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C APÍTOL I
P RESENTACIÓ

DE L ’ ENTITAT

Sovint és difícil escriure una carta de presentació, i més quan ja fa 12 anys
que tenim el plaer de rendir comptes sobre la feina feta, d’agrair les ajudes
donades i de transmetre els petits o grans avenços que s’han aconseguit
gràcies a elles.
És un treball en equip i en cadena i moltes vegades no ens coneixem entre
nosaltres!, perquè tant important i imprescindible és aquell que posa l’alerta
sobre una necessitat concreta i ens la fa saber, com l’altre que, mogut per la
inquietud, el coneixement o les ganes de canvi ens fa arribar la seva
aportació. Nosaltres, els gestors, si és que se’ns pot considerar així, som
potser el nucli visible a Catalunya, però no som més que una altra part de
l’engranatge.
Això sí, som qui tenim el deure d’explicar-vos fins al mínim detall en què
consisteix i com funciona Pobles Germans. No som una gran entitat ni hem
tingut mai ànsies de ser-ho. Vam néixer amb un objectiu senzill i clar, que era
donar suport a les Missioneres de Crist Jesús en les seus projectes, i ens hem
mantingut sempre en aquesta línia. Contents estem de veure que han anat
passant els anys i ja són moltes les realitats on hem pogut recolzar dificultats
concretes.
En les pàgines que segueixen hi teniu, descrit en paraules, el que per
nosaltres és un treball de 12 mesos i el reflex d’una il·lusió que va néixer fa 12
anys.

Esperem doncs, que sigui un document entenedor!
Valentí Vilardell i Bonfill
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President de l’ONG Pobles Germans a Catalunya
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LA

NOSTRA HISTÒRIA

Pobles Germans a Catalunya és una associació sense ànim de lucre creada
l’any 1999, gràcies iniciativa d’un grup de persones properes a les Missioneres
de Crist Jesús. L’Associació està formada per un grup de persones
preocupades per les desigualtats socials que de forma voluntària i altruista
treballen per crear un espai independent, obert, plural i participatiu.
És membre de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament i està
inscrita en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el
número 23032.

Q UÈ

PRETENEM ?

El nostre ideari és el següent:
 Assumim el dret de tota persona a viure d’acord amb el seus
principis.
 Creiem en la igualtat de drets de tots els països a participar de
manera paritària dels béns, recursos i de la riquesa global.
 Entenem que el dret a la vida és comú i inherent a la condició
humana.
 Creiem que totes les persones han de gaudir del dret a viure lliures i
amb dignitat.
 Pretenem que els pobles als quals donem suport siguin
protagonistes de la seva pròpia realitat.
 Creiem que el diàleg, la solidaritat i la cooperació són les bases del
treball.

Els criteris d’actuació de Pobles Germans són:
 Promoure una presència humanitària i solidària que opina i actua
davant les desigualtats i la injustícia.
 Donar suport als Projectes i Ajust proposats per les Missioneres de
Crist Jesús i a altres entitats o grups, sempre que les nostres
possibilitats ens ho permetin.

Sensibilització i conscienciació
 Realitzar activitats que fomentin la sensibilització.
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 Vetllar perquè els projectes i ajuts responguin a necessitats reals
expressades per aquells que n’han de ser beneficiaris.

5

 Mantenir una estreta comunicació amb les contraparts responsables
de dur a terme els Projectes i/o Ajuts que financem.
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 Propiciar el diàleg com a mitjà de coneixement entre persones i
cultures.
 Apropar el coneixement de la diversitat com a factor d’enriquiment
en la pluralitat.

Relacions
elacions amb institucions de l’àmbit de la cooperació.
 Col·laborar i relacionar-nos
nos amb altres organismes que comparteixen
els mateixos criteris d’actuació.
 Assumim el Codi Ètic i de Conducta per a les ONG de la Federació
Catalana per al Desenvolupament.

Q UI

SOM ?

I C OM

TREBALLEM ?

