projectes. Homes i dones locals, que són part de l’equip que fa realitat tot el que us expliquem en aquestes pàgines. 
Junts somiem els projectes, engeguem les activitats, compartim les frustracions, toregem amb el dia a dia. Són peces 
indispensables en el desenvolupament de les seves comunitats. Això s’observa en el gran compromís que mostren cap 
a la seva comunitat, compromís que mereix respecte i volem reconèixer des d’aquestes pàgines.

En aquesta ocasió hem entrevistat Claudia María Rodríguez, professora dels cursos de costura que es desenvolupen al 
Centre Comunitari Casa Garavito, al barri El Pesebre del sud de Bogotà (Colòmbia). 

Vostè fa molts anys que capacita dones en costura. 
Per què li sembla important tenir un taller com aquest 
en un barri com El Pesebre?

És molt important perquè un taller així, ubicat al mateix bar-
ri, dona l’oportunitat a persones que es capacitin en un art, 
i amb allò après aquí que puguin millorar la seva economia. 
És important que no hagin de desplaçar-se fora del barri per 
rebre la formació. Els costos dels desplaçaments i el temps 
que això significa en una ciutat com Bogotà, amb els proble-
mes de trànsit que hi ha, fan que moltes persones no puguin 
assistir a cursos com aquest si han de sortir del seu barri. 

Quina ha estat, després de gairebé dos anys d’experi-
ència a Casa Garavito, la resposta de la comunitat lo-
cal? 

La veritat és que la resposta ha estat excel·lent. Hi ha ha-
gut bastant participació: portem ja diversos grups i, a més 
a més, el grup que es va crear al principi del 2017 ha mos-
trat molt interès a anar veient diverses matèries, més de 
les que jo havia previst en començar. Vam començar amb 
confecció, després van voler fer un semestre sencer dedicat 
a roba esportiva, i ara són en confecció infantil. Això els dona 
la capacitat, actualment, de produir peces de roba en tots 
aquests camps. 

Els protagonistes parlen

Quins fruits destacaria vostè de tot aquest treball?  

D’una banda, més enllà de la formació que totes les parti-
cipants han rebut, jo destaco el fet que ja hi ha un grup de 
persones formades aquí que estan produint per a la venda, 
pel seu compte, utilitzant les màquines i l’espai de Casa 
Garavito quan al taller no s’estan fent classes. Per ara no 
han tingut grans resultats, però a poc a poc sí que han anat 
venent i obtenint beneficis. D’altra banda, és important des-
tacar que unes altres de les alumnes que s’han capacitat 
aquí ja han aconseguit treballs pel seu compte, fora d’aquí, 
produint roba. 

Quina ha estat la dificultat més gran, segons el seu parer?  

En el cas d’algun grup (no tots) la dificultat principal ha es-
tat que algunes persones falten sovint. Són mares o àvies 
de famílies amb moltes dificultats i responsabilitats a la 
llar, i de vegades, per circumstàncies alienes, han de deixar 
el curs. Després tornen i el reprenen, però sí que hi ha un 
problema, de vegades, d’assistència. Algunes persones són 
molt formals i no se salten cap classe, amb d’altres ha estat 
més difícil. 

Com s’ha sentit vostè oferint aquest servei?  

Em sento molt bé, excel·lent. La confecció és una professió 
que jo estimo, ho faig de cor, i entrego els meus coneixe-
ments perquè estiguin al servei de la comunitat, i això és 
molt bonic. 
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Els protagonistes parlen

Memòria d’actuació

2018
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GRÀCIES A LA VOSTRA COL·LABORACIÓ HEM GENERAT 25.094 OPORTUNITATS

AIGUA I SANEJAMENT 
AMBIENTAL
3.079 persones disposen d’aigua potable. Etiòpia.

289 persones tenen accés a una nova latrina. Bolívia, 
República Dominicana.

