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Benvolguts amics i amigues, 
Una vegada més, arribem a les vostres llars a través de 

la revista anual de Sendera, una publicació que fem des 
de fa 40 anys i que continuem preparant amb afecte. En 
aquestes línies m’agradaria fer una breu reflexió sobre com 
ha evolucionat la comunicació en la nostra societat i com ho 
considerem nosaltres com a ONG. 

Al llarg de les últimes dècades, la idiosincràsia social i 
política ha canviat substancialment. En nombrosos mems 
o TikToks es lloen els anys 80 amb certa nostàlgia, i per a 
alguns (és clar, la generació X i els primers mil·lennistes) va 
ser el pinacle de la societat (sense mòbil, sense internet, 
sense sobreprotecció…). Sembla com si des d’aleshores la 
societat s’hagi anat corrompent. 

Sendera (abans Nous Camins) va ser, i en cert sentit 
continua sent, una ONG dels 80. Molt ha canviat el món 
de la cooperació des d’aleshores, quan parlàvem del 
Tercer i Quart Món, o fèiem els informes de projectes amb 
WordPerfect i Lotus 123 i els enviàvem, quan era possible, 
per fax. 

Una de les coses que més radicalment ha canviat és el 
món de la comunicació i la informació. El segle XXI podria 
denominar-se l’època de la hiperinformació o saturació 
informativa. Podríem assignar-li tres característiques: 

• Dramatisme i intensitat: la informació pren caràcter de 
drama, detallada, al minut, amb imatges morboses de 
crisis amenaçadores i desastres.

• Brevetat: els cicles de les notícies són curts. Una notícia 
de primera pàgina dura una setmana com a màxim, i es 
va relegant perquè unes altres prenguin el seu lloc. 

• Biaix: els mitjans d’informació cada vegada tenen 
menys pudor de ser també mitjans d’opinió. S’accedeix 
a la informació al gust del consumidor. 

Des de fa alguns anys, l’associació s’ha posat les piles per 
modernitzar-se i no sols des del punt de vista operatiu. El 
canvi de nom, que vam fer fa un any, és una mostra més 

d’aquesta evolució que està orientada a projectar-nos cap 
a fora amb nous dissenys, logos, xarxes socials, etc.  Però, 
i en això sí que som dels vuitanta, no volem perdre 
l’autenticitat en la manera de comunicar-nos, tant en 
els llocs en què desenvolupem els projectes com aquí a 
Espanya. En contra de les tendències informatives actuals, 
volem que la nostra comunicació amb socis, amics i donants 
continuï sent:

• Una informació positiva, sense alarmes ni aprofitant-se 
de les desgràcies alienes, sinó reivindicant i celebrant els 
avenços aconseguits i el potencial de totes les persones 
amb les quals treballem. 

• Una informació amb continuïtat, perquè tothom pugui 
anar seguint les situacions i experiències que expliquem, 
a velocitat digerible.  

• Una informació objectiva, reconeixent que el 
desenvolupament, la solidaritat i la cooperació són 
àmbits de trobada de moltes persones, que potser 
poden tenir ideologies o visions polítiques diferents.    

En aquest número que teniu a les mans (o pantalles) volem 
insistir en el segon punt. A part d’informació habitual sobre 
els projectes i països on som, volem anar una mica més 
a fons sobre la realitat d’Etiòpia. Aprofitem que la nostra 
companya Laura va visitar l’estiu passat els projectes que s’hi 
duen a terme perquè fes de periodista. Per això, en aquesta 
edició de la revista podreu llegir diversos testimonis i 
experiències que ens apropen a una visió una mica més 
àmplia sobre la tasca que desenvolupem al país.  

Com sempre, només em queda donar les gràcies a tothom 
pel vostre continu suport, de cap a cap d’aquest temps, que 
no és ni millor ni pitjor que els 80, però certament diferent i 
amb una infinitat de fascinants i bonics desafiaments. 

Una abraçada, 
Mónica Redolad. Presidenta
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Etiòpia
En aquest número volem centrar la mirada a Etiòpia. Les següents pàgines ens 
ajudaran a fer-ho. Començarem revisant algunes dades de context per a conèixer 
una mica més d’aquest bell país africà que, malgrat haver posat en marxa 
polítiques per a erradicar la pobresa, segueix a la cua del desenvolupament humà 
per culpa dels conflictes interns, les conseqüències econòmiques de la pandèmia 
i l’increment dels preus en els béns de primera necessitat.

Dades: Banc Mundial, UNICEF i PNUD

Eritrea, Djibouti, Somàlia, 
Kenya, Sudan del Sud i Sudan

El país és una amalgama d’ètnies i 
nacionalitats, sent l’oromo i l’amhara 
les majoritàries

Cada estat regional i 
ètnia té el seu propi 
idioma, sent l’oromo 
el més estès

acaben 
l’educació primària

de nens i nenes

dels nens i nenes

de les nenes
es matriculen en el cicle 
d’educació secundària

persones practiquen

< 5 anys pateixen

nenes i dones sotmeses morts infantils 
associades a la desnutrició

a vista d’ocell

Fronteres

Oromo Amhara

Nacionalitats

Idioma oficial

Habitants
117.876.226 

Extensió
1.112.000 Km2

Creixement població

Idiomes

2,5% anual 

+80

7,3 
68%
34%

8,17%

36,8%
45%

65%

17%

35,8% 24%

República 
Federal
conformada per

estats 
regionals 10

amb alts nivells d’autonomia

amhàricAddis Abeba
Capital

milions 

població pot rentar-se 
les mans a la seva casa, de 
manera fàcil i rutinària

la defecació a 
l’aire lliure

desnutrició

a la mutilació genital

no van a l’escola

R
e

lig
ió

ortodoxos musulmans protestants catòlics altresreligions 
tradicionals

43,8% 31,3% 22,8% 0,7% 0,6% 0,8%
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Etiòpia Espanya

Un vast projecte d’enginyeria que està posant en marxa la 
presa més gran d’Àfrica. El Nil té dos naixements, un d’ells, el 
Nil Blau, neix en terres etíops i aporta el 87% del cabal total 
del riu.

Amb la construcció de la gran presa del renaixement, Etiòpia 
vol utilitzar les aigües del riu per a generar electricitat, 
proveir a la seva població -actualment només arriba al 51%- 
i convertir-se en el major exportador d’energia elèctrica 
d’Àfrica. Es tracta d’una oportunitat de desenvolupament per 
a la malparada economia etíop que Egipte i Sudan, la vida 
dels quals s’articula al llarg del riu, viuen com una amenaça.

1Un indicador sintètic que mesura la mitjana de tres dimensions bàsiques del desenvolupament humà: una vida llarga i saludable, el coneixement i un nivell de vida decent. 
Per a més informació consultar l’Informe sobre Desenvolupament humà 2021/2022, disponible en la pàgina del PNUD (Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament).
2Una instal·lació sanitària millorada és aquella que separa de manera higiènica la femta humana del contacte humà.

El passat novembre el govern federal d’Etiòpia i 
el Front d’Alliberament del Poble de Tigray (TPLF) 
-que va governar el país fins a 2018- van signar el 
cessament d’hostilitats que esperem que retorni 
la pau al país, després de dos anys de guerra.