L’ONG Pobles Germans està formada per un petit grup de
persones amb inquietuds entorn a les desigualtats socials.
socials
Tot i que tots hi participem de forma voluntària
desenvolupem la nostra tasca a l’entitat amb la màxima
professionalitat. El perfil i l’experiència de les persones
implicades
licades activament en l’entitat és molt divers, i aquesta
és una de les nostres majors riqueses.
Porta onze anys de funcionament i de treball per tal
d’aconseguir aquelles fites que ens vàrem marcar a l’iniciar
l’
aquesta ONG: un compromís amb els més necessitats,
necessi
compartir el que tenim i el que som amb els
el altres.
Manté un funcionament
nt de treball descentralitzat i simultani
en les dues seus: Barcelona i Vic, per tal d’anar
desenvolupant la tasca concreta i de forma paral·lela.
Les
es reunions globals
global de la Junta i col·laboradors s’han mantingut mensuals.
L’objectiu
objectiu d’aquestes trobades és compartir el treball i decidir a quins
projectes donarem suport, així com planificar les diferents actuacions de
sensibilització
sensibilització.

La junta gestora d’enguany està formada per:
 Valentí Vilardell: president
 Carme Tió: vicepresidenta
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A finals de l´any 2011, Pobles Germans compta amb un total de 200
participants com a socis, donants i col·laboradors.
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Socis i col·laboradors
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 Mª Àngels Riu Rovira de Villar: tresorera
 Mª Teresa Edo Fàbregas: secretària
 Núria Basset Cussó: vocal
 Margarita de la Cruz Fernàndez: vocal
 Maica Font: vocal
 Mª Dolors Prat Balmes: vocal
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 Maria Teresa Escura: vocal
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C APÍTOL II
ON

ACTUEM ?

Durant l’any 2011, hem continuat treballant per donar suport a aquells projectes que ens han fet
arribar des de les comunitats amb necessitats més greus:

Mapa Mundi segons la projecció d’A. Peters. Es marquen de color els països
on Pobles Germans ha col·laborat en algun projecte durant el 2011.

P R O J E C TE S

A L ’Í N D I A

C E NT RE S A NI T ARI PE R V I H I TBC A G Ò MI A

Col·laboració

2011

3.000 €
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La tuberculosi, el VIH-SIDA i altres malalties infeccioses tenen un gran
impacte a la zona de Gòmia, on moltes en són endèmiques. Es disposa d’un
petit centre sanitari en connexió amb els programes estatals de prevenció,
tractament i control d’aquestes malalties. L’objectiu del projecte és reforçar
l’atenció sanitària especialitzada, aprofitant els recursos ja existents.

Pobles Germans a Catalunya

R E P Ú BL I C A D E M O C R À TI C A

DEL

CONGO

S U P O R T A L ’H O S P I T A L D E K O L E
Des de l'any 2000 Pobles Germans subministra medicaments i material
quirúrgic a l’Hospital de Kole. L'Hospital es troba a la zona del Kassai Oriental
(R.D. Congo), dóna atenció sanitària a 120.000 persones i coordina 23 centres
de salut i una escola d’infermeria amb 90 alumnes.
Cada mes atén uns 1.000 malalts nous, alguns dels quals hi arriben després de
fer més de 200 quilòmetres a peu en un estat de salut deplorable: desnodrits,
amb SIDA, tuberculosis, malalties tropicals...

C O M PR A I E NV I AM E N T D E M A TE RI AL
EC Ò G RAF

MÈ D IC I D ’ UN

Compra del
material

Quilos
enviats

Cost de
l’enviament

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

11.539 €
7.387 €
2.642 €
4.867 €
3.234 €
9.350 €
6.400 €
4.016 €
10.426 €
5.386 €
16.996 €
11.460 €

912 kg
866 kg
1.200 kg
1.297 kg
1.905 kg
1.614 kg
2.322 kg
1.930 kg
611 kg
1.881 kg
788 kg
485 kg

9.142 €
8.194 €
12.869 €
5.014 €
12.919 €
10.100 €
10.390 €
5.700 €
1.226 €
6.951 €
1.485 €
2.918 €

A la web de Pobles Germans
(www.poblesgermans.org) i a la pàgina
web a la deriva (http://historiessorprenents.aladeriva.net) pots trobar
informació detallada sobre com fem
arribar el material comprat a Kole, tot un
periple!
E
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Aquest any s’ha col·laborat amb la compra i enviament de material mèdic
(gairebé una tonelada!) i d’un ecògraf. S’ha de tenir en compte que l’hospital
disposa de tècniques d’imatge molt limitades i un simple ecògraf, amb la
formació adient per al seu ús, pot suposar una gran diferència en el diagnòstic
i tractament de moltes malalties i en el seguiment obstètric. L’empresa Lessa
Papeles Registrales ens ha fet donació de més de 100 kg de gel per a poder
realitzar les ecografies.

