
 

 

 

 

 

 

 

 

                                

  

MEMÒRIA  CATALUNYA   

               2020 

Davant la Covid-19,  “hi ha 

una nova alternativa”. 

Deixar de banda l’espoli de 

la natura,                              

la centralitat del mercat      

i el benefici,                              

i posar en el centre              

la diversitat de les espècies                                

i l’ésser humà! 

 

Desgel a l’Àrtic 

 

Desforestació al Paraguai  

 



EDITORIAL 

 

Benvolguts col·laboradors de FISC-Catalunya 

L’any 2020 ha estat l’any de la Covid-19 a escala local i a escala mundial. Un any 

molt dur tant per a la població afectada per la pandèmia com pels seus familiars. La Covid-

19 no ha respectat ni el món del nord ni el món del sud. La globalització i les ràpides vies 

de comunicació han provocat l’expansió d’un virus que ha trobat, en els humans, un lloc on 

refugiar-se. Expulsat del seu medi, per la desforestació creixent, ha passat a altres animals 

i, d’aquests, a les persones. No es pot posar l’interès econòmic per sobre de la vida de les 

persones i la salut del planeta.  

Tot i la tragèdia que ha representat, cal treure lliçons de la situació viscuda. És una 

bona oportunitat per no tornar a les injustícies del passat i construir un món més just i 

solidari. Una solidaritat que la pandèmia ha despertat a molts llocs del planeta. També hem 

vist com la contaminació disminuïa a les grans ciutats, el que vol dir que, si ens ho 

proposem, podem frenar la crisi climàtica que ens amenaça a tots.  

En aquest context, les regions més castigades han estat aquelles que disposen de 

menys recursos. És per això que, des de la FISC, vàrem fer una campanya de suport sanitari 

a Nicaragua. Un país terriblement empobrit des de fa dècades, per guerres i terratrèmols, 

i on la nostra ONGD treballa des de fa molts anys.  Gràcies a la col·laboració de tots 

vosaltres ha estat possible fer arribar assistència sanitària a àmplies capes de la població 

força desprotegides.  

I una altra campanya força important és la que tenim en marxa en aquests 

moments. Una escola a una zona perifèrica, Illala, de Dar es Salaam, Tanzània. Una escola 

que acollirà tots els cursos,  des d’infantil a secundària, i que, fins i tot, pot incloure un 

centre d’atenció mèdica, si comptem amb l’ajuda de tots. En ser una població molt pobra,  

en situació d’extrema vulnerabilitat,  el 80% viu amb menys de dos dòlars diaris, l’escola 

inclourà, també, un menjador amb el qual ens assegurarem que tots els alumnes tinguin 

un bon àpat al dia. Com en tots els nostres projectes, es tracta de dignificar la vida de les 

persones i obrir camins al seu futur laboral.  

Des de la FISC-Catalunya us agraïm el recolzament que doneu als nostres projectes 

i volem que tingueu ben present que, sense vosaltres, la nostra tasca seria inviable. La 

nostra comesa és la vostra comesa. La vostra implicació es produeix perquè veieu que la 

solidaritat dóna fruits i els “invisibles” del món són tractats dignament. Per tot això, moltes 

gràcies sòcies i socis de la FISC, col·laboradores i col·laboradors, voluntàries i voluntaris, 

escoles, empreses, mitjans de comunicació i administracions. Encoratjar-vos per a què 

seguiu fent possible un món millor!!! 

 

MOLTES GRÀCIES A TOTES I A TOTS 

Permanent FISC-Catalunya 



EQUIP DE FISC 

 

La Permanent de la FISC som vuit persones voluntàries. 

Ens pertoca ser responsables de la marxa de la FISC a 

Catalunya. La nostra finalitat rau en orientar, dinamitzar i 

sensibilitzar la tasca de les escoles amb els valors de la 

justícia, de l’equitat de gènere, de la llibertat, de la 

solidaritat i de la sostenibilitat mediambiental, per a 

poder canviar les situacions i col·laborar en la construcció 

d’un món millor.  

Per a poder dur endavant aquesta tasca, comptem amb 

els Enllaços de les escoles, ànima de la FISC. Tots ells són, també, voluntaris i tenen la 

responsabilitat de realitzar diferents activitats al llarg del curs. 