L’estricte control sobre els mitjans de comunicació 
i la internet de la zona, al costat del desinterès 
informatiu de la comunitat internacional, ha fet 
que la guerra a Etiòpia sigui un de tants “conflictes 
oblidats” a l’Àfrica. La pitjor conseqüència el dia 
d’avui és la greu crisi humanitària en la zona.

Des de 2013, treballem a la zona de Meki, a 130 km al sud 
d’Addis Abeba, la capital. La seva població, majoritàriament 
rural, viu de l’agricultura de subsistència, la cria d’animals i la 
venda d’excedents.

La gran majoria dels nostres projectes s’articulen al voltant del 
Centre Kidist Mariam, un espai on les dones joves es formen en 
diversos àmbits amb la finalitat d’inserir-se en el mercat laboral 
i guanyar autonomia.

Les dones a Etiòpia són motor de canvi i, tot i que la majoria no 
ha pogut estudiar, estan ansioses per aprendre i millorar la seva 
vida i la de les seves famílies. La seva capacitació i apoderament 
permet que comencin a qüestionar els rols tradicionals iniciant 
canvis en el seu entorn perquè els seus fills i filles tinguin un 
futur més esperançador.
També treballem per a millorar l’accés a l’educació des de la 
infància, millorant les infraestructures escolars i contribuint a 
l’educació en salut i igualtat dins de les aules.

La gran presa del renaixement etíop

Està passant...

Les ferides de la guerra

a Etiòpia

Esperança de vida 
en néixer67 anys 82 anys

Creixement anual 
de la població2,5% -0,1%

IDH (Índex de 
Desenvolupament Humà1)0,498 0,905

Població amb accés a 
l’electricitat51,1% 100%

PIB per càpita (US$)944 US$ 30.115,70 US$

Taxa d’alfabetització 
> 15 anys52% 98,6%

Població amb accés a 
instal·lacions sanitàries 

millorades2
7% 95,6%

Inflació, preus al 
consumidor (2021)26,8% 3,1%
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Amb una població estimada de 110 milions 
d’habitants i una llarga frontera amb sis estats, 

Etiòpia és un país clau de la banya d’Àfrica. La seva 
localització, alta diversitat i característiques històriques 
converteixen aquest país, seu de la Unió Africana, en un 
estat altament complex, però amb un gran potencial. Les 
progressives millores en aspectes econòmics i socials 
dels últims anys contrasten amb diversos conflictes 
interns, l’alta vulnerabilitat climàtica i l’impacte de les 
crisis globals. 

El Pla de Desenvolupament del Govern d’Etiòpia (Ten 
Years Perspective Plan 2021-2030) busca donar resposta 
a una població jove que demana fonts d’ocupació i 
oportunitats econòmiques, mentre que les bretxes en 
matèria de necessitats bàsiques són molt importants 
en diverses zones del país. La comunitat internacional 
present a Etiòpia i els socis de desenvolupament 
secunden iniciatives del Govern d’Etiòpia a través de 
diverses estratègies i canals de contribució, impulsant 
l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament 
sostenible.

Per a la Cooperació Espanyola, Etiòpia és un país 
prioritari, i impulsa un programa de cooperació des de 
l’any 2007. A causa dels pressupostos limitats i l’ampli 
ventall de necessitats, Espanya centra els seus esforços 
en elements estratègics amb alt valor diferencial, alineats 
amb les polítiques públiques i enfortint les capacitats 
dels actors locals per a l’exercici dels seus drets. El 
nou Marc d’Associació País (Acord de cooperació que 
Espanya signa amb els països prioritaris), actualment en 
les últimes fases de negociació, orientarà esforços en 
sectors on els actors de la Cooperació Espanyola tenen un 
valor especial com ara Salut (ODS 3), Desenvolupament 

Rural i Canvi Climàtic (ODS 2 i 13) i Gènere (ODS 5). 
La nostra cooperació abanderarà el color blanc de la 
salut, enfortint el sistema nacional etíop; el verd del 
desenvolupament rural i les comunitats resilients al 
canvi climàtic; i el lila de la igualtat de gènere, fomentant 
la participació de les dones i l’erradicació de totes les 
violències masclistes.

El conflicte intern a Etiòpia i el context internacional 
es conformen com a factors afegits als reptes del 
desenvolupament al país. L’augment de desplaçats 
interns a causa dels conflictes, però també als efectes 
climàtics, ha elevat la xifra a gairebé cinc milions de 
persones que han estat forçades a abandonar les seves 
llars. Amb alta dependència de les importacions de 
cereal, especialment d’Ucraïna i Rússia, així com de 
fertilitzants, el context internacional ha colpejat amb 
força Etiòpia, que està experimentant una inflació sense 
precedents i una deterioració dels mitjans de vida. És 
per això que, amb el programa de desenvolupament, la 
Cooperació Espanyola reforçarà les iniciatives d’ajuda 
humanitària, i així respondre als diversos reptes que 
enfronten les comunitats i col·lectius més vulnerables.

Tanmateix, Etiòpia és un país de possibilitats i de 
solucions duradores als reptes que actualment enfronta. 
Amb una mitjana d’edat de menys de 30 anys, el dividend 
poblacional és clau per impulsar el desenvolupament 
del país. Els i les joves etíops estan cada vegada més ben 
formats i connectats amb la tecnologia i el món digital. 
A les comunitats rurals, majoria al país, cada vegada 
és més freqüent trobar-hi propostes innovadores a les 
dificultats. A Arsi, Oromia, les cooperatives agrícoles i 
d’estalvi (amb forta presència de dones) es constitueixen 
com una via estratègica per accedir a inputs productius i 

La Cooperació Espanyola 
a Etiòpia 

Mario Fanjul, coordinador general de la 
Cooperació Espanyola a Etiòpia

Reptes i oportunitats per no deixar ningú enrere.

Especial Etiòpia
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a crèdit per impulsar petites emprenedories. Al Dolo Bay, 
les dones somalis han iniciat la producció de peix que 
ofereixen a través de la seva organització local. També a 
la regió Somali, prop de la capital, Jijiga, les comunitats 
han impulsat sistemes sostenibles de producció de 
farratge per al bestiar, element clau en l’economia local. 
Darrere d’aquestes experiències reeixides es troben els 
esforços d’autoritats públiques, organitzacions etíops 
i ONG espanyoles com ara Ayuda en Acción, Càritas, 
Fundació Promoción Social o ONG Rescate. 

En aquests contextos, treballar en igualtat de gènere 
i autonomia de les dones és obligatori per a una 
cooperació, com l’espanyola, que impulsa un model 
de cooperació feminista. Abordar els rols generadors 
d’inequitat, afavorir espais per a la participació econòmica 
i política de les dones i abordar les causes de les pitjors 
formes de violència masclista són estratègies clau per als 
actors de la Cooperació Espanyola. A través del teatre, 
la música o l’esport, AMREF està abordant les causes i 
conseqüències de la mutilació genital femenina a la 
regió d’Afar, on la prevalença d’aquesta pràctica afecta 
més del 95 % de les dones majors de 18 anys. Amb un 
enfocament holístic, Medicus Mundi Guipúzkoa i el seu 
soci Pastoralist Concern treballen amb organitzacions de 
dones en la generació d’ingressos, la participació en la 
presa de decisions i la sensibilització social. L’organització 
Setaweet, una de les poques entitats autodenominades 
feministes d’Etiòpia, promou la reflexió i el diàleg a 
través de la seva metodologia de “cercles feministes” en 
els quals s’aborden les causes generadores de violència.