Ja són 650 persones les que participen del programa 
de reciclatge de plàstics a Sabana Yegua. República 
Dominicana.

IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIII

IIIII
IIIIIIIIII

DESENVOLUPAMENT 
AGROPECUARI
900 persones han millorat la seva vida amb el 
programa de seguretat alimentària. Bolívia.

350 persones participen de l’incipient projecte de 
turisme sostenible i desenvolupament agroforestal. 
República Dominicana.

ATENCIÓ INFANTIL
Hem treballat amb 357 nens en situació de carrer. 
Bolívia.

El treball en xarxa, per a la inclusió social dels nens 
en situació de carrer, s’ha incrementat amb 172 
reunions amb altres entitats. Bolívia.

396 preescolars reben educació, nutrició i estimulació 
precoç. Mèxic, República Dominicana.

Suport a famílies de 130 menors en exclusió social. 
Mèxic.

A

C

B

APODERAMENT DE LA DONA
600 dones han participat dels grups d’estalvi. Etiòpia.

1.411 dones capacitades. Etiòpia, Bolívia, Colòmbia, 
Mèxic, República Dominicana.

2.037 estudiants han participat del projecte aules per 
la igualtat. Etiòpia.

DADES 2018
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HABITATGE I INFRAESTRUCTURES 
COMUNITÀRIES
336 persones viuen en una casa digna i salubre. 
República Dominicana.

3.885 persones disposen de centres de reunió i activitats 
veïnals. Azua. República Dominicana.

EDUCACIÓ I DRETS
Els 1.024 estudiants d’Oda han estrenat aules i 
pupitres. Etiòpia.

155 joves estan estudiant a la universitat o a escoles 
tècniques gràcies a les beques d’estudis. Bolívia, 
República Dominicana, Colòmbia.

880 persones tenen accés a la lectura en mini 
biblioteques. República Dominicana.

450 persones d’origen haitià han rebut assessoria 
legal i capacitació. República Dominicana.

Les aules de lectoescriptura i el transport escolar 
han permès avançar de curs reeixidament a 129 
estudiants de primària. República Dominicana, Bolívia.

412 persones voluntàries han participat de les 
activitats educatives del Centre San José. Mèxic.

SALUT
Aules per la salut comença a funcionar a les escoles 
rurals de Meki amb 2.037 participants. Etiòpia.

L’escola d’Oda ha millorat les seves condicions 
higièniques gràcies a l’aigua corrent. Etiòpia.

El projecte de prevenció de l’embaràs adolescent ha 
arribat a 244 joves. República Dominicana.

4.172 persones han accedit a serveis sanitaris de 
qualitat. República Dominicana, Bolívia.

DADES 2018
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L’Associació Nous Camins és una Organització No Governa-
mental per al Desenvolupament (ONGD) declarada d’Utilitat 
Pública i fundada l’any 1981, i 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).

Treballem en comunitats amb carències socials i econò-
miques promovent el desenvolupament integral de les per-
sones perquè construeixin pel seu compte un futur millor. 
Construïm ponts entre la societat espanyola i les comuni-
tats dels països d’Àfrica i Amèrica Llatina, on som presents.

L’Associació Nous Camins és d’àmbit nacional i a través 
de les nostres delegacions som presents a gran part de la 
geografia espanyola. Les delegacions estan formades per 
personal voluntari que col·labora en la labor de difusió, sen-
sibilització i captació de fons.

La nostra Assemblea es reuneix dos cops l’any per a decidir 
les activitats de l’Associació, aprovar els comptes, memòri-
es d’actuació, pressupostos i plans d’actuació.

El nostre treball s’orienta conforme el Pla Estratègic 2016-
2018 que ens marca les línies de treball per aconseguir la 
visió de la nostra Associació.

La Nostra Missió
• Promovem el desenvolupament integral de les persones 
per assolir una major justícia social.

• Treballem en comunitats amb carències socioeconòmi-
ques d’Àfrica i d’Amèrica Llatina perquè les persones cons-
trueixin pel seu compte un futur millor.