Pobles Germans a Catalunya

AJ U T A L S DO N A NTS D E S A NG
L’Associació de Donants de Sang de la zona de Salut de Kole va crear-se fa 7
anys amb l’objectiu de fomentar la donació altruista de sang per tal de que
l’Hospital pogués disposar d’aquest bé tant preciat per al seu funcionament.
És una associació que funciona íntegrament amb voluntaris, que fomenta la
formació sanitària i la dinamització social i cultural entorn de l’hospital. Des
de fa alguns anys col·laborem amb petits suports per facilitar-los aquesta
tasca.
Any

Col·laboració

2011

3.000 €

L L U IT A C O N TR A L A M AL N UT RIC IÓ A L A RE G IÓ DE K O L E
L’any passat, el centre de Nutrició Terapèutica de l’Hospital de Kole (zona del
Kassai Oriental) va atendre 980 casos (la majoria infants), 118 dels quals amb
malnutrició severa. En aquests casos tant greus és imprescindible donar unes
fórmules terapèutiques cada 3 hores, tant de dia com de nit. Ens alegrem
constatar que hi ha una disminució important del nombre de casos atesos
respecte l’any anterior, que havia estat gairebé de 1500 nens!
Malauradament, tot i els esforços, alguns infants van arribar tant greus que
no es va poder fer res i 7 van morir (l’any anterior s’havia arribat a la
horripilant xifra de 25). Ara bé, el que no hem de perdre de vista és que la
resta va sortir-se’n. Un cop superada la fase més greu, poc a poc se’ls va
introduint una alimentació més sòlida (depenent de l’edat), i més espaiada en
el temps.
El Centre de Nutrició forma part de l'Hospital de Kole, amb el portem anys
col·laborant.
Any

Col·laboració

2011
2010
2009

10.500 €
10.000 €
6.000 €

El problema dels diabètics és que, al tractar-se d'una malaltia crònica, el
tractament és per tota la vida, i que l’insulina és un medicament molt car i és
inviable que els malalts en paguin el seu cost. Els que poden contribuir
econòmicament paguen un 20% del cost del tractament.
A l'hospital s’ha organitzat un Centre de tractament d’aquets malalts, on a
més dels exàmens i tractament pertinets, s’educa als pacients de com fer
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La diabetis és una malaltia molt freqüent a la regió de Kole. Durant l’any 2011
es van tractar a l'hospital 140 diabètics, d’ells 116 insulino-dependents, i la
resta amb antidiabètics orals.
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AJ U T A L S DI A BÈ TIC S D E K O L E
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front a la malaltia i quina és l’alimentació més adequada tenint en compte el
seu entorn. La diabetis és una de les malalties on
on l'estricte control per part del
malalt resulta més important per a prevenir les complicacions a llarg termini.

Any

Col·laboració

2011
2010

3.500
00 €
3.500 €

FO R M AC IÓ
Conjuntament amb el Fons d’Ajuda Humanitària del comitè de delegats
mèdics de l’Hospital Clínic de Barcelona enguany s’ha engegat un projecte
per a comptar amb un metge expatriat per a dur a terme una millora
assistencial i la capacitació tècnica del personal sanitari local. El professional
que hi participa ja havia
havia viscut anteriorment a la regió de Kole, l’any 2003, i ha
participat en 9 projectes de cooperació internacional. A Kole l’objectiu és
millorar les tècniques de laboratori, ecografia abdominal i citologies,
col·laborant especialment en la docència de l’Institut
l’Institut Superior de Tècniques
Mèdiques (ISTM) de Kole. La durada total del projecte és de 6 mesos.
Any