Amb la finalitat de donar sostenibilitat a les accions 
impulsades, la Cooperació Espanyola està compromesa 
amb l’enfortiment de les polítiques i institucions 
públiques. D’aquesta manera, els ministeris etíops 

de Salut, Agricultura i Dona i Afers Socials són, amb 
la Comissió Nacional de Risc de Desastres, entitats 
clau amb les quals Espanya té una excel·lent relació i 
trajectòria de treball, amb el Ministeri de Finances com 
a ens coordinador. D’aquesta manera, la Cooperació 
Espanyola està donant suport a iniciatives pioneres al 
país com la formació mèdica especialitzada, la producció 
piscícola, els indicadors de risc amb enfocament de 
gènere o l’Aliança Nacional per posar fi a la mutilació 
genital femenina i el matrimoni infantil, que a més de 
donar suport als esforços de les institucions públiques 
també són una porta per generar aliances amb altres 
socis de desenvolupament, especialment en el marc 
dels anomenats Equips Europa, amb participació de 
diversos socis europeus.

La Cooperació Espanyola a Etiòpia és més que diàleg 
de polítiques, projectes i programes o plans estratègics. 
És la traducció del mandat de la societat espanyola, 
una societat solidària i compromesa amb els reptes del 
desenvolupament. És la projecció d’una política exterior 
que basa les relacions en principis de col·laboració, 
confiança i diàleg. És l’aposta pel desenvolupament 
sostenible, juntament amb les institucions públiques, 
entitats privades i societat civil, per construir una societat 
justa en la qual ningú no es quedi enrere. 

Els i les joves etíops estan 
cada vegada més ben formats 
i connectats amb la tecnologia i 
el món digital.

Especial Etiòpia
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Continuen els conflictes a Etiòpia. No surten a les 
notícies, però hi continuen. I amb ells, massa pèrdues 

de vides innecessàries, inseguretat, incertesa, augments 
absurds de tots els preus en el mercat i escassetat i 
manca d’allò més bàsic i essencial: aliments i pau. 

Meki, al sud d’Addis Abeba, on es desenvolupen els 
nostres projectes, no és zona de conflictes, però la 
inseguretat i l’escassetat de recursos també s’hi senten.

I malgrat això, som molt conscients de la feina que estem, 
i continuarem, fent. I hi som perquè volem continuar 
donant a conèixer les dificultats que encara hi ha per a 
posar en valor la veu i la feina de les dones de la nostra 
comunitat. Perquè volem continuar treballant amb elles 
per aconseguir la seva independència econòmica, 
qüestionant que en els patrons tradicionals s’atorguin 
més privilegis als homes i criticant l’explotació i la càrrega 
excessiva de treball que pateixen les dones africanes. I 
hi seguim també perquè volem continuar proposant una 
altra manera de veure, d’entendre i d’estar en aquest 
món.

I tot i així, molts dies t’aixeques amb bon ànim, respirant 
l’alba, i amb ganes d’escoltar les coses bones que també 
succeeixen al nostre al voltant, encara que de vegades 
passin inadvertides. Aquelles que no parlen només 
de problemes, sinó que proposen també solucions. 
Històries de dones que no es conformen. I més que 
escoltar-les ens agrada sentir-les, viure-les, fer-les 
nostres, celebrar-les i compartir-les. I fan que el dia sigui 
una mica millor. 

És això, precisament, el que estem fent en aquests dies 
amb les dones de la zona rural de Korke  Adi, Dembel, 
Walde Haffa i Sera Wokele: celebrant que, després de 

molts anys de treball conjunt, han assumit plenament i 
fets seus tots els projectes en els quals treballàvem, per 
donar-los continuïtat i millorar-los.

En les últimes reunions que vam tenir amb elles ens van 
dir que estan molt agraïdes i orgulloses de tot el que 
hem fet juntes fins ara, i que ja estan més que preparades 
per continuar elles mateixes amb tots els seus projectes.
Ara podrem anar a altres comunitats rurals més 
allunyades i amb més necessitats per donar a les 
dones d’allà les mateixes oportunitats que elles van 
tenir. És emocionant poder viure aquest moment!

Vam començar a treballar en aquestes zones rurals 
l’any 2017. A poc a poc, després d’escoltar les seves 
inquietuds i necessitats, vam crear els primers grups 
d’estalvi comunitari, en comprovar que les dones de 
la zona rural eren les menys beneficiades pels crèdits 
oficials. Vam treballar juntes per portar aigua potable a 
les seves comunitats, i vam construir aules a les escoles. 
Avui continuaran amb la feina, amb els seus projectes, les 
1.350 dones que formen part dels 45 grups d’estalvi que 
es continuen reunint cada quinze dies, i que continuen 
ampliant els seus petits negocis amb els préstecs que 
reben a través d’ells. Les xifres no ho són tot, però ens 
diuen molt de com han avançat aquestes dones: 512 
d’elles tenen ja 2.630 cabres lleteres, 180 tenen burres i 
carros que utilitzen per al transport, i 280 tenen fruiters i 
hortes comunitàries.

La tasca no ha estat fàcil, de dificultats pel camí, n’hi ha 
hagut i continuarà havent-n’hi, però és un orgull poder 
veure aquestes dones tan empoderades i saber que el 
futur i el desenvolupament està a les seves mans. Ara 
recordo que fa anys somiàvem que els nens i nenes 
d’aquestes comunitats poguessin millorar la seva 

El desenvolupament 
està a les seves mans

Maria José Morales. Etiòpia

Especial Etiòpia
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alimentació amb llet de cabra  i ara és una realitat. I no 
sols ho han fet, sinó que en els cursos de cuina que tenim 
al Centre Kidist  Mariam per a la promoció de les dones 
fem el millor formatge de cabra de tota la zona, amb la 
llet que es produeix a Korke Adi.

Les males notícies arriben descontextualitzades, ens 
agradaria que a la premsa internacional es donés 
visibilitat a totes les persones, països i continents que 
les sofreixen, perquè fóssim més conscients d’aquestes 
realitats, que també són les nostres. Hem de donar 

veu també a les bones notícies, i compartir-les per 
poder escoltar-les i celebrar-les sempre i a tot arreu. 
Bones notícies de totes les persones, països i continents. 
Avui, les nostres bones notícies són les valentes dones 
de Korke Adi, Denbel, Sera Wokele i Wolde Haffa. Els 
nostres millors desitjos per a totes elles i tots els seus 
projectes. Ho continuarem celebrant, moltes gràcies 
a totes les persones que ho heu fet possible i que ho 
celebreu també amb nosaltres.

Volem continuar proposant 
una altra manera de veure, 
d’entendre i d’estar en aquest 
món.

