
MEMÒRIA 
D’ACTUACIÓ 2021

Impulsant el reciclatge i l’educació ambiental a Sabana 
Yegua, República Dominicana, a través del projecte Re-
cicla+
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Dades de 2021
HEM TREBALLAT PER A MILLORAR, DE MANERA DIRECTA, LA VIDA DE 
30.766 PERSONES: 16.496 DONES i 14.270 HOMES.

DE MANERA INDIRECTA, 335.860 PERSONES S’HAN VIST BENEFICIADES 
DELS NOSTRES PROJECTES.

Dones han creat una 
cooperativa tèxtil,

Dones formades i 
apoderades.

Persones han rebut 
assistència sanitària de 

qualitat.

República Dominicana, Etiòpia, 
Bolívia i Colòmbia.

Bolívia, República Dominicana i Etiòpia.

Etiòpia.

Persones poden mantenir 
el seu estil de vida rural de 
manera digna.

Hem treballat per la igualtat 
entre homes i dones en tots 
els nostres projectes

90

748

9.994

3.101

Bolívia, República Dominicana i Etiòpia.

Bolívia i República Dominicana.
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Bolívia i República Dominicana.

Bolívia.

Persones s’han beneficiat de la posada 
en marca del nostre sistema
de reciclatge de plàstics.

Persones gaudeixen de 
nous banys i latrines a

casa seva.

Menors en risc de 
viure al carrer han 
rebut suport.

Petits compten amb 
quatre aules noves.

Persones tenen accés a 
aigua potable.

Nens i nenes han 
participat en projectes 
d’integració social, 
educativa i cultural.

Joves han pogut estudiar 
a la universitat o escoles 
tècniques.

10.313

397

427

954 1.776

843

130

Bolívia.

Mèxic, Bolívia i República Dominicana.

Etiòpia.

República Dominicana.

Bolívia, República Dominicana i Colòmbia.
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Ingressos i despeses

Distribució dels fons
per àrees d’actuació

Distribució dels fons per països 

INGRESSOS 2021:   842.731,54€

Quotes (Privat)     34%

Donacions (Privat)    27%

Convenis col·laboració 
institucional (Privat)    23%
Públic      14%
Altres      2%

AIGUA I SANEJAMENT DESENVOLUPAMENT RURAL EDUCACIÓ INFÀNCIA DONA SALUT HABITATGE I INFRAESTRUCTURES

DESPESES 2021

Projectes de desenvolupament   78%

Administració     10%

Sensibilització     10%
Captació de fons    2%

TOTAL      100%

DONA AIGUA I SANEJAMENT EDUCACIÓ DESENVOLUPAMENT RURAL

INFÀNCIA

HABITATGE

SALUT

40,00%

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

1,95%

MÈXIC

0,92%

COLÒMBIA

30,52%

ETIÒPIA R.DOMINICANA

37,37%

BOLÍVIA

29,23%
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Saps 
qui som?
Som una Organització No Governamental per al 
Desenvolupament (ONGD) declarada d’Utilitat Pública 
i fundada en 1981. Sendera ONG està inscrita en 
el Registre d’Associacions 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 Desenvolupament (AECID).

L’any 2021 ha portat moltes novetats. La més visible és 
el nostre canvi de marca. Vam néixer com a Associació 
Nous Camins l’any 1981 i quaranta anys després vam 
veure la necessitat d’adaptar-nos als nous temps i 
evolucionar. L’adaptació dels estatuts i el nou nom son 
part d’aquesta evolució. Reflecteixen bé la nostra aposta 
per la proximitat i el desenvolupament de les dones 
com a motor de canvi en les comunitats en les quals 
treballem.

Ara som SENDERA i amb aquest nom continuarem 
el camí del desenvolupament, perquè més persones 
puguin gaudir d’una oportunitat que els ajudi a prosperar 
i prendre les regnes del seu futur.

LA NOSTRA MISSIÓ
La nostra organització aposta pel desenvolupament 
integral de les persones, contribuint a generar 
oportunitats i enfortir capacitats perquè elles, per si 
mateixes, construeixin un món millor. Per a això donem 
suport a iniciatives en comunitats els drets fonamentals 
de les quals són 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 la comunitat.

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 
invertim en les persones. Una esperança realista, activa, 
raonable i fonamentada en les persones.

Perseguim la justícia social. Qualsevol dona o home, 
independentment d’on neixi hauria de tenir les mateixes 
oportunitats 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 
gènere i la millora real de les condicions de vida de les 
dones.