En les diferents accions que porten a terme,  van incorporant els valors dels drets humans 

que hi ha inclosos en el Projecte que han triat per a treballar durant el curs. I, alhora, també 

intenten recaptar fons per a finançar el Projecte. 

 

Membres de la Permanent 

 

  Carmen Zapata - Àrea campanyes i ciutadania 

 

Enllaços de les escoles 

BADALONA Núria Codina    Anna Esteve                                                                 
BARCELONA Josep Salvà                                                                                                         
LLEIDA  Mª José Palau       Javier Villodres    Josep Ramon Granell                         
MOLLET Anna Ortega                                                                                                 
SOLSONA Anna Moliner                                                                                                    
TARRAGONA Jesús Blanco 

 

Volem valorar, particularment, els VOLUNTARIS/ES que col·laboren en les diferents 

campanyes i activitats,  així com el suport generós dels SOCIS/ES I DONANTS, sense els 

quals no podríem dur a terme els diferents projectes de justícia global. 
 

Joaquim Alsina – Delegat a Catalunya                             
Francesc Cases - Tècnic – Advocat                             
Montserrat Martí – Secretària                                        
Santiago Plo - Àrea administrativa – Resp. Tarragona 
Montserrat Sapena - Àrea comercial 
Josep Salvà - Àrea comunicacions 
Maria Vendrell - Cooperació Internacional 



NOTÍCIES 

 

La pandèmia va paralitzar  la vida al món i, també, en part,  la de la FISC. Vàrem 

haver d’anul·lar les trobades i reunions, les exposicions, i tota mena 

d’activitats. Davant d’aquesta realitat, demanàrem a diferents diaris la 

publicació d’una falca publicitària, durant els mesos d’estiu, sobre la 

campanya per al Projecte “AJUDA A NUEVA VIDA” (Nicaragua), per fer front 

als estralls de la COVID-19. Hem rebut donatius que agraïm especialment.  

 

 

 

 

 

També hem rebut donatius 

per al projecte “Construcció 

d’una escola-menjador a 

ILLALA-DAR es SALAAM a 

TANZÀNIA.  

 

 

 

 

Els diaris que han fet publicacions  i encara en fan són: ARA i PUNT AVUI.  Els 

agraïm moltíssim aquesta mostra de solidaritat desinteressada. 

 

 

 

 

 



FIRA DE VOLUNTARIAT 

 

 

 

Un any més, hem participat a 

TORNA – CANVIADA, la Fira del 

Voluntariat Internacional que 

organitza LAFEDE.   

 

 

És engrescador compartir realitats, 

canviar impressions amb d’altres 

ONGD que, també, tenen com a 

finalitat treballar per a la Justícia 

Global, amb la intenció que aquesta 

incideixi en la transformació i en el 

canvi  del nostre món.  

 

 

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 
 

 

 



Els projectes de Justícia Global els realitzem en diferents països. Tots es  

desenvolupen des de la perspectiva dels 17 objectius de la ODS segons la 

declaració de la ONU.  

 

 

Prioritzem: 

 

- Els drets de les dones que lluiten contra la pobresa i la injustícia, 

procurant canviar la realitat en què viuen i construir un món millor per 

a les seves famílies i comunitats. 

- L’educació,  com a mitjà essencial per a transformar i millorar la pròpia 

realitat, tenint veu i vot. 

- La sanitat, ja que és un dret fonamental per a gaudir d’una vida sana. 

- L’enfortiment de les capacitacions de les persones i col·lectius per tal 

que esdevinguin agents de transformació en el seu entorn.  

- La lluita contra el canvi climàtic a través dels nostres projectes. 
 