Especial Etiòpia
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La veu protagonista 
Konjo Debo, experta en salut,
i Haymanot Aynoku, treballadora social

La Konjo i la Haymanot s’encarreguen de la posada en marxa de moltes 
de les activitats del projecte d’empoderament de dones urbanes de Meki, 
a Etiòpia. Per a aquesta nova edició de la revista, han parlat amb Laura 
Alemán, responsable de Comunicació i Captació de Fons de Sendera, per 
explicar la seva experiència i impressions sobre els avenços de la iniciativa.

La Konjo i la Haymanot treballen amb Sendera des 
de l’any 2021, quan vam començar a donar suport 

a les dones de la ciutat de Meki, en col·laboració amb 
l’Oficina de la Dona de la ciutat. Aquesta és de les 
poques iniciatives socials que es duen a terme a 
la zona urbana, ja que la majoria es concentren a 
les zones rurals. Es va iniciar en un context de plena 
pandèmia de COVID-19, que va fer aflorar molts altres 
problemes (pujada de preus, escassetat de materials, 
falta de treball, etc.), afectant amb més intensitat les 
dones de les famílies més vulnerables. 

Des d’aleshores, ens hem esforçat per crear un equip 
compromès i competent per dur a terme el projecte, 
en el qual aquestes dues professionals destaquen 
sense cap dubte. La Konjo va estudiar el grau de Salut 
Pública i la Haymanut, Treball Social. La seva feina es 
complementa entre si, a través de diferents activitats, 
amb l’objectiu final de donar suport a un total de 600 
dones i, de manera indirecta, a unes 2.400 persones 
que conviuen amb elles, principalment els seus fills i 
filles.

Fan servir diferents criteris per triar les dones participants, 
prioritzant l’acompanyament a mares solteres o vídues 
amb diversos fills/es al seu càrrec. També es tenen en 
compte els ingressos diaris, atenent dones que obtenen 
uns ingressos diaris de 100 birr o menys, l’equivalent a 
uns 2€. 

La iniciativa té dos objectius més específics: l’increment 
dels ingressos econòmics d’aquestes dones i la millora 
del seu estat de salut i, per tant, de vida. A més, de 
manera complementària, es contribueix a l’educació 

dels seus fills i filles, proporcionant el material escolar i 
els uniformes necessaris per escolaritzar-los. 

La Konjo explica que, per a la millora dels ingressos 
econòmics de les famílies, la principal eina és la creació 
de grups d’estalvi, en els quals les dones poden demanar 
petits crèdits i millorar la seva capacitat d’estalvi. Aquests 
grups funcionen en diferents parts del país, amb molt 
bons resultats, ja que tenen una metodologia senzilla, 
que facilita la seva sostenibilitat i formen part dels usos i 
costums de les dones locals.  

A més, aquest projecte té un element innovador, i és que 
incorpora també tallers de gestió empresarial i ajudes 
econòmiques directes a les dones perquè puguin 
impulsar els seus propis negocis, com ara parades de 
menjar i verdures al mercat de Meki. Durant aquest 
procés reben consell i suport per part de les expertes 
del projecte. Per a elles, un dels reptes més grans és 
aconseguir que les dones vegin resultats amb la seva 
participació, que sentin que se’ls hi dona suport i, 
sobretot, la pertinença a un col·lectiu que és més que la 
suma de les seves iniciatives individuals. 

Respecte a la millora de la salut, la Haymanot i la Konjo 
coordinen la realització de xerrades sobre higiene 
personal i ambiental, així com el repartiment 
de sabons i altres productes de neteja. Aquests 
productes van ser de gran ajuda per a les dones durant 
la pandèmia, però també ara que els preus no paren 
de créixer al país, amb una inflació que ronda el 30 %. 
La Haymanot en posa un exemple: un dia vam repartir 
bidons de detergent  de 5 litres a les dones i una d’elles 
ens va explicar que, just el dia anterior, havia comprat 

Especial Etiòpia
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un sol litre de detergent per 65 birr (1,3€), imagineu-vos, 
això és més de la meitat del que les dones guanyen en 
un dia. 

En parlar de salut, un altre dels temes que s’aborden 
a les xerrades és el de les pràctiques tradicionals, com 
ara la mutilació genital femenina o l’embaràs precoç, i 
com aquestes afecten la salut i la vida de les dones. Són 
temes delicats, que afecten costums molt arrelats, però 
que la Konjo i la Haymanot aborden amb tacte, a poc a 
poc, apropant-se a les històries de les dones que, a poc a 

poc també, s’obren a les seves companyes per compartir 
les seves preocupacions i vivències. 

Sens dubte, aquestes dues professionals compleixen 
un important paper i ho saben. Se senten orgulloses 
del que s’ha aconseguit fins al moment i amb ganes de 
continuar avançant fins a completar els cinc anys que 
durarà el projecte. Des de Sendera, seguirem els seus 
passos i us mantindrem al corrent a través d’aquesta 
revista, la nostra web i xarxes socials. 

El projecte “Empoderament de les dones 
vulnerables de la zona de Meki, Etiòpia: 
millora d’ingressos i condicions de salut en 
resposta a la COVID-19” té el suport de la 
Fundació “la Caixa”. 

Especial Etiòpia
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Voluntariat
Alejandro Masiar Khanchezar

El meu nom és Alejandro, tinc 29 anys i soc de Madrid. 
Acabo de tornar d’un viatge a Etiòpia en el qual he 

pogut embarcar-me gràcies a Sendera, i en aquestes 
ratlles m’agradaria compartir algunes impressions del 
que he pogut viure en aquest país, on les salutacions 
són una constant i fer un cafè (o tres), un moment de 
cerimònia. 

El meu primer voluntariat amb l’associació no va ser 
tan “aventurer” com marxar cap a Etiòpia: com a 
professional del món de les finances i l’anàlisi de dades, 
vam considerar que podria aportar el meu granet de 
sorra fent una anàlisi de la base de dades de l’entitat 
amb motiu del seu 40è aniversari el 2021. Aquesta 
anàlisi tindria com a objectiu augmentar el coneixement 
sobre el perfil dels col·laboradors de l’ONG i elaborar un 
informe sintetitzant aquesta informació. Posteriorment, 
vaig presentar aquest informe a l’equip de professionals 
de Madrid i Barcelona, confiant que el trobessin d’utilitat 
i els ajudés en la presa de decisions.

La meva segona experiència amb l’entitat ha tingut 
menys a veure amb fitxers Excel i més a veure amb 
conèixer in situ la tasca que es du a terme al terreny. 

Des del primer moment vaig ser acollit excepcionalment 
pels responsables, Girma i la María José, qui em van 
mostrar les iniciatives que es duen a terme a la ciutat 
de Meki i el seu entorn rural. Projectes com el de grups 
d’estalvi, projectes agrícoles o sanitaris són implementats 
amb dedicació i seguits de prop per personal que forma 
part d’aquesta comunitat, per la qual cosa tenen un 
coneixement directe de les necessitats i inquietuds de la 
població i els destinataris finals. 

Tenir la possibilitat d’estar present en reunions 
com, per exemple, les dels grups d’estalvi és una 
experiència que recordaré molt de temps. En aquestes 
trobades, les participants d’un d’aquests grups i el 
personal local es reuneixen per gestionar els seus fons 
comuns i compartir experiències, alhora que se celebra 
la buna ceremony (cerimònia del cafè, tradició etíop) 
entre bromes i somriures.