1981

2021
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Sendera és d’àmbit estatal i a través de les nostres 
delegacions tenim presència en gran part de la 
geografia espanyola. Les delegacions estan formades 
per personal voluntari que col·labora en la tasca de 
difusió, sensibilització i recaptació de fons.

La nostra Assemblea es reuneix dues vegades a l’any 
per a decidir les activitats de l’associació, aprovar els 
comptes, memòries d’actuació, pressupostos i plans 
d’actuació.

El nostre treball s’orienta conforme al Pla Estratègic 2020 
- 2023 aprovat per l’Assemblea General de Sendera, que 
ens marca les línies de treball per a aconseguir la visió 
de la nostra entitat.

- La nostra assemblea està integrada per 31 
persones.

- 7 persones conformen la Junta Directiva.

- 848 persones col·laboradores, imprescindibles 
per a fer el nostre treball realitat.

- Un equip tècnic de 4 persones en les oficines de 
Madrid i Barcelona.

- Una persona en pràctiques.

- 6 persones expatriades coordinant projectes 
sobre el terreny.

- 7 persones en voluntariats internacionals 
aportant el seu coneixement sobre el terreny.

- 4 persones voluntàries a Espanya implicades en 
tasques administratives i de sensibilització.

El nostre capital 
humà

Treballem 
en Xarxa

ASAMBLEA 
GENERAL

DE SOCIS I 
SÒCIES

SILVIA
GARRIGA
Direcció

AURORA
ELIAS

Administració
i RRHH

XAVIER
MAGARZO

Projectes

LAURA
ALEMÁN

Comunicació i 
Captació de fons

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Mònica Redolad

Vicepresident: Ricardo Martín
Secretària: Eulàlia Joseph

Tesorer: Rafael Navarro
Vocales: Martí Colom

         Esteve Redolad
           Dolors Puertolas
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Saps què 
fem aquí?
Apropar les persones que ens donen suport a les comunitats dels països d’Àfrica i 
Amèrica Llatina en els quals som presents forma part central de la nostra missió.

Per això, cada any realitzem diferents activitats de sensibilització en el àmbit estatal i 
ens unim a iniciatives d’altres entitats i xarxes amb les quals compartim objectius.

En totes aquestes accions, tenim presents els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, que perseguim de manera transversal en els nostres projectes de 
cooperació.

A l’inici de l’any, amb l’arribada de febrer, l’equip de 
voluntaris Recicla+, format per Marta, Marc i Carlota, va 
enlairar des de l’aeroport de Barcelona cap a República 
Dominicana, amb la maleta carregada de motivació. 
Durant tot l’any, diferents mitjans s’han fet ressò d’aquesta 
iniciativa de reciclatge i educació mediambiental en 
les comunitats de Sabana Yegua i Proyecto 4, com ara 
EuropaPress Social i EL PAÍS, Planeta Futuro. 

A l’abril vam signar un conveni de col·laboració amb 
la Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària 
(SEMERGEN), coincidint amb la celebració del Dia 
Mundial de la Salut. Aquest acord neix amb l’objectiu de 
compartir experiències i aportar els coneixements dels 
professionals d’Atenció Primària als materials d’educació 
en salut que elaborem en iniciatives com les “Aules per 
la Salut”.

El mes de maig vam participaren la presentació del 
documental “Las 75”, elaborat pel Cantero de Letur, 
entitat que col·labora amb el desenvolupament dels 
nostres projectes amb dones en Meki. A la fi de 2019 van 
viatjar fins a Etiòpia per viure’ls de primera mà, plasmant 
la seva experiència en aquesta peça audiovisual, dirigida 
per Ismael Olivares.

Després de molts mesos de treball intern reflexionant 
sobre la identitat, el rol i els valors de l’ONG, de la mà 
de l’agència Vranded, al setembre la nostra Assemblea 
va acordar adoptar el nom de Sendera ONG. No obstant 
això, guardem la sorpresa fins a la presentació oficial del 
nou nom, que substituiria al d’Associació Nous Camins 
que ens havia acompanyat des de 1981.
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El 21 d’octubre va tenir lloc l’esdeveniment “40 anys i 
continuem el camí”, a l’hotel Meliá Sarrià de Barcelona. 
Allí reunim unes 100 persones per a iniciar la celebració 
del 40è aniversari de l’associació i donar a conèixer la 
marca Sendera. Va ser una tarda emotiva de retrobament 
i agraïment als nostres socis i sòcies, especialment als 
qui ens donen suport des de fa més de 30 anys. La 
música ens va fer viatjar des de les cadires de la mà de 
Karim Badias que va interpretar una peça a la marimba.