 

 

 



GESTIÓ ECONÒMICA 2020 
 

  

ENTRADES 

    

 

SORTIDES 

 

  

 

 

 

 

 

 

Quotes Socis 18803,84 € 

Donatius 19211,26 € 

Campanyes escoles       7857,32 € 

 

TOTAL 

        

      46.769,69 €  

Proj. Coop. i desenvolupament 39825,84 € 

Sensibi. Pública i formació 1662,62 € 

Correus, viatges, paquets 1404,13 € 

Mat. Despatx, tlf. i informàtica 1133,65 € 

Retenció fiscal i financera 75,36 € 

Material campanyes FISC 1936,5 € 

 

TOTAL 46.038,10 € 

 

Saldo a 31 desembre 2020 731,59 € 

Quotes Scocis Donatius Campanyes escoles

Proj.Coop. i desenvolupa. Sensibi. Public. I formació

Correus,viatges, paquets Mat.Desptx,telf. i informàtica

Retenció fiscal i financera Material campanyes FISC



ESCOLES 

 

Aquest curs  totes les escoles  volien fer activitats pel projecte “Construcció 

d’una escola-menjador a ILLALA-DAR es SALAAM a TANZÀNIA . Hi havia 

moltes activitats programades per a recaptar fons que servissin per a finançar 

aquest ambiciós projecte, que considerem molt necessari, doncs  l’educació 

és el que pot fer canviar les situacions i  transformar la realitat. La pandèmia 

ha impedit que les poguessin portar a terme, però compartirem algunes 

impressions...  

 

BADALONA  

 

Com cada any, vàrem vendre Loteria de la FISC i, pels volts de Nadal, 

muntàrem la paradeta amb  objectes 

per a col·laborar en la campanya pel 

projecte de Tanzània.  

 

També, en aquesta època, férem la 

campanya de publicitat explicant la 

importància de ser socis. 

 

El dia de la DENIP  vàrem intentar 

sensibilitzar els alumnes sobre les 

situacions que viuen molts infants 

arreu del  món i s’esmentaren 

diversos projectes de la FISC. 

 

Teníem preparades una sèrie d’activitats per treballar el projecte de Tanzània, 

però, degut a la pandèmia,  no les hem pogut realitzar.  

 

                                                          

 

 Camí de l’escola 

 

 
 



BARCELONA 

 

 

El curs 19-20 començava amb il·lusió i  molts 

projectes. El lema del curs: ESCOLTA, ens 

demanava, entre altres coses, estar atents a 

les necessitats del nostre voltant. Per 

exemple, des de l’àmbit de l’educació pel 

desenvolupament,  el primer trimestre havíem 

tirat endavant el projecte de reciclar papers i, 

durant el segon trimestre, estàvem treballant com reduir l’ús dels plàstics. 

Alhora, teníem la intenció d’acabar el curs reduint, al màxim, els residus a 

l’hora del pati 

 

Des de l’àmbit d’accions solidàries, durant el 

temps de Nadal, vam col·laborar amb 

Càritas  amb un “supermercat” solidari per 

recollir diners,  fent targetes de crèdit  

solidàries.  

 

Vam celebrar el dia de la PAU, i, a punt de 

commemorar la setmana de la FISC, un 12 de març,  ens van confinar. I tot es 

va destarotar. Campanyes que ja no podríem fer, activitats d’EpDH que 

quedarien al tinter... Tot ho havíem de fer on-line. Calia reinventar-se. Era 

necessari donar continuïtat a  l’educació i, també, fer l’acompanyament, tan 

humà com cristià, dels  nostres alumnes. 

 

No ha estat una tasca fàcil, ni un curs senzill i normal. De ben segur que tots  

haurem après alguna cosa. Si més no, és cert que hem après a valorar més el 

que tenim i poder entendre una mica millor aquells que, potser,  no tenen la 

mateixa sort que nosaltres.  

 

Hi ha un enigma ZEN que demana quin soroll fa una mà en aplaudir. Aquest 

curs hem après que fan falta dues mans per aplaudir ben fort, la meva i la 

dels altres.  
 



CARDEDEU 
 

 
FESTA SANTA JOANA DE LESTONNAC - 2020 
 
Projecte: ESCOLA-MENJADOR  a  TANZÀNIA 
 
La Companyia de Maria ha comprat un terreny en el 
Barri de Bangulo a Illala, Tanzània, on està edificant 
una escola i un menjador. Ara es reuneixen en unes 
barraques. 
 
Donada  la realitat de pobresa i la situació real dels 
habitants d’aquesta zona, l’escola-menjador és  una 
oportunitat única per a aquests infants i per a una 
joventut tan vulnerables.  
 