Col·laboració

2011

5.470
0€

ASSISTÈNCIA ALS NENS DEL CARRER DE KINSHASA

En aquest centre 125 infants
infants reben un sostre, escolarització, assistència
sanitària i sobretot, carinyo. La Maria tira endavant aquest projecte
proje
amb
ajudes puntuals d'UNICEF i altres ONGs, però ella mateixa confessa que no
sempre són suficients ni arriben amb regularitat.
A més,
més, compta amb la col·laboració d'un grup de dones que cultiven verdures
i mandioca ("manioc"), els productes bàsics de l'alimentació per als infants.
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Com a conseqüència d'això, la capital, Kinshasa, acull
en els seus carrers milers d'infants que han quedat
orfes o no poden ser mantinguts per les seves
famílies. Diferents entitats, algunes promogudes
per ONGs internacionals i altres d’iniciativa local
han creat centres en els quals s’intenten cobrir les
necessitats més bàsiques: refugi, alimentació, educació i
sanitat. Pobles Germans col·labora amb l’ONG Maison
d’Hébergement et d’Education des Enfants
Enfants en Dificultés, creat el 1995
per la congolesa Maria Lwengo.
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Des de fa anys el país ha estat sotmès a governs dictatorials i a
continues guerres, en bona part atiades per interessos
estrangers. Aquesta situació ha provocat més de 4 milions
de morts i centenars de milers de desplaçats.

Pobles Germans a Catalunya

També hi ha persones que l'ajuden a impartir classes als nois per tal de poderpoder
los integrar a l'escola.
La col·laboració ha estat la següent:

Any

Col·laboració

2011
2010
2009
2008
2007
2003

6.000 €
10.000 €
3.000 €
9.000 €
2.000 €
5.330 €

BECA D’ESTUDIS PER A LA FORMACIÓ D’UN METGE PER DEKESE
S’ha col·laborat amb 1.800 € en la formació d’un metge de la zona de Dekese,
amb el compromís de quedar-se
quedar se a treballar com a facultatiu a la regió un cop
acabats els estudis.

Any

Col·laboració

2011
2010
2009
2008
2007

1.800 €
1.800 €
1.800 €
1.800 €
1.800 €

A J U T P E R A L ’ E Q U I P D E L A P R E S Ó D E M A K A L A (K I N S H A S A )
L'any 1980 es va constituir un equip de 5 religioses per treballar a la presó de
Makala "Centre Pénitentiaire et de Réeducation de Kinshasa". Aquestes 5
religioses pertanyen a 4 congregacions diferents i 3 són espanyoles i 2
congoleses. A la presó de Makala hi ha actualment 3.500 presos entre
militars i civils, la majoria són homes i les dones només en representen un
centenar.

 Tenen un servei de biblioteca obert un dia per setmana.
 Fan el seguiment dels dossiers endarrerits en els diferents centres de
Justícia Militar i Civil: acceleren els processos, busquen advocats
gratuïts, alliberen gent innocent que no pot demostrar-ho
demostrar
sola
(sobretot presos pobres sense família, etc).
 Col·laboren en el servei de pastoral de la presó
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 Preparen i distribueixen el menjar per a 300 presos malalts o
malnutrits. Alimenten els presos més febles i eviten que morin de
malnutrició, donat que la presó no dóna menjar als presos.
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Activitats
ctivitats de l'equip
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Necessitats de l'equip:
l'equip
L'equip té actualment 2 vehicles per cobrir els desplaçaments dins de la ciutat
(les distàncies són enormes), amb els que traslladen els aliments dels
magatzems a la presó, van als tribunals,
tribunals, etc. Les despeses de carburant i
manteniment dels vehicles són molt costoses i no estan cobertes per cap
organisme, perquè les grans agències només volen donar ajuda destinada
directament als presos (com pot ser per la compra del menjar), sense tenir en
compte el funcionament de l'equip.
L'ajuda sol·licitada és per al manteniment dels dos vehicles (carburant,
manteniment, assegurança) i per l’assistència mèdica de presos, donat que a
la presó no hi ha cap mena d'ajuda sanitària i alguns presos són víctimes
víctim de
tortures.