Amb la tornada a les activitats presencials també han 
anat tornant les fires solidàries. El mes de novembre 
participem en la Fira Solidària de Sangüesa, en la qual 
vam tenir un petit punt informatiu sobre la campanya 
“Puntades que arriben molt lluny” i d’artesania. També 
participem en les activitats solidàries de l’Ajuntament 
de Tudela, amb una exposició solidària en el Centre 
Cultural Lourdes de Tudela, sobre el projecte d’accés a 
l’aigua per a la comunitat de Totorani, a Bolívia, secundat 
per l’Ajuntament.

Acomiadem l’any amb la participació de Montserrat 
Madrid, responsable de projectes a Bolívia, en el 
programa Hoy por Hoy de la SER, on va tenir oportunitat 
d’explicar el treball que es realitza en el centre 
d’acolliment temporal Casa San José, a Cochabamba 
(Bolívia), amb nens del carrer.
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Els nostres 
projectes de 
desenvolupament

32
Projectes Països Oportunitats de 

desenvolupament

5 30.766
Agraïm a les nostres contraparts, la Comunidad de San Pablo i 
Abriendo Nuevos Caminos, el seu treball incansable i responsable 
sobre el terreny. La nostra relació de confiança i aprenentatge mutu 
ens fa millorar any rere any.
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Etiòpia
265.862€

PERSONES BENEFICIÀRIES
DIRECTES

PERSONES BENEFICIÀRIES
INDIRECTES

INVERSIÓ

PROJECTES

-   Capacitació laboral en el Centre Kidist Mariam de 
Meki.

-    Creació i enfortiment d’una cooperativa tèxtil a través 
de la millora de les capacitats dels seves integrants 
i la comercialització dels seus productes des d’una 
perspectiva de gènere.

-  Apoderament de les dones urbanes de Meki.

-  Aules per la igualtat en tres escoles primàries de Meki.

-  Aules per la salut en tres escoles primàries de Meki.

-  Contribuir a la millora de l’ensenyament primari de 
l’escola de Wayo Grabe a través de la construcció i 
equipament de 4 aules, Meki.

2.565
HOMES

3.486
DONES

45.924
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325.519€
PERSONES BENEFICIÀRIES

DIRECTES

PERSONES BENEFICIÀRIES
INDIRECTES

INVERSIÓ

8.885
HOMES

10.028
DONES

258.915

República 
Dominicana

PROJECTES

   Recicla +

  Programa de suport educatiu als nens/es i joves de 
Sabana Yegua, Azua.

   Reforç educatiu a través de posada en marxa de sales 
de lectoescriptura i matemàtiques, municipi de Sabana 
Yegua.

   Programa de prevenció de l’embaràs adolescent.

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

   Atenció Sanitària a la població en el Centro de Salud 
Sagrada Familia, centre de rehabilitació i 8 farmacioles 
populars, Sabana Yegua, Azua.

    Contribuir al dret a habitatges i serveis bàsics adequats 
a través de la reparació d’habitatges en Sabana Yegua i 
les seves comunitats rurals.

  Desenvolupament agroforestal i protecció ambiental 
en el municipi de Mordán.

  Promoció del turisme rural i posada en marxa del 
ecohotel Altos de la Caobita. Districte Municipal de 
Barrera, Azua.
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Bolívia
PROJECTES

   Contribuir a fer efectiu el dret humà a l’aigua a la població 
rural de la comunitat de Totorani, municipi d’Independencia, 
Cochabamba.

    Contribuir a fer efectiu el dret humà a l’aigua a la població 
rural de la comunitat de Rodeo del municipi d’Independencia, 
Cochabamba.

      Contribuir a fer efectiu el dret humà a l’aigua a la població rural 
de la comunitat de Chullpani del Municipi d’Independencia, 
Cochabamba.

      Contribuir a fer efectiu el dret humà a l’aigua a la població rural 
de la comunitat de Kantu Suyu del Municipi d’Independencia, 
Cochabamba.

  Sanejament bàsic a través de la construcció d’unitats 
bàsiques de sanejament en comunitats rurals del municipi 
d’Independencia, Cochabamba.

   Enfortir a les dones rurals de cinc comunitats del Municipi 
d’Independencia en l’exercici efectiu dels seus drets, a través 
de l’apoderament econòmic i social, Cochabamba.