• Construïm ponts entre els nostres donants i les comu-
nitats dels països d’Àfrica i d’Amèrica Llatina en les quals 
estem presents.

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 la seva comunitat.

Els Nostres Valors
• 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 in-
vertim en les persones. Una esperança realista, activa, rao-
nable i fonamentada en les persones. 

El nostre capital humà

Assemblea de socis i sòcies

Junta Directiva

979 socis, sòcies i donants, que sense ells, tot 
això no seria possible

4 persones treballant a les oficines de Madrid i 
Barcelona

6 persones expatriades coordinant projectes 
sobre el terreny

2 persones voluntàries internacionals, aportant el 
seu coneixement

2 persones voluntàries a Espanya implicades a 
feines administratives

Treballem en Xarxa

• Inspirats pels valors de l’Evangeli, entesos com a valors 
universals integradors, mai excloents. 

• 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. 

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

• La transparència, la proximitat i la confiança marquen el 
nostre treball diari i són irrenunciables en la nostra entitat. 

• Independència. Vetllem per la nostra autonomia institu-
cional i decisòria respecte de qualsevol instància pública o 
privada.

Saps qui som?
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IINGRESSOS:  800.377 € %
Quotes (privat) 44%
Donacions (privat) 19%
Convenis de col·laboració institucional 
(privat) 19%

Públic 16%
ALTRES 2%

DESPESES 2018 %
Projectes de desenvolupament 76%
Sensibilització 11%
Administració 11%
Captació de fons 2%

Total 100%

FONS PER ÀREES D’ACTUACIÓ

31%
Atenció infantil

17%
Educació i drets

15%
Habitatge i 

infraestructures 
comunitàries

14%
Desenvolupament 
rural i agropecuari

11%
Apoderament de 

la dona

8%
Salut

4%
Aigua i sanejament

47%
Bolívia

28%
República 
Dominicana

20%
Etiòpia

3%
Mèxic

2%
Colòmbia

FONS PER PAÍS

Presidenta: M. Carme Bultó Serra
Vicepresident: Pablo Cirujeda Ranzenberger
Secretària: M. Pilar Bultó Serra
Tresorer: Darío Calvo Soler
Vocal-Gerent: Silvia Garriga Iglesias
Vocal: Martí Colom Martí
Vocal: Ricardo Martín Pinillos

ELS NOSTRES COMPTES

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

JUNTA DIRECTIVA 2018

ASSEMBLEA DE SOCIS I SOCIES

JUNTA DIRECTIVA

GERÈNCIA

ADMINISTRACIÓ 
I RRHH 

SENSIBILITZACIÓ 
I VOLUNTARIAT     

PROJECTES CAPTACIÓ DE FONS
I COMUNICACIÓ

ENTITATS
PÚBLIQUES 

FUNDACIONS
CATALUNYA

PRIVATS FUNDACIONS
I EMPRESES

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

SENSIBILITZACIÓ
7 de MARÇ 
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, llançarem una 
campanya a les Xarxes Socials per a fer visible l’important 
paper de les dones en el desenvolupament de les seves co-
munitats i països.

MES de MARÇ 
Vam aparèixer en els mitjans escrits i en l’emissora Ser a fi 
de sensibilitzar a la població sobre els problemes mediam-
bientals i sanitaris que provoquen la manca de banys dig-
nes a República Dominicana i el projecte que fem amb la 
construcció de latrines amb, entre altres, la col·laboració de 
l’Ajuntament de Jumilla. 

19 de MARÇ 
Vam tenir l’oportunitat de donar una xerrada-col·loqui a la 
Universitat de Cadis “Etiòpia, la dona i el seu apoderament”, 
va ser una bona ocasió per a revisar i debatre sobre les barre-
res econòmiques i culturals a les qual s’enfronten les dones 
a Etiòpia per aconseguir el seu desenvolupament personal.