Any

Col·laboració

2011
2010
2009
2008
2007
2006

5.000 €
8.500 €
8.500 €
8.500 €
5.000 €
5.000 €

A L TR E S A J UT S
C IS T ER N A P ER A L ’ I NT ER N AT D E L ’ES C O L A D E P A NZ I
A Panzi, una població de 12.600 habitants, hi ha una escola de secundària
amb 315 alumnes que disposa de la font d’aigua més propera al fons d’un
barranc. Dos cops al dia les noies s’han desplaçar per anar a buscar l’aigua i
rentar se, el que suposa unes tres hores diàries. Van sol·licitar l’ajuda per a la
rentar-se,
construcció d’una cisterna per a recollir l’aigua de la pluja, fent possible així
construcció
disposar de més temps per a altres tasques i sobretot, per a la formació.
Any

Col·laboració

2011

5.000
00 €

Any

Col·laboració

2011

3.000 €

Memòria 2011 - Pàgina

Degut a una averia en el motor de l’aigua s’ha hagut de recanviar. El noviciat
de Kimwenza té capacitat per a 50 persones i sovint és punt de trobada per a
exercicis, convivència i sessions de formació. No disposar d’un motor per a
l’aigua és un gran problema
problema i un risc sanitari, sobretot durant l’estació seca.
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C O M PR A D’ U N MO T O R PE R AL NO V IC I AT DE MC J D E
K IM WE N Z A

Pobles Germans a Catalunya
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P R O J E C TE S

A

BOLÍVIA

BECA D’ESTUDIS D’INFERMERIA
Es col·labora amb la formació d’una infermera a la regió de Cochabamba.

P R O J E C TE S

Any

Col·laboració

2011
2010

1.500 €
720 €

A LA

XINA

BECA D’ESTUDIS D’INFERMERIA
Les missioneres de la regió de Guandong (Xina), treballen leprosaria de Hui
Lai, situada en una zona muntanyosa de difícil accés. Treballen en
col·laboració am l'equip de la leprosaria, i tant els professionals com els
pacients estant molt contents del seu suport.
Properament hi anirà una nova missionera procedent de l'Índia, que
desconeix el mandarin cantonès. Per poder ajudar als malalts i entrendre's
amb ells és imprescindible conèixer la llengua, i és per això que és
imprescindible que l'aprengui.
Les missioneres no poden fer front a les despeses derivades d'aquesta
formació i per això han sol·licitat l'ajut a Pobles Germans a Catalunya.

P R O J E C TE S

Any

Col·laboració

2011
2009

6.257 €
6.000 €

AL J A PÓ

AJUT ALS DAMNIFICATS PEL TSUNAMI.

Col·laboració

2011

2.000 €
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Les MCJ fa 50 anys, aproximadament, que treballen en diferents projectes al
Japó, especialment amb els immigrants provinents de SudAmèrica. Després
de la crisi humanitària desencadenada pel Tsunami ens van fer petició d’un
petit ajut per a ajudar a alguns dels damnificats.

Pobles Germans a Catalunya

C APÍTOL III
A CTIVITATS
X E R R AD E S

DE SENSIBILITZACIÓ

I F I RE S

Vic:
 Participació en diferents fires:
Mercat del Ram, mercat
Medieval i Nadal.
Ripoll:
 Botiga solidària: articles de
l’Àfrica, Índia i Sud-amèrica. De
desembre a gener.
 Difusió en la TVO (Ripollès), i
altres diaris comarcals, a
càrrec de Valentí Vilardell.
Sant Boi de Llobregat:
 Xerrada al Col·legi Llor a càrrec
de Jordi Gassiot.