A més, en les visites a aquests grups de dones vaig 
poder sentir una hospitalitat inabastable cap a nosaltres 
els faranji (estrangers), que ens apropem a conèixer-
les. Aquestes dones porten càrregues econòmiques 
i familiars pesants, entre d’altres, per la qual cosa 
mereixen ambients amables com aquest, en el qual elles 
són protagonistes.

Compartir amb adults i nens què pensen de la nostra 
cultura i nosaltres de la seva; que una altra persona 
t’ofereixi menjar de la seva mà com a mostra d’amistat 
(a això se’n diu goorsha); esmorzar njera; el tràfec de 
camions,  bajajs (petits taxis locals) i animals de càrrega; 
que se’n vagi la llum a la zona de sobte; la celebració de 
comiat que ens va organitzar tot l’equip local… Aquests i 
molts altres moments han fet d’aquesta una experiència 
difícil d’oblidar.

Un contacte exprés com el que he tingut tan sols permet 
gratar la superfície d’una cultura tan rica com l’etíop, amb 
tot el gresol de grups ètnics, credos i costums existents. 
Tanmateix, la part que he tingut l’oportunitat de conèixer 
està plena d’hospitalitat i determinació, malgrat els difícils 
moments que travessa el país, amb una greu  guerra 
interna al nord i grans dificultats d’índole humanitària. 
En aquest entorn, Sendera i tot el personal local juguen 
un paper important al costat de la comunitat de Meki, un 
fet que he pogut comprovar de primera mà.

La part que he tingut l’oportunitat 
de conèixer està plena d’hospitalitat 
i determinació, malgrat els difícils 
moments que travessa el país

Especial Etiòpia



11

Celebrem el Dia
de la Família

M. Àngels Fornaguera. Mèxic 

El mes de juny passat vam celebrar, per primera 
vegada, el Dia de la Família al Centre Comunitari 

de Desenvolupament Infantil San José. Abans de la 
pandèmia, cada any teníem dues festes: una per a la mare 
i una altra per al pare. Però, atès que molts dels nostres 
nens i nenes provenen de famílies  desestructurades, en 
què de vegades no hi ha el pare o la mare, hem decidit 
celebrar el Dia de la Família. Així podem englobar també 
els avis, oncles o uns altres familiars que moltes vegades 
tenen cura d’aquests petits, i que tothom pugui participar 
en un mateix dia de celebració.

Molts dels nens i nenes amb els quals treballem en 
aquest centre, situat a la colònia de San Juan Ajusco 
(Ciutat de Mèxic), tenen assumit que el context familiar 
varia en cada persona. Perquè us en feu una idea, un nen 
em va preguntar una vegada, que des de fa uns anys 
soc la directora del centre, si era òrfena, ja que havia 
observat que mai ningú no venia a buscar-me.

La celebració d’aquest dia de festa va ser molt 
emocionant. A més de ser l’últim dia de curs, el moment 
d’acomiadar els nens i nenes fins després de l’estiu, es 
van graduar trenta-cinc alumnes que feia quatre anys 
que estaven amb nosaltres, des de maternal. Nens 
i nenes que van acabar la seva etapa infantil i que ara 
mateix estan estudiant educació primària en escoles 
d’altres zones. 

Totes les que treballem al centre, cada final de curs, 
tenim sentiments contraposats: alegria per haver 
arribat fins aquí i haver dedicat tant de temps a tots 
aquests nens i nenes, però també nostàlgia perquè 
aquest és el seu últim dia amb nosaltres.

Vull destacar que els quatre anys d’educació i nutrició en 
la primera etapa de la vida d’un nen són extremadament 
importants per al seu desenvolupament físic i emocional, i 
la feina que fem des d’aquí repercuteix molt positivament 
al llarg de tota la seva vida.

Per això vull agrair l’esforç que fa, d’una banda, el personal 
del Centre que els atén; per una altra, l’interès de les 
famílies a deixar-los que en tinguem cura; i, finalment, 
i no menys important, l’ajuda que ens proporcionen 
diversos col·laboradors, la qual fa possible que puguem 
continuar amb aquesta tasca.

Els quatre anys d’educació i 
nutrició en la primera etapa 
de la vida d’un nen són 
extremadament importants.
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Tots els nens tenen dret a viure en un ambient familiar 
segur, solidari, protegit i respectuós. No volem que 

els nens s’arreglin tots sols al carrer per sobreviure. 
Volem que tots els nens somriguin, juguin, tinguin 
esperança i somnis.  

Així va néixer Casa San José l’any 2004, com una llar 
d’acolliment temporal per a nens i adolescents en 
situació de carrer i en risc de carrer. Amb el propòsit 
últim que els nens del carrer tornin a viure en família, 
busquem reunir-los amb els seus pares o bé amb algun 
altre familiar (germans grans, oncles, avis…), que estigui 
disposat a tenir cura del nen i a educar-lo com un fill més.

Us podeu imaginar que el procés d’arribar als nens als 
carrers i trobar la manera d’assistir-los, alimentar-los, 
educar-los i reintegrar-los a les seves famílies no és 
una tasca fàcil. Però tenim la sort i la satisfacció d’haver 
aconseguit una taxa d’èxit de més del 70 %, ajudant-
los a tornar a les seves llars més forts i segurs, una 
tasca que duem a terme des de fa més de 18 anys. 

Aquest treball, que fem a la ciutat de Cochabamba, 
Bolívia, sempre ha estat un repte. Molts de vosaltres ho 
sabeu molt bé perquè ens continueu acompanyant any 
rere any en les nostres aventures. Però aquest any 2022 
el desafiament ha estat encara més gran. Després de 
gairebé dues dècades treballant amb i per al govern de 
Cochabamba (Bolívia), rebent nens de Serveis Socials, 
l’administració local ha decidit que necessitava el terreny 
i l’edifici on se situava Casa San José. El govern de Bolívia 
permet aquestes coses. 

Això va succeir després de llargues converses entre la 
Comunitat de San Pablo (contrapart local de Sendera), 
l’arxidiòcesi de Cochabamba i el govern de la ciutat, en 
les quals vam intentar revertir aquesta situació, però la 
decisió final va ser que Casa San José havia de mudar-se 
a un altre lloc. 

Després de molt buscar i donar veus entre organismes 
socials, vam trobar una propietat, d’una congregació 
religiosa, que ens permetria continuar amb aquest 
programa per als menors més vulnerables i en risc, tot i 
que en una nova ubicació. 

Abans que Casa San José reobrís les portes al nou 
domicili, vam haver de fer-hi algunes remodelacions 
i millores perquè fos un lloc segur i adequat per rebre 
els nens. Des d’aquest centre intentem oferir-los una llar 
mentre es proporciona serveis de suport i prevenció a 
les famílies per poder reunificar-les quan el conflicte 
existent ha desaparegut o millorat. 

Finalment, l’1 de juny d’enguany, vam obrir de nou les 
portes de Casa San José! I en menys d’una setmana la 
llar ja estava plena de nens! Primer, dos germans de 4 i 
6 anys (D. i M.), després va arribar un petitet de tot just 3 
anys (M.) que només parlava quítxua (llengua indígena 
local) i no van trigar a aparèixer els germans Z. de 6, 10 
i 12 anys. Tampoc podia faltar P., de 13 anys, maquinant 
tot el dia la manera de saltar el mur i escapar-se. 