Volem contribuir al procés d’aconseguir una vida digna i que les persones del 
barri de Bangulo puguin transformar les situacions que els generen pobresa i 
injustícia. 
 
El 80% de la població viu amb menys de dos dòlars al dia. 

 
 

VOLS AJUDAR-NOS? 
 
 

                                                        Pou aigua potable 
   

 
                                                    
 
                                                      
 
                                                                         

 
 

          
 

                            
 

 



LLEIDA 

 

Com en totes les escoles, vam tenir dificultats per a  realitzar les activitats 

programades, degut a la COVID-19.  

Durant el primer trimestre, vàrem poder fer la DENIP i la venda de loteria de 

la FISC per Nadal, però, personalitzada, per evitar aglomeracions.  

Esperem i confiem que, abans d’acabar el curs, podrem  fer-ne alguna més. 

 

    

 

 

 



MOLLET 

 

Des de l’escola de Mollet, volem compartir 

que, com totes les escoles, també nosaltres 

teníem planificades les activitats de 

sensibilització i de recaptació de fons per al 

projecte de TANZÀNIA.  

 

El primer trimestre vàrem poder fer alguna 

activitat, però, després, la pandèmia va  

estroncar  la planificació i les il·lusions de poder dur endavant el projecte 

solidari. 

 

Durant el mes novembre, s’informa a totes les 

famílies de l’escola, des de la plataforma 

“Educamos”, que comença la venda de la loteria 

de la FISC, així com el lloc de venda. El personal 

de porteria i secretaria de l’escola la duen a 

terme  amb molta  cura.   

 

 

A començaments de desembre, els mestres i els 

alumnes del Cicle Mitjà de Primària vàrem 

representar “Un cuento de Navidad”.  El primer 

passi era gratuït pels familiars  i el segon s’havia 

de comprar a benefici del projecte de la FISC.  

 

 

Uns dies abans de Nadal, les mestres d’Educació 

Infantil varen muntar al carrer les paradetes amb 

el material per a les campanyes de la FISC.   

Aquesta va ser la darrera activitat. Doncs, durant 

el segon trimestre, ja no va ser possible fer-ne 

cap més.  
 

 



TARRAGONA 

 

L’any 2020  ha sigut un any atípic i molt diferent per a tothom, degut a la 

pandèmia.  

 

Teníem preparades una sèrie 

d’activitats per a la campanya  

del projecte de la FISC, l’escola 

de Tanzània.  

La pandèmia ens ha col·lapsat 

tot el projecte i, només,  ens ha 

permès fer alguna activitat: la 

venda de la loteria de NADAL, 

la rifa solidària  i un dia de 

venda del material de la FISC. 

 

 

 

Esperem i confiem que en el 

2021 podrem dur a terme les 

activitats de sensibilització i  

recaptar fons per a la construcció 

de l’escola de Tanzània.  

Només, des de l’educació 

igualitària, els habitants de 

Tanzània poden sortir endavant i 

poden ser reconeguts els drets 

de la dona. 

 

 



PROJECTES per les campanyes escolars curs 2019 – 2020  

 

 

Els projectes que,  des de la FISC Central,  es varen prioritzar, amb la finalitat 

que poguessin ser matèria de sensibilització per a aquest curs, a nivell de les 

escoles d’España foren: 

 

BARRANQUILLA (Colòmbia) 

 

“Transformación de imaginarios sociales que perpetúan las violencias 

sexuales y, por condición de mujer, en niñas, adolescentes y mujeres del 

barrio El Bosque en Barranquilla.” 

  

 

 

 

ARGENTINA 

 

“Por una inserción laboral y una vida sana” en Formosa-San Martín 2. 

Comunidad Osvaldo Quiroga. 

 

  



TANZÀNIA 

 

“Escuela–comedor en Dar es Salaam,  Tanzània.”  Escola d’educació Infantil, 

Primària i Secundària.   

 

 

Projecte Cooperació Internacional SALONGO 

Aquest programa estava planificat, però no va ser possible realitzar-lo com a 

conseqüència de la COVID-19. Com tantes realitats, ha quedat pendent.  