12 de MAIG
Vam participar, juntament amb altres entitats, en una cam-
panya de sensibilització a Tudela. Amb el nom: Tudela en 
obert, la ciutat va poder veure de primera mà les accions en 
cooperació que sorgeixen de les seves iniciatives munici-
pals. Els més menuts de la família es van apropar a la nostra 
taula per a posar una nota de color a la jornada.

Part del nostre treball a Espanya se centra a donar a conèixer realitats llunyanes 
amb les quals estem íntimament relacionats.

La construcció d’un món més just comença prenent consciència que existeixen 
altres realitats diferents a les nostres.

21 de MAIG 
Diversos mitjans de Tudela es van fer ressò de la col·labora-
ció de l’Ajuntament amb el projecte de reparació i millora de 
l’habitatge, a República Dominicana, en el qual Nous Camins 
porta treballant durant els últims anys. Junts hem treballat 
per a compensar el dret de les persones a un habitatge digne 
i en condicions higièniques. A una zona on cada temporada 
es repeteixen els huracans i les tempestes tropicals, un ha-
bitatge digne  i segur és un factor clau per a millorar la vida 
de les persones.

22, 23 y 24 de JUNY
Vam iniciar un procés de reflexió de tres dies. Sota el títol de 
“Reconeixent-nos davant del mirall” i amb diverses dinàmi-
ques i espais de treball vam fer una radiografia dels 38 anys 
de treball de la nostra associació i del moment actual per a 
començar a somiar amb possibles escenaris de futur.

18 D’OCTUBRE
A l’espai de la Fàbrica Lehmann vàrem compartir vetllada 
amb les dones de la Fundació FIDEM enraonant sobre els 
projectes que duem a terme a República Dominicana i els 
reptes que tenen en aquest context les dones que volen 
emprendre. 

31 D’OCTUBRE
El diari Area es va fer ressò del nostre projecte d’educació 
preescolar a República Dominicana que ha estat cofinançat 
per la Diputació de Cadis. 

Projectes de desenvolupament
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El desenvolupament dependrà de les possibilitats que tin-
guin totes les persones per a desenvolupar el seu potencial. 
Amb aquest convenciment seguim treballant, generant opor-
tunitats per a les persones amb les quals treballem puguin 
desenvolupar-se al màxim, el seu progrés traurà de la mà el 
desenvolupament de la seva comunitat. 

Durant l’any 2018 hem estat treballant en 40 projectes, en 
cinc països, que han generat oportunitats, de forma directa, 
per un total de 25.094 persones. 

Projectes de desenvolupament
Com cada any agrupem els projectes de desenvolupament 
per àrees d’actuació, tenint en compte que el desenvolu-
pament és un procés complex i interrelacionat en el qual  
intervenen múltiples factors que poden accelerar o revertir 
els resultats. 

Agraïm a les nostres contraparts el seu treball incansable i 
responsable sobre el terreny, la nostra relació de confiança i 
aprenentatge mutu ens fa millorar any rere any. Comunidad de 
San Pablo (CSP): Bolívia, Colòmbia, Mèxic, República Domini-
cana i Etiòpia. Abriendo Nuevos Caminos: Mèxic. 

.

40
Proyectes

5
Països

25.094
Persones
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SALUt
PROJECTES:
Millora de la salut i hàbits higiènics per als alumnes de l’es-
cola comunitària d’Oda, Meki. Etiòpia.

Educació en salut en les escoles de l’àrea rural de Meki. Eti-
òpia.

Promoció de la salut i assistència mèdica primària, Indepen-
dencia, Cochabamba. Bolívia.

Atenció Sanitària a la població. (Centre de Salut Sagrada Fa-
mília). Sabana Yegua, Azua. República Dominicana.

Programa de prevenció de l’embaràs adolescent en el Dis-
tricte Municipal de Barrera, Azua. República Dominicana.