Així s’ha anat omplint el centre dia rere dia, mentre les 
educadores, la psicòloga i la treballadora social van 

Casa San José reobre 
les portes

Gemma Regales. Bolívia 
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“desfilant les troques” de cada nen per anar reconstruint 
la seva història i coneixent l’entramat de cadascuna. A 
poc a poc, intentem arribar fins als familiars, entendre 
la problemàtica i experiències que han viscut, buscar 
una solució i intentar reparar els danys que s’han produït. 

En general, els menors amb els quals tractem a casa San 
José són nens que amb prou feines fa uns dies que viuen al 
carrer i que encara no han tingut temps de “corrompre’s”. 
Per això és fonamental actuar abans que aquests nens 
s’acostumin a fer del carrer el seu manteniment o caiguin 
en mans de les bandes o màfies que hi ha, i així evitar 
la iniciació en el consum de drogues, la violència, el 
robatori, etc.

El nostre desig per a tots  aquests nens del carrer és 
que tinguin l’oportunitat de canviar la seva història i que 
puguin complir els seus somnis i il·lusions. Malgrat les 
dificultats que hem tingut enguany pel tancament de 
Casa San José, estem contentes i emocionades per la 
nova reobertura de la llar, així com esperançades per un 
futur prometedor, sustentat pels molts èxits aconseguits 
en la trajectòria del projecte. I, el més important, agraïdes 
per comptar sempre amb vosaltres, col·laboradors de 
Sendera, per poder fer-ho possible i fer-ho plegats. 

Amb el propòsit últim que els 
nens del carrer tornin a viure 
en família, busquem reunir-los 
amb els seus pares o amb 
algun altre familiar.
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A mitjan 2021 vam iniciar un nou projecte a la 
parròquia La Resurrección, al sud de Bogotà, que 

des d’aleshores s’ha convertit en un element habitual de 
la nostra tasca en aquests sectors marginals de la capital 
colombiana: l’últim dijous de cada mes, amb un grup 
de voluntaris preparem vuitanta sandvitxos, omplim 
una dotzena de termos amb aguapanela (aigua calenta 
endolcida amb panela de canya de sucre) i sortim, en 
fosquejar, a caminar pel barri. 

A mesura que ens anem trobant amb habitants del carrer 
i persones sense llar que passen la nit a la intempèrie, 
dormint entre cartons, draps, flassades desgastades 
i plàstics, els oferim un got calent d’aguapanela i un 
sandvitx, i dialoguem una estona amb ells. La majoria 
són persones drogodependents que han caigut en el 
consum de substàncies psicoactives, i aquesta és una de 
les raons per les quals han acabat vivint al carrer. Hi ha 
homes i dones, persones joves, o joveníssimes, també 
adults, i algun avi. Ens expliquen les seves històries, 
cap no ens deixa indiferents, i ens adonem que la 
drogodependència no té fronteres de gènere ni d’edat. 
Anomenem aquesta iniciativa la “Ruta de l’Aguapanela”.

La nostra tasca és, senzillament, anar a trobar els 
habitants del carrer, oferir-los el mínim consol que 
representa una mica de menjar i una salutació, i, amb 
el temps, potser (en alguns casos en què l’amistat creada 
ho permeti) proposar un itinerari de rehabilitació per a 
aquells que ho demanin.

Fa poques setmanes, una noia de no gaire més de 
vint anys a qui ja havíem vist diverses vegades ens va 
manifestar que estava patint un insuportable mal de 
queixal. La vam convidar a anar a tractar-se, sense cap 
cost, a la clínica dental que tenim a El Pesebre, un dels 
barris de la parròquia. No va dir que no. Al cap de dos 
dies, un matí en què la clínica estava oberta, vam anar 
a buscar-la. La Patricia dormisquejava entre els seus 
cartons. Es va espavilar, es va llevar i la vam acompanyar 
al consultori. La doctora, no sense certa dificultat, va 
poder treure-li el queixal afectat. Aquella mateixa tarda, 
la mirada agraïda de la Patricia, alleujada del dolor, 
mentre ens repetia “no hi ha paraules, de debò, no hi 
ha paraules…” valia tot l’or del món.

La majoria dels voluntaris que participen en la Ruta de 
l’Aguapanela són adolescents i joves de la parròquia, 
i no hi ha dubte que aquesta iniciativa també té un 
component educatiu i pedagògic per a ells: s’adonen 
de la realitat dels seus barris, i poden veure i tocar, de 
primera mà, els efectes devastadors que tenen les 
drogues en aquells que cauen presos del seu encanteri.

Algú podrà pensar que aquesta activitat peca de simple 
assistencialisme: que no ajuda a transformar la realitat 
dels habitants del carrer. I que és purament simbòlica: 
un got d’aguapanela i un sandvitx no canvien la vida 
de ningú. Potser sigui veritat. I, tanmateix, per algun 
costat cal començar si l’objectiu és apropar-nos a 
tantes persones que de vegades la societat titlla de 

La Ruta de 
l’Aguapanela

Martí Colom. Colòmbia 
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“rebutjables” (terme esgarrifós que no hauria d’haver-se 
fet servir mai per referir-se a un ésser humà). Potser el 
nostre gest és assistencialista i simbòlic, però si tothom 
sortís una nit al mes a repartir una mica d’afecte per 
aquests carrers colpejats per la pobresa i la violència, 
potser alguna cosa començaria a canviar.

Cada últim dijous, quan acabem la ruta, estem cansats: 
han estat tres hores llargues de pujar i baixar pels 
pendents empinats d’aquests barris (on no hi ha 

carrers plans), carregant bosses i termos, amb fred, de 
vegades amb pluja… i, tanmateix, cada mes, l’ambient 
entre els que hem compartit aquesta experiència és 
fratern i alegre. Ningú no es queixa. Al contrari, hi ha 
una satisfacció sincera per haver invertit una miqueta 
del nostre temps apropant-nos als més marginats, a 
persones que per a molts no compten, intentant ser un 
signe de misericòrdia per a ells, encara que només sigui 
amb una salutació, un somriure, una paraula d’alè… i un 
simple gotet d’aguapanela calenta.

Ens expliquen les seves 
històries, cap no ens 
deixa indiferents, la 
drogodependència no té 
fronteres de gènere ni d’edat.
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El centre de nutrició San Agustín va néixer com 
a resposta a la gran quantitat de casos de nens 

desnodrits al municipi de Sabana Yegua, a la província 
d’Azua, a la República Dominicana. Des dels inicis, 
treballem amb nens i nenes de 2 a 5 anys que provenen 
de les famílies més vulnerables d’aquest municipi i altres 
pobles propers. Els menors hi arriben cada dia ben aviat 
i tornen a casa seva havent dinat. Al centre reben una 
alimentació equilibrada i educació preescolar. 