 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA 

 

FACILITAR experiències de solidaritat i cooperació en països en vies de 

desenvolupament. 

REALITZAR, per part del voluntari/a de la FISC, un treball professional que 

esdevingui beneficiós per la copart i la FISC. 

POSAR ROSTRE a les coparts  i als projectes de la FISC que han treballat, 

prèviament, en les delegacions. 

INTENSIFICAR les relacions de cooperació i d’intercanvi entre la FISC i les 

coparts. 

 

 



PERFIL DEL VOLUNTARI/A INTERNACIONAL 

 

PERSONA DISPOSADA a col·laborar en els projectes assignats i amb iniciativa 

per a dur a terme activitats que puguin millorar la sostenibilitat i la viabilitat 

dels mateixos. 

PERSONES AMB CARÀCTER OBERT, que faciliti l’adaptació a una realitat social 

i cultural molt diferent. Alhora, persones crítiques amb les causes que 

provoquen les injustícies. I amb un alt grau de resistència a la frustració. 

PERSONES AMB HABILITATS per a treballar en equip, planificar, avaluar 

actuacions i per conviure amb els altres voluntaris/es. 

ENVIATS/DES per la FISC: que sentin aquesta pertinença. 

 

 

 

    MISSIÓ SALONGO 

 

 

 

 

 

 

 

La FISC és la ONGD de la Companyia de Maria. Està compromesa amb 

l’educació i la cooperació al desenvolupament, prioritza els drets humans, 

l’equitat de gènere i l’enfortiment de les capacitats de les persones i dels 

col·lectius per a col·laborar en la construcció d’una societat més justa, 

participativa i promotora de pau i de llibertat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 
 

 

NICARAGUA: Barri NUEVA VIDA 
 
 
 
Volem  compartir la síntesi del que s’ha pogut fer en concret en  els projectes 
de SALUT i EDUCACIÓ durant l’any 2019-2020 al barri NUEVA VIDA de 
Nicaragua. Cal tenir en compte que va ser un any “normal”,  doncs la 
pandèmia del COVID-19 encara no era present. 
   

SALUT 
 

ANY   2019 

Visites  mèdiques 
 

2170 

Atencions d’infermeria 5916 
 

Anàlisis clínics 
 

2709 

Alumnes matriculats en el centre escolar  
(inclosa l’atenció a les famílies) 

 

224 

 
 
 

   

 

 

 

 



EDUCACIÓ 
 

 

El projecte educatiu inclou  la formació de diferents  persones: alumnes, pares 

i mares, professors...  

També inclou el manteniment de les 

estructures del Centre educatiu: l’ús 

correcte de l’aigua, la reconstrucció dels  

WC, de les fonts per  beure aigua i el  

manteniment de la bomba que la  

subministra.  

 

 

 

 

BENEFICIARIS  DIRECTES : 

 

 

Els beneficiaris directes han sigut 1.120  dones i  450 homes 

 

Indirectament, tota la població del barri de Nueva Vida es beneficia dels 

projectes, tant del de salut com del d’educació.  

 

Els pares/mares tenen interès en participar en les jornades de formació. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTS COL·LABORAR FENT-TE’N SOCI 

Nom i Cognoms: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adreça : ------------------------------------------------------------------------------- 

Població: ---------------------------- C.P.:----------------- Tlf: ------------------- 

 

Vull col·laborar en els projectes de la FISC amb la quantitat de                      

----------- euros que abonaré  

 Mensualment     Trimestralment     Setmanalment     Anualment   

 

Per a la domiciliació bancària, us demanem que ompliu aquesta 

butlleta i l’envieu a:  

FISC – ARAGÓ, 284 Trip.  08009  BARCELONA 

IBAN  ENTITAT OFICINA  NÚMERO DE COMPTE 

ES____  ________ _________  ____________ ____________ 

DNI: ____________________      Signatura Del Titular 

 

 

E-mail: ____________________________________ 

 

C/C  de la FISC: LA CAIXA – ES11  2100  0816  1202  0059  8447 

 

 

La teva APORTACIÓ fa possible poder dur 

endavant PROJECTES  que transformin la realitat i 

que les persones puguin viure més DIGNAMENT 



                