P UBL I C A CI O N S
El butlletí de Pobles Germans ha continuat un any més, amb la fita d’arribar i
mantenir un contacte directe amb tots els nostres socis i col·laboradors, i
poder transmetre en aquesta comunicació els nostres objectius de
sensibilitzar en la solidaritat i cooperació entre països.
M A R Ç D E 20 1 1, N Ú M E R O 33
 La dignitat humana és un dret
 10 anys de Pobles Germans
 Projecte d'ajuda als pigmeus Bayaya
 Carta des del Japó
A G O S T D E 2 0 11 , N Ú M E R O 34

N O V E M B R E D E 20 1 1 , N Ú M E R O 35
 Qui té el dret de generar pobresa?
 Lalpania (Índia)
 Proposta de projecte des de Panzi
 Un ecògraf per Kole!
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 La vida segueix..després del tsunami.
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 L'art de la pau
 Ajuda per a l'escolarització de 10 nenes kwongs

Pobles Germans a Catalunya

WEB
WEB DE POBLES GERMANS
Aquest ha estat el setè any que hem comptat amb una pàgina Web de Pobles
Germans. Aquest portal s’ha anat actualitzant i ampliant i ens ha permès
donar-nos a conèixer i tenir més informats a tots els interessats.

HISTÒRIES SORPRENENTS

Memòria 2011 - Pàgina
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A més, en guany, hem creat una pàgina web de difusió de la campanya de
Nadal, destinada al centre de Nutrició de l’Hospital de Kole, on s’expliquen
algunes de les paradoxes que es viuen a la zona del Kassai Oriental. Podeu
consultar la web a http://histories-sorprenents.aladeriva.net/

Pobles Germans a Catalunya

C AM P AN Y E S
C A M P A N Y A D E N A D A L 20 11
La campanya d’aquest Nadal 2011 ha estat dedicada, com altres anys, al
centre Nutrició de l’Hospital
l
de Kole,, RD Congo. A continuació us reproduïm
fragments del butlletí de la campanya:

La malnutrició aguda severa a Kole
L’any passat el Centre de Nutrició de l’Hospital de Kole va atendre 980 casos
(la majoria infants), 118 dels quals amb malnutrició severa. En aquests casos
tant greus és imprescindible donar unes fórmules terapèutiques cada 3 hores,
tant de dia com de nit. Però malauradament,
malauradament, tot i els esforços, 7 van morir..
Un cop superada la fase més greu, poc a poc se’ls va introduint una
alimentació més sòlida (depenent de l’edat), i més espaiada en el temps.
Les complicacions
Molts d’aquests infants no només pateixen malnutrició, sinó que tenen sarna,
fongs, paràsits intestinals, fan crisis de malària, i alguns són seropositius. A
més, poden tenir complicacions directament derivades de la malnutrició, com
edemes (retenció de líquids),
líquids), nafres a la pell, etc. La malnutrició els fa molt
més vulnerables a qualsevol mena d’infecció i per això és molt important una
atenció adequada.

Un altre factor, i potser més important, és que
moltes
ltes famílies tenen una alimentació molt
monòtona.
El centre de nutrició també fa tractaments
ambulatoris per aquells infants i adults que
no estan tant greus, i dóna alimentació a
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A Kole moltes mares es veuen soles havent d’alimentar i cuidar
4, 5, 6, 10 o més fills. Elles han d’anar a fer els camps, anar a
buscar la llenya per fer el foc, preparar el menjar, alletar els
més petits, etc. Moltes vegades, tot i l’immens esforç que
fan, no donen abast.
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Perquè hi ha malnutrició a Kole?
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aquells malalts ingressats a l’hospital que no tenen cap familiar que pugui
preparar-los el menjar.
En el marc de la campanya de Nadal s’han recol·lectat 10.500 €.
Material editat:
 Resum del funcionament de l’Hospital de Kole
 Butlletí explicatiu de la campanya
 Pàgina web: http://histories-sorprenents.aladeriva.net/

C ONTACTES

I RELACIONS AMB INSTITUCIONS

X A RX A
Pobles Germans és membre de:
 Coordinadora Catalana d’ONG pel Desenvolupament

A G R AÏ M E N TS
Valorem l'ajuda i la col·laboració desinteressada de les entitats i institucions
següents:
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Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, Assegurances Jordi Gassiot,
Fundació Jesús Serra, Fundació Antoni Serra, La caixa, Fundació Humanitària
Dr. Josep Trueta, Fundació Llor, Fundació Hospital Clínic, Mazars Auditores
SLP, Lessa Papeles Registrales SAU.
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C APÍTOL IV
I NFORME

ECONÒMIC

B AL AN Ç
El balanç econòmic d’enguany és de 84.090 € d’entrades i 77.813 € de
sortides. En la següent taula podeu veure tot el que s’ha anat destinant a
projectes aquests anys (no s’hi reflecteix el total de les sortides sinó
únicament la partida de projectes, que en representa el 98%).