El nostre objectiu és que els nens tinguin, almenys, dos 
àpats equilibrats al dia, per contribuir a un  creixement 
sa i prevenir el desenvolupament de malalties per 
alimentació  deficient. La majoria provenen de famílies 
amb recursos molt limitats, així que a casa seva hi ha poc 
menjar, o, de vegades, fins i tot, “no se prende el fogón”, 
és a dir, no tenen res per menjar al dia. El nostre equip 
també els fa avaluacions mèdiques periòdiques per 
valorar el seu estat de salut i nutrició.

Cal destacar que l’existència del centre ha estat de 
gran benefici al llarg dels anys, però malauradament 
hi ha factors que contribueixen al fet que encara hi 
hagi casos de desnutrició, com és el cas de l’Ángel 
Gabriel.

L’Ángel Gabriel és el net de la Fidelina, a qui vam 
conèixer perquè participava en la missa de la parròquia 
i va començar a reciclar plàstic voluntàriament en el 
nostre programa de reciclatge. Al seu humil habitatge, 
a la part més nova i allunyada del poble, contribuïa a la 
neteja del barri recollint ampolles i garrafes de plàstic.

En una de les nostres visites ens va presentar el petit 
de tres mesos que portava als braços, un nen molt 
desnodrit. Ens va explicar que era el seu net i que la seva 
filla tenia un problema de salut mental. Deia: “La meva 
filla caminava venent els seus fills per 50 pesos [1 euro]. 
A aquest no deixaré que el vengui, el criaré jo. Es diu 
Ángel Gabriel, perquè és com un àngel per a mi”. 

El nen era massa petit i fràgil per als nostres centres 
infantils. La llet que prenia no se li posava bé, tenia 
vòmits i diarrea. Possiblement, el seu estat de salut es 
devia a aquesta llet, però també a les circumstàncies 
de l’embaràs i el part, així com a l’escàs control de pes 
i creixement des que va néixer. Ens quedàvem mirant 
l’Ángel Gabriel, primet, petit i amb un cabell molt fi, signe 
de desnutrició. Entendriria qualsevol, però alhora ens 
assaltaven totes les ràbies de: “Que dura que és la vida”, 
“quin repartiment tan desigual”, “quina culpa té ell”... 
També ens venien al cap nounats d’altres latituds, nadons 
que “van néixer amb estrella”, amb totes les facilitats, 
comoditats i cotons. Així hauria de ser un naixement, i 
no com el de l’Ángel, fruit de tantes injustícies de la vida.

Des que el vam conèixer li hem donat suport amb la 
compra de llet i medicines, i els hem acompanyat al 
metge, on ha estat ingressat per pneumònia. Res no 
és tan fàcil com pugui semblar al principi, però seguim 
al costat seu. El cas del petit Ángel Gabriel representa 
el paradigma de la desigualtat social, que tant costa 
abordar. Perquè no es tracta només dels recursos limitats 
que pugui tenir la seva família, ni tampoc de la història 
de la mare, sinó que també la Fidelina té limitacions per 

El petit Ángel
Gabriel

Dolores Puértolas i Indhira Bautista. 
República Dominicana 
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comprendre les prescripcions mèdiques i té cura del 
petit deixant-se portar per costums de criança, que no 
sempre són encertats. 

Sovint parlem dels cercles viciosos de la pobresa. Des 
dels nostres projectes trenquem aquests cercles quan 
aconseguim que 180 nens de 2 a 5 anys s’alimentin bé, 
s’eduquin i tinguin un seguiment mèdic. Els trenquem 
també quan donem capacitació a les seves mares i pares. 

Però som conscients que hi ha situacions que escapen de 
les nostres capacitats i de la nostra passió per un món i una 
vida millor per a aquells que trobem pel camí. Tot i que 
sempre hi haurà persones vulnerables, cal continuar 
fent passos en totes direccions, des d’instàncies 
governamentals, empreses, ONG, missioners, voluntaris, 
per reduir les grans desigualtats, per denunciar les grans 
injustícies i perquè totes les persones tinguem la dignitat 
que mereixem. Recordem que l’Ángel Gabriel ho mereix.

El nostre objectiu és que els 
nens tinguin, almenys, dos 
àpats equilibrats al dia.
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Ets una entitat solidària 
Treballem per un món més just 

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

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

NÒMINA SOLIDÀRIA
Ofereix al teu equip la possibilitat de donar 1€ de 
la seva nòmina a un dels nostres projectes. Així, a 
partir de petites donacions, podreu fer realitat un 
gran projecte. L’entitat també pot implicar-s’hi més, 
igualant la quantitat recaptada. 

FINANÇAMENT DE PROJECTES 
La teva entitat pot donar suport a un projecte concret. 
Contacta’ns per dissenyar una proposta adequada a 
la mida i naturalesa de la teva organització. 

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

Col·labora!

DONATIUS I QUOTES
El 2021, amb l’impuls de les aportacions dels nostres 
848 socis, sòcies i donants vam crear oportunitats de 
desenvolupament per a 30.766 persones. Gràcies a 
les seves contribucions, l’any passat vam complir 40 
anys treballant de manera continuada. Uneix-t’hi i 
comprova el poder de la solidaritat per fer el nostre 
món una mica més just!

VOLUNTARIAT
Ens encanta enriquir-nos coneixent altres 
persones que, de manera altruista, aporten la seva 
experiència i coneixements al nostre treball. Si vols 
fer un voluntariat a les nostres oficines o a escala 
internacional, contacta’ns. 

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

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

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

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

Transparència
La transparència i la rendició de comptes són valors 
estratègics de la nostra identitat. Ens auditem des de 
l’any 1993, la qual cosa reflecteix el nostre compromís 

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

amb una gestió eficaç i eficient dels nostres recursos i 
projectes. Així mateix, complim amb l’auditoria de Bon 
Govern i Transparència impulsada per Coordinadora 
d’Organitzacions per al Desenvolupament. A més, 
ens comprometem a proporcionar informació sobre 
els resultats obtinguts a les persones i institucions 
col·laboradores. Tota la informació sobre la nostra 
actuació i el seu impacte a les comunitats està 
reflectida en les nostres memòries d’actuació. Trobaràs 
la Memòria 2021 en aquesta mateixa revista. 
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Què és un testament solidari?
El testament solidari és l’expressió escrita i signada del teu 
desig de continuar col·laborant amb Sendera i prolongar 
el teu compromís solidari en el temps. Incloure Sendera en 
el teu testament és compartir amb la nostra organització 
la convicció que treballar pel desenvolupament és una 
qüestió de justícia social, que requereix un compromís 
ferm i continuat. Sabem que tenim encara molts reptes per 
davant i comptem amb la generositat de persones com tu 
per continuar superant-los durant molts anys més. 

Com fer-ho?
Pots incloure Sendera en el teu testament de dues maneres: 
o bé establint un llegat al seu favor (d’un bé concret o una 
quantitat econòmica determinada) o bé mitjançant el seu 
nomenament com a hereva (única o cohereva). 

La manera més adequada d’atorgar testament és fer-ho 
davant notari. Tant si ja tens el teu testament creat i optes 
per canviar-lo per incloure-hi Sendera, 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-hi clarament la teva voluntat. Es tracta d’un procés 
revisable i revocable. 

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

5.000€
Repartirem ajudes econòmiques i formació a 50 
dones d’Etiòpia perquè puguin posar en marxa 
petits negocis locals.

