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EDITORIAL 

 

A l’últim decenni s’ha agreujat com mai la diferència d’ingressos entre els que més riquesa posseeixen i els que menys. Durant la crisi, 
mentre les grans fortunes aconseguien incrementar el seu patrimoni, les classes mitjanes i baixes han vist com es reduïa la seva capacitat 
adquisitiva. Avui, quan es diu constantment que l’economia està millorant, els més rics segueixen enriquint-se molt més que la resta de 
la població.  

 

Si la desigualtat i la bretxa salarial produeixen situacions dramàtiques al Nord, als països del Sud, subdesenvolupats, la situació és molt 
més greu. Com ONGD que treballa en l’àmbit de la justícia, la solidaritat, la igualtat i l’eradicació de la pobresa, FISC—Catalunya actua 
en el camp de la sensibilització i col·laboració econòmica dels projectes per tal d’assolir un món més just. Gràcies a persones  i institu-
cions  com les que rebeu aquesta Memòria, és factible l’esperança i anar PROGRESSANT CAP A UN MÓN MILLOR.  

 

       Moltes gràcies a tots, voluntaris, socis i col·laboradors. 
                   

                                       Permanent FISC Catalunya 

  UN MÓN MÉS IGUALITARI 
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ACTIVITATS  de la PERMANENT 
 
Cada mes ens reunim la Permanent i dos cops a l’any amb els Enllaços de les Escoles per planificar i avaluar el curs. Participem en una sèrie 
de reunions de treball amb diferents Institucions. Ens hem fet presents a la Fira de la Solidaritat de Lleida ,Solsona i Mollet i a la Mostra 
Entitats Voluntariat Internacional. Elaborem  material divers de cara a la sensibilització i la fidelització dels amics i socis. Procurem fer-nos 
més visibles potenciant la presència en diferents  mitjans de comunicació, exposicions,etc.      

 
 

 
 
 

 
 
       

 

      Trobada Delegacions a Madrid                            
                          Entrevista  a TV Lleida  

      
    

 
 
 
   
 
     
 

 
        Trobada fi de curs a Tarragona                    Trobada   Voluntariat Internacional                          
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EXPOSICIONS 
 
Una prioritat ha estat la visualització de la FISC i la sensibilització per mitjà de les exposicions de diverses temàtiques. Al llarg de l’any  han 
estat moltes les presències dels rolls-ups de  “ FISCALITAT, DESIGUALDAT  I  PARADISOS FISCALS “  i també la de “ MIRADES “ en di-
ferents llocs de Catalunya  . 
 

 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 Hospital Sta. Maria de Lleida             
 Col·legi Major Lestonnac 
 Col·legi Lestonnac de Lleida 
  Lafede—Barcelona 
  IES Lluis Peguera de Manresa 
  Campus Universitari de Manresa 
  Biblioteca Municipal de Manresa 
  Fira a la Plaça Sant Domènech de Manresa 
  Facultat de Teologia—Seminari Conciliar de Barcelona 
  Rectorat Universitat de Lleida 
  Centre d’exposicions La Marineta  - Ajuntament de Mollet                                



 

6 

 

 

     FISCALITAT I PARADISOS  FISCALS                  MIRADES - “NUEVA VIDA “   
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 Els projectes de cooperació i desenvolupament que realitzem en els diferents països, tots es fan des de la perspectiva dels 17 objectius de 

desenvolupament sostenible per al 2016—2030 segons la declaració de la ONU. 

 
 
1—Eradicació de la  POBRESA 

2– Lluita contra la FAM  

3 - Bona SALUT  

4 - EDUCACIÓ  de qualitat 

5 -  IGUALTAT DE GÈNERE 

6—AIGUA POTABLE I SANEJAMENT  

7—ENERGIES RENOVABLES 

8—OCUPACIÓ DIGNE 

9—INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES 

10– REDUCCIÓ DE LA DESIGUALTAT 

11– CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES 

12- CONSUM RESPONSABLE 

13– Lluita contra el  CANVI CLIMÀTIC 

14—FLORA I FAUNA AQUÀTIQUES  

15—FLORA I FAUNA TERRESTRES 

16—PAU I JUSTICIA  

17—ALIANCES PER ALS OBJECTIUS MUNDIALS. 
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 PROJECTES REALITZATS  
                         el 2017 

 

     AMÉRICA central i del Sud  - 28  
  
                            AFRICA—15 
    

            ASIA—2  
          
          EUROPA— 7 ( 4 a España) 
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SORTIDES 

Projectes cooperació i desenv. 38.933,00 

Sensibilització, formació i publicacions 3.366,15 

Correus, viatges i paquets 1.976,02 

Material despatx, inform. telèfon 2.203,22 

Retenció fiscal i financers 82,39 

Material FISC i Comerç Just 7.565,24 

    

TOTAL 54.126,02 

ENTRADES 

Saldo a 1 de gener de 2017 1.970,97 

Quotes socis 22.128,18 

Aportacions Públiques 4.133,00 

Donatius 14.907,90 

Campanyes escoles 7.680,42 

Ingressos financers 0 

Material FISC i Comerç Just 4.354,86 

TOTAL 55.175,33 

GESTIÓ ECONÒMICA — 2017 

            AJUTS INSTITUCIONALS 
         Un any més, volem agrair a l’Ajuntament de Lleida i La Fatarella i a les Institucions, la seva partici-

pació en la cofinançament  dels projectes de la FISC que hem dut a terme i que han fet possible millorar la 

qualitat de vida de col·lectius de persones empobrides del SUD . 