254.597€
PERSONES BENEFICIÀRIES

DIRECTES

PERSONES BENEFICIÀRIES
INDIRECTES

INVERSIÓ

2.750
HOMES

2.905
DONES

30.367
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   Fomentar el dret a la infantesa en l’àmbit rural per a 
enfortir en igualtat d’oportunitats la integració social, 
educativa i cultural dels nens, nenes i adolescents 
(NNA), i especialment a la població amb discapacitat, 
de cinc comunitats del Municipi d’Independencia, 
Cochabamba.

  Contribuir a l’erradicació de la pobresa mitjançant 
l’enfortiment de l’economia de les famílies pageses 
a través de la introducció d’ovins millorats en les 
comunitats rurals d’Independencia.

   Promoció de la salut i assistència mèdica primària, 
Independencia, Cochabamba.

   Programa de reforestació i plantació d’arbres fruiters, 
Independencia i Totora Pampa, Cochabamba.

  Enfortir a les dones rurals de dotze comunitats del 
municipi de Vacas en l’exercici efectiu dels seus drets, a 
través de l’apoderament econòmic i social, Cochabamba.

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

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

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

    Restituint el dret a viure en família dels nens i adolescents 
en risc de carrer i en carrer, Cochabamba.
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Colombia
y México
PROJECTES

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

   Projecte de beques universitàries per a joves dels 
barris La Resurrección, Granjas de San Pablo i El Pesebre, 
Bogotà.

25.001€
PERSONES BENEFICIÀRIES

DIRECTES

PERSONES BENEFICIÀRIES
INDIRECTES

INVERSIÓ

77
DONES

70
HOMES

654

16
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Amb la col·laboració de:
ENTITATS PÚBLIQUES 
GOBIERNO  DE  NAVARRA 
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTO DE ASPE 
AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN 
AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN 
AYUNTAMIENTO DE HUARTE 
AYUNTAMIENTO DE LA CENDEA DE OLZA 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA 
AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 
AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR
FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS

ENTITATS PRIVADES
ASOCIACION SONRIE Y CRECE 
ALSTOM FOUNDATION 
CIRCOL CATÒLIC 
FUNDACIÓ MARLEX 
FUNDACIÓN ACCENTURE 
FUNDACIÓN ALIANZA 68 
FUNDACIÓN ELECNOR 
FUNDACIÓN ENESBA
FUNDACIÓ INTERNACIONAL DE LA DONA 
EMPRENEDORA (FIDEM)
FUNDACIÓN JOSEP BOTET
FUNDACIÓN LA CAIXA
FUNDACIÓN MAITE IGLESIAS BARCIANA 
FUNDACIÓN MAPFRE
FUNDACIÓN PER L’AMOR A L’ART 
FUNDACIÓN ROVIRALTA
A.P.E.C. RECURSOS HUMANOS SL 
ADISS INFORMÁTICA SL 
AGR BLAY SL
AGRO INDUSTRIAL RIOJANA SA AGRISA 
ALONSEGUR SL

ARMESTO Y ASOCIADOS ABOGADOS SL 
ARONA VILACLARA SL
BOMBAS SACI SA
CANTERO DE LETUR SA
CLÍNICA SAGRADA FAMILIA SA 
CREARSA SCCL
DATADEC SA
FIRMA CB
FYD 2001 SL
GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL SL 
GESBIO SL
GRASVER SL
GRUPO BABAC SL
GRUPO INDUKERN
HOTEL MONTECARLO SL 
HOTELES MELIÁ
IDEAS Y COLORES SL 
INDUSTRIAL COMENEC SL 
INDUSTRIAS GRÁFICAS JIMENEZ GODOY SA
INVERSIONES LAANS 112 SL
LAB. DOCTOR RABASSA SL
LAGRAMA SL
MANUFACTURAS BALMES VIVES SL
MELCHOR MASCARO SA
MENTORING & COACHING SL
NATURHOUSE HEALTH SA
NAVACREUS SL
NEREIDON SL
NEW RISK SL
NOTARIA - POLA DE SIERO
OLIVER Y BATLLE SA
ORTHOGAR SL
PINTURAS MONTÓ SAU
PITARRA SL
RASTREATOR COMPARADOR CORREDURIA DE SEGUROS 
SAFER DMCI
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA (SEMERGEN)
SOCIEDAD DE INVERSIONES VEGON SA
TULBOS SL
WARNER BROS. ENTERNAINMENT ESPAÑA SL
ZOILO RIOS SAZ
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El proyecto Recicla+ está cofinanciado con el Área Metropolitana de Barcelona y 
Alstom.

¡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 bxos esq. 08014
932 310 712

Madrid
Jorge Juan, 65 3º 28009
915 776 897

info@senderaong.org
www.senderaong.org

Continuem el ca
m í.

ABANS

ARA