Any

Entrades
2011

84.090 €

Projectes
77.813 €

2010

89.553 €

93.317 €

2009

83.461 €

80.219 €

2008

75.057 €

66.065 €

2007

72.272 €

74.062 €

2006

83.005 €

79.624 €

2005

58.710 €

56.138 €

2004

51.859 €

45.838 €

2003

53.659 €

44.570 €

2002

41.821 €

39.748 €
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38.279 €
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50.000 €
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40.000 €
30.000 €

10.000 €
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20.000 €
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E N T R AD E S
Entrades 2011
Donatius
d'altres
entitats
24%

Rebuts dels socis

13.471 €

Donatius d'altres entitats

20.480 €

Donatius de particulars

50.136 €

Interessos bancaris

3€
84.090 €

Rebuts dels
socis
16%

Donatius de
particulars
60%

Interessos
bancaris
0%

Detall de les aportacions fetes per altres entitats:
Entrades Entitats
Ajuntament de S. E. de Palautordera

500 €

Ajuntament d’Ogassa

210 €

La Caixa

5.000 €

Fundació Jesús Serra

5.000 €

Fundació Antoni Serra

2.500 €

Fundació Hospital Clínic

5.470 €

Mazars Auditores

1.500 €

Total Entitats

20.480 €

S O R TI D E S
A Pobles Germans el 98% dels diners es destinen a projectes, i només un 2% a
la compra de material de sensibilització. Això és possible perquè no tenim cap
treballador a sou, i perquè els espais físics que fem servir són cedits per
Assegurances Jordi Gassiot.
Gassi

Sortides
288 €
823 €
77.819 €

Funcionament
i sensibilització
1%

Despeses
bancàries
0%
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76.708 €
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Projectes
Projectes
Despeses bancàries
99%
Funcionament i sensibilització
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Projectes 2011
Beca per a uns estudis d'infermeria (Bolívia)

1.500 €

Beca d'estudis per formació d'un metge a Dekese (RDC)

1.800 €

Ajuda als damnificats pel Tsunami

2.000 €

Ajuda als donants de sang de kole (RDC)

3.000 €

Motor per al noviciat de Kimwenza

3.000 €

Dispensari de Gòmia (Índia)

3.000 €

Ajuda als diabètics de Kole (RDC)

3.500 €

Preso de Makala-Kinshasa (RDC)

5.000 €

Cisterna per a l’internat de Panzi (RDC)

5.000 €

Ajuda per a millorar les tècniques de laboratori de Kole (RDC)

5.470 €

Ajuda als nens del carrer de Kinshasa (RDC)

6.000 €

Beca per a l’estudi del xinès mandarí (Xina)

6.257 €

Lluita contra la malnutrició a Kole (RDC)

10.500 €

Ajut a l'Hospital de Kole (RDC)

20.681 €

TOTAL AJUDES 2011

76.708 €

Ajut a l'Hospital de Kole
Lluita contra la malnutrició a Kole
Beca per a l'estudi del xinès mandarí (Xina)
Ajuda als nens del carrer de Kinshasa
Ajuda per millorar les tècniques de laboratori de Kole
Cisterna per a l'internat de Panzi, Congo
Preso de Makala-Kinshasa
Ajuda als diabètics de Kole
Dispensari de Gòmia, (Índia)
Motor per al noviciat de Kimwenza
Ajuda als donants de Sang de Kole
Ajut als damnificats pel Tsunami (Japó)
Beca d'estudis per formació d'un metge a Dekese
Beca per a la formació d'estudis d'infermeria (Bolívia)
10.000 €

15.000 €

20.000 €

25.000 €
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5.000 €
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