Persones beneficiades

25.374
INDIRECTeS

7.174
DIRECTeS

2018: 50.135 €
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ATENCIÓ infantil
PROJECTES:
Inclusió familiar i social dels nens i adolescents en situació 
de carrer acollits a la casa d’acollida San José, Cochabam-
ba. Bolívia.

Reforç del programa d’atenció infantil a Sabana Yegua a tra-
vés del seu equipament, Azua. República Dominicana.

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

Atenció individualitzada amb 24 nens preescolars, Centro 
San José, Jardines de San Juan Ajusco, Ciudad de México. 
Mèxic.

Programa de recolçament a famílies en situació d’exclusió 
social en Jardines de San Juan Ajusco, Ciudad de México. 
Mèxic.

13.254
INDIRECTeS

850
DIRECTeS

2018: 186.921 €
Persones beneficiades
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APODERAMENT de la dona
PROJECTES:
Capacitació laboral per a dones en el centre de capacitació 
laboral Kidist Mariam, Meki. Etiòpia.

Grups d’estalvi comunitari i apoderament econòmic de do-
nes en Meki. Etiòpia.

Apoderament laboral de les dones de Meki a través de l’am-
pliació del centre Kidist Mariam, Meki. Etiòpia.

Apoderament de la dona rural adulta a través de la alfabe-
tització i educació bàsica, subcentral Totora Pampa, Vacas, 
Cochabamba. Bolívia.

Apoderament de la dona adulta rural a través de la capacita-
ció productiva artesanal tèxtil, Vacas, Cochabamba. Bolívia.

Capacitació laboral de dones en el Centre Nazaret a Sabana 
Yegua, Azua. República Dominicana.

15.300
INDIRECTeS

2.436
DIRECTeS

2018: 66.218 €

Formació de dones a la comunitat com a educadores pre-
escolars, Jardines de San Juan Ajusco, Ciudad de México. 
Mèxic.

Establiment d’una tenda-basar en el Centre San José, Jar-
dines de San Juan Ajusco, Ciudad de México. Mèxic.

Persones beneficiades
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Aigua i sanejament
PROJECTES:
Accés a l’aigua per a la població de Meja Lalu. Etiòpia.

Sanejament  bàsic a través de la construcció de latrines 
en comunitats rurals del municipi de Independencia, Coc-
habamba. Bolívia.

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

Programa de reciclatge de plàstics en el municipi de Sabana 
Yegua, Azua. República Dominicana.

Persones beneficiades

25.125
INDIRECTeS

4.018
DIRECTeS

2018: 23.070€
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Desenvolupament rural i 
agropecuari
PROJECTES:
Cap a la sobirania alimentària mitjançant la Repoblació fo-
restal en 8 comunitats de la subcentral Totora Pampa. Muni-
cipi de Vacas, Cochabamba. Bolívia.

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

Enfortiment de la sobirania alimentària en comunitats rurals 
del municipi de Independencia, Cochabamba. Bolívia.

Programa agro-forestal de capacitació i turisme sostenible, 
Barrera, Azua. República Dominicana.

7.550
INDIRECTeS

1.250
DIRECTeS

2018: 87.468€
Persones beneficiades
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Educació i drets
PROJECTES:
Construcció d’aules i equipaments escola d’Oda. Etiòpia.

Educació per a la igualtat de gènere a les escoles de l’àrea 
rural de Meki. Etiòpia.

Programa de suport i : transport escolar per a nenes i nens de 
la Sub Central Totora Pampa, Cochabamba. Bolívia.

Programa de beques d’educació tècnica per a joves de zones 
rurals, Cochabamba. Bolívia.

Programa educatiu per a nens/es i joves a República Domini-
cana.

Promoció de la lectura mitjançant una xarxa de biblioteques 
a comunitats rurals de Sabana Yegua, Azua. República Domi-
nicana.

Programa educatiu de sales de lectoescriptura, Sabana Ye-
gua, Azua. República Dominicana.