 

SALDO a 31 desembre de 2017 1.049,31 

ENTRADES 

SORTIDES 
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BADALONA : Projecte  a BOLÍVIA 

       Dipòsits per recollir aigua potable 
 
Aquest  curs hem treballat un Projecte de Bolívia després que la Carmina , una companya de la Companyia de 

Maria que  a l’estiu havia estat allà i ens expliqués la seva experiència . Ens va semblar interessant donar a conèi-

xer la necessitat que tenien de proveir-se de dipòsits per a posar aigua potable. El  Claustre i  l’alumnat  aprova-

ren   la proposta. 

 

A l’escola, la FISC es fa present de manera específica de tres maneres  diferents :  amb la venda  de 

loteria, i amb la paradeta solidaria  per Nadal i Santa Joana . Les dues primeres activitats enfocades  

al personal del Centre i per Santa Joana treballem el Projecte amb els alumnes de la ESO  

 

Totes les activitats que hem fet al llarg de l’any les valorem molt positivament perquè ens ajuden a  

sensibilitzar l’alumnat i ens permeten donar-los a conèixer realitats que per a ells són molt descone- 

gudes. 
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BARCELONA: Projecte a FORMOSA – Argentina   
 

Acompanyament de les estratègies criolles i aborígens per a la conservació de la biodiversitat 
 

Durant el curs nosaltres volem aportar el nostre gra de sorra a construir aquest món nou més just. Ho hem fet recolzant el projecte de la FISC a Formosa 
– Argentina.  Aquest projecte té com a objectiu general millorar les pràctiques productives de les famílies camperoles,  criolles i aborígens de l’àrea  d’in-
fluència de EDUPOSAN, en defensa  de la conservació  de la biodiversitat circumdant  i millorin i modifiquin les seves pràctiques productives en el GRAN 
CHACO.  
 

 
 
 
Acompanyament de la comunitat aborigen L’ESPERANÇA            

 

 

          Sanejament i potabilització de l’ AIGUA a les escoles rurals. 
 

 

 

 

 

                  

                       Valor afegit dels productes derivats del RUSC 

 

Enfortir l' ARRELAMENT  a la terra dels joves pagesos i aborígens 
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Per treballar el projecte hem fet un munt d’activitats, però destaquem la que vam fer tots junts. Uns sobres, treballant com abelletes, per a recollir els di-
ners. Els més grans van ajudar als més petits. Els vam retallar, pintar, enganxar... tot intentat fer entendre que el treball cooperatiu ens enriqueix a tots. 

 
    Però no és l’única activitat  que fem, n’ hem fet  d’altres també solidàries.       
 Col·laborar amb el: 

 Banc d’aliments 

 Banc de la Sang 

 Fundació Arrels 

  i CARITAS que per la tasca duta a terme en el curs 2016 – 2017.  Ens ha 
atorgat la placa ·ESCOLA AMB COR · 
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   L’ALEGRIA i la SOLIDARITAT  

 

 

     sempre són presents en totes les activitats 
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CARDEDEU : Projecte HAITI 

                             DONAR LA MÀ...  

Cada any les antigues alumnes de Cardedeu organitzen per la festa de Santa Joana de Lestonnac una tro-
bada. En primer lloc se celebra l’Eucaristia a la Parròquia i després es va al “ convent “ per compartir l’ami-
mistat i la taula.  En aquest dia no falla tampoc la SOLIDARITAT que fan real col·laborant en un projecte 
del quart món  de la Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria ( FISC ). El d’aquest any 
fou Haití. 

La Companyia de Maria fundà a Haití l’any 1733 realitzant una tasca educativa entre els més pobres fins la 
revolució de l’any 1793 en la que moriren la majoria de les religioses en ser incendiat el convent. 

Després de més de 200 anys d’absència , 5 religioses de la Companya de Maria tornen a anar a Haití, tam-
bé per DONAR LA MÀ a les necessitats més urgents.  Col·laboren en l’escola FE i Alegria a Bédou. Fre-
qüentment les persones que viuen en una pobresa extrema , són els primers que experimenten les conse-
qüències de l’agressivitat dels fenòmens de la naturalesa. 
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LLEIDA : Projecte a la  República  Democràtica del CONGO 

                                                  Cap nen sense escola  

El projecte que varem triar va ser  “ Disminució de l'absentisme escolar en l'alumnat inadaptat per traumatismes de guerra de l' Institut TUADIBISHE 
a MULO “ de la República democràtica del Congo. 