10.000€
Millorarem els habitatges de 60 persones a la 
República Dominicana perquè visquin en condicions 
dignes i salubres. 

15.000€
Contribuirem al fet que 2.200 nens i nenes a Etiòpia 
aprenguin hàbits saludables i d’higiene per a la 
prevenció de malalties.

20.000€
Donarem suport a 100 nens i adolescents, en situació 
de carrer a Bolívia, perquè puguin reunir-se amb les 
seves famílies.

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

El llegat ha d’anar destinat a:
SENDERA ONG
Jorge Juan, 65 – 3º, 28009 Madrid
CIF G08737447 

Si tens cap dubte o prefereixes comentar-
ho personalment, no dubtis a contactar amb  
Silvia Garriga, directora de Sendera, trucant al 
915 776 897.

Parlem?

            

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

Testament solidari
Un compromís en el temps

915 776 897 
comunicacion@senderaong.org

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

Totes les contribucions són importants. Pots fer la teva a través de les següents vies:  
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La Marta, en Marc i jo vam iniciar el voluntariat als 20 anys, 
amb 3 experiències curtes d’estiu amb l’Associació de 

joves Sonríe y Crece. Van ser 3 estius increïbles, vam 
descobrir Sabana Yegua i, mitjançant les activitats que 
fèiem, vam anar coneixent la seva gent, la seva cultura. 
Ens vam enamorar d’aquell petit lloc del sud-oest de 
la República Dominicana i vam decidir començar a 
preparar el que seria una experiència de voluntariat més 
llarga, un projecte de més envergadura, el que seria i 
ara és Recicla+. Vam passar 3 anys preparant el projecte, 
buscant fons i, a inicis de 2021, vam començar sobre 
el terreny el projecte, de la mà de Sendera i de la seva 
contrapart local: Comunitat de San Pablo.  

El nostre objectiu era buscar una solució per als residus 
que acabaven als carrers, rius i parcel·les i, sobretot, 
generar consciència ambiental, que la gent entengués 
que lluitar contra aquest problema era bo per al medi 
ambient, però també per a ells i elles. 

Com bé havíem après en les nostres experiències de 
voluntariat, és molt important desenvolupar els projectes 
amb i per a la comunitat, fent-los partícips durant tot el 
seu desenvolupament, perquè sentin l’orgull de formar 
part d’un projecte així. Per a això vam crear un equip de 
treball amb gent local i vam començar a fer la recollida 
de residus reciclables i l’educació ambiental, 
paral·lelament. Els ferrers de la zona van construir 
papereres que vam repartir a les cases dels diferents 
barris per poder recollir el plàstic porta a porta. Aquests 
residus plàstics els passem a buscar amb bicicletes 
elèctriques i els portem al centre d’apilament, on els 
classifiquem i emmagatzemem abans que els recullin les 
empreses que s’encarreguen de les etapes següents del 
procés de reciclatge. 

Vam començar la sensibilització ambiental amb la cançó 
Recicla+, composta per una jove artista de Sabana 
Yegua, coneguda amb el nom de Mala Queen. Aquesta 
cançó va motivar la gent a adquirir diferents hàbits, com 
reciclar i reduir, seguint el ritme dominicà del Dembow. 
També vam fer activitats per a tots els públics: jocs 
infantils, cursos i concursos per a joves i xerrades i tallers 
per a adults, on vam ensenyar la importància de les 3R 
(reduir, reutilitzar i reciclar) i de tenir cura del planeta. 
Una part molt important de l’educació ambiental 
la vam fer a través del programa d’Escoles Verdes, 
en què les escoles prenen les regnes per fer activitats 
relacionades amb el medi ambient.

També vam involucrar-hi des del primer moment les 
autoritats locals, per conscienciar-les sobre la seva 
responsabilitat de mantenir  la comunitat neta, i motivar-

les a donar suport al projecte, tant en la presa de 
decisions com en la part econòmica.

Per a nosaltres, aquesta experiència de voluntariat de més 
de 15 mesos sobre terreny ha estat, sens dubte, la millor 
experiència de les nostres vides. Hem desenvolupat un 
projecte del qual podem veure els resultats immediats. 
Cada setmana més persones s’han anat unint al 
projecte, al principi unes 50 famílies separaven els 
plàstics a casa seva i, ara, ja en són més de 550! A 
més, estan molt orgulloses de fer-ho. 

Sovint, passejant per la comunitat se’ns apropen 
persones per dir-nos que ja tenen la paperera plena, o 
de vegades ens expliquen històries que ens provoquen 
un gran somriure, com la d’una senyora que regala gelats 
a tots els nens i nenes que li porten més de 10 ampolles 
de plàstic o la d’una parella d’avis que omplen un sac 
sencer de plàstic cada setmana i que protagonitzen la 
portada de la Memòria 2021 de Sendera. Quant a les 
escoles, ara gairebé tots els centres educatius de la 
comunitat formen part del programa d’Escoles Verdes! 
Veure que la comunitat ha fet seu el projecte és un dels 
èxits més grans amb què podíem somiar.

Un altre èxit és, sens dubte, la continuïtat del projecte, 
que gràcies a l’esforç de tot l’equip continua sense la 
nostra presència, ara que el nostre voluntariat s’ha acabat. 
L’ONG local Nature Power Foundation s’encarrega 
avui dia de mantenir el projecte al costat de l’equip 
de Recicla+ de Sabana Yegua i, a més, s’encarregarà 
d’expandir el model a altres comunitats del país. 

La Marta, en Marc i jo marxem de Sabana Yegua amb la 
maleta plena de bons records. Ajudar a posar en marxa el 
projecte Recicla+ ha estat una grandíssima experiència, 
en la qual hem après moltíssim. Marxem tristos de 
deixar-hi les famílies amb les quals hem compartit tants 
moments i que ens han ensenyat la seva cultura, fent-nos 
viure com dominicans durant aquests mesos. I tristos de 
deixar l’equip de treball de Recicla+, però contents 
de saber que la llavor que hi hem plantat continuarà 
creixent i expandint-se gràcies a l’esforç incessable dels 
treballadors locals i gràcies al suport de tota la comunitat, 
de l’ONG Nature Power Foundation i de l’ajuda que 
sempre ens ofereix la Comunitat de San Pablo. 

Voluntariat
Carlota Comellas. Cofundadora de Recicla+

Aquesta experiència de voluntariat de 
més de 15 mesos sobre el terreny ha 
estat, sens dubte, la millor experiència 
de les nostres vides. 



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%



25



26

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

ASSEMBLEA 
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
Tresorer: Rafael Navarro

Vocals: 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 l’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 participar 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.

https://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-recicla-proyecto-reciclaje-ritmo-dominicano-20210517122033.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-18/reciclar-al-ritmo-del-dembow-dominicano.html
https://www.senderaong.org/blog/alianza-con-semergen
https://www.senderaong.org/blog/alianza-con-semergen
https://www.youtube.com/watch?v=leKsqgq6GDU
https://www.youtube.com/watch?v=vVzQrRgWx3U
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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.

http://www.sanguesa.es/news/iv-feria-de-solidaridad/
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/28/radio_madrid/1640695510_306859.html
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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 de les 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 de 
l’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



35

   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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Colòmbia 
i Mèxic
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



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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¡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