23.802
INDIRECTeS

5.145
DIRECTeS

2018: 105.224 €

Programa d’assessoria legal i capacitació de la població haiti-
ana assentada a Sabana Yegua, Azua. República Dominicana.

Sensibilització i coordinació de grups de voluntaris al Centre 
Comunitari de Desenvolupament Infantil San José, Jardines 
de San Juan Ajusco, Ciudad de México. Mèxic.

Projecte Educatiu Integrat als barris La resurrección, Granjas 
de San Pablo i El Pesebre, Bogotá. Colombia.

Persones beneficiades
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Habitatge i 
infraestructures 
comunitàries
PROJECTES:
Millores estructurals de l’habitatge per a la prevenció de 
desastres climatològics i de malalties a Sabana a Sabana 
Yegua, Azua. República Dominicana.

Foment de la participació comunitària construcció d’espai 
comunal a Mordán, Azua. República Dominicana.

Millora de les instal·lacions del saló comunal de la localitat 
Proyecto 2-C, Azua. República Dominicana.

Millora de les instal·lacions del saló comunal de la localitat 
Kilómetro 7, Azua. República Dominicana.

7.515
INDIRECTeS

4.221
DIRECTeS

2018:  93.684 €
Persones beneficiades



43

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

DIPUTACIONS
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

AJUNTAMENTS
AYUNTAMIENTO DE ANSOÁIN
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN
AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
AYUNTAMIENTO DE BETXÍ
AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE CIZUR
AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE GALAR
AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE OLZA
AYUNTAMIENTO DE HUARTE
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AYUNTAMIENTO DE NOÁIN
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE TUDELA
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

EMPRESES
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
CAMEBAL SL
CARMELITAS DESCALZAS DE SAN 
SEBASTIAN
CECAUTO LOGISTICA SL
CIRCOL CATOLIC
CLINICA SAGRADA FAMILIA SA
DATADEC SA
FARMACIA PARDO RELAT CB
FIRMA CB
FISA 74 SA
FUNDACION CAL PAU
FYD 2001 SL
GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL SL
GESBIO SL
GESTION INTEGRAL INSTALACIONES 
(GEINSTAL)
GRASVER SL
GRUPO BABAC SL
HIMARDU SL

FUNDACIONS I EMPRESES
FUNDACIÓN JOSEFA MARESCH

HOTEL MONTECARLO SL
IBERCLOR
IDEAS Y COLORES SL
INDUSTRIAL COMENEC SL
INDUSTRIAS GRAFICAS JIMENEZ GODOY 
SA
INMUEBLES NAVARROS SL
INSTITUCION JOSEFA MARESCH SERVET
INVERSIONES LAANS 112 SL
LAB. DOCTOR RABASSA SL
LAGRAMA SL
MANUFACTURAS BALMES VIVES SL
MEDIBOR SL
MELCHOR MASCARO SA
MENTORING & COACHING SL
NEW RISK SL
NICO JAMONES SL
OLIVER Y BATLLE SA
ORTHOGAR SL
PCF SL
PINTURAS MONTO SA
PITARRA SL
PROMOCIONES KEOPS SA
SAFER DMCI
SOCIEDAD DE INVERSIONES VEGON SA
TULBOS SL
WARNER BROS. ENTERNAINMENT 
ESPAÑA SL
ZOILO RIOS SA

Amb la col·laboració de



MADRID
C/Jorge Juan 65, 3º
info@nuevoscaminos.org
Tel. 915 776 897

BARCELONA
C/ Sant Nicolau, 9

info@nouscamins.org
Tel. 932 310 712

www.nouscamins.org

@AsociacionNC @ncaminosongd @nuevoscaminosasociacionion Asociación Nuevos Caminos - Nous CaminsNous 
Camins

COMPTES BANCARIS: CAIXABANK ES98 2100 0079 8302 0128 0831 BBVA ES83 0182 4000 6602 0800 2172