 

Comptem amb l’ajuda dels alumnes Delegats de Solidaritat de l’ESO, que són qui s’encarreguen d’organitzar les dife-
rents campanyes. D’altres alumnes  ens ajuden com a voluntaris, ja que moltes activitats es fan fora de l’horari escolar. 
A banda de les tradicionals activitats com la venda de loteria de Nadal, la cistella solidària, el mercat de productes del 
comerç just la venda de roses solidàries, aquest any hem afegit la venda de “ Llaminadures nadalenques “ que ha estat 
tot un èxit !!!!!Els artistes que les han creades han estat els alumnes de 4t. i 6è. d'Educació Primària i han aconseguit 
vendre més de 700 figures entre arbres de Nadal i ninots de neu .     

 

 

 

 

 

                
                Números   
              Cistella                                        

                 
                

 

             Denip         Roses St. Jordi 



 

16 

. 

. 
 
 
 
 

 . 
Tasca de sensibilització dels alumnes, de la comunitat educativa i de la resta de ciutadania de Lleida amb la presentació del projecte amb el que 
col·laborem a través de la televisió, i les exposicions de la FISC “Desigualtat—Paradisos Fiscals “ a  l’ Hospital de Santa Maria, Mirades que par-
len al rectorat de la Universitat de Lleida i amb les xerrades de Maria Vendrell cooperant voluntària de la FISC sobre la seva experiència a Bar-
ranquilla—Colòmbia i la de Joaquim Alsina– delegat de la FISC a Catalunya sobre  “Governar per a les elits “ realitzades en el nostre Centre 
durant la setmana de la solidaritat.     
                           

 
                                                                                                                                                                                 

. 
 
 
 
 

          Entrevista Tv Lleida 

Conferència  per la cooperant Maria 

Vendrell - 

                              

                                 Exposicions diverses  
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MOLLET 
La nostra escola cada dos anys fem la gran jornada solidària i serà el curs vinent, però no per això hem deixat de col·laborar amb algunes activi-
tats. Venda de la loteria de Nadal, la botiga solidària i la campanya d’aliments de Càritas 

 

 

Presència en la  FIRA DE LA SOLIDARITAT, organitzada per l’Ajuntament de Mollet del  Vallès en 
la que hi participem totes les ONGD de la ciutat. 

 

 

 

 

 

Exposició de “ La paraula es feu ROSTRE I MIRADA” a la sala LA MARINETA, cedida per l’Ajuntament de 
Mollet del Vallès. L’autora de les fotografies és Cristina Sanz, religiosa de la Companyia de Maria que visqué 
una colla d’anys al Barrio Nueva Vida de Nicaragua. 

 

 

 

 

Caminada a GALLECS. Ja és un clàssic pels pares, professors i alumnes. Bona participació  i 
ambient festiu molt càlid i agradable. Al final , espera un agradable compartir.  
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SOLSONA: Projecte República democràtica del Congo 

                                                                       Hospital de KYONDO    

 

Com cada any, l’Escola Arrels organitza una FIRA SOLIDÀRIA, oberta a tothom, amb l’objectiu de poten-
ciar el valor de la solidaritat i fer present la realitat dels més necessitats. 

Aquest anys serà 21a. Edició. Una part dels diners, com ja és habitual, es destinarà a col·laborar en un pro-
jecte del Sud  gestionat per la Companyia de Maria , la Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de 
Maria ( FISC ). Aquest any concretament  en el projecte per abastir  l’hospital de KYONDO,  que no pot 
assumir la totalitat de les despeses hospitalàries i necessitats bàsiques dels pacients i familiars que acompa-
nyen. 

Una segona part es destinarà a un projecte de MANS UNIDES dedicat  a la rehabilitació d’una escola de 
primària a MAHATE , Moçambic (Àfrica)   

 

Una tercera part de la recaptació, es lliurarà al BANC D’ALIMENTS DE SOLSONA    
        

 

 

 

 

 

   Les representants de les tres Institucions 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi10r20rf3YAhXHWhQKHfeXDFIQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.lafreixera.com%2Ftag%2Fcarnaval-de-solsona%2F&psig=AOvVaw1dMrAIGRsmOr6tRIXV3wf7&ust=1517321387961242
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TARRAGONA— Projecte República Democràtica del Congo 
                      HERI KWETU 
 
Des de fa anys la SOLIDARITAT sempre és present en totes les festes que fem a l’escola. Un any més hem continuant amb el projecte d’ HERY 

KWETU perquè ens té enganxats. El dit projecte es va iniciar l’any 1979  per una germana de la Companyia 
de Maria que encara és allà i que veieu a la foto. S’ha anat ampliant i actualment té 1.200 alumnes  que es 
troben en una situació precària  o pateixen algun tipus de minusvalidesa física o psíquica, doncs la majoria 
han patit la violència i les conseqüències de la guerra. El centre proporciona educació reglada, formació en 
oficis, activitats de fisioteràpia, taller per fer pròtesis ( amb el material qui disposen ) , assistència alimentà-
ria per als més necessitats i taller d’ artesania que es fa amb les mares, 
amb una doble finalitat: ajudar a crear l’autoestima i que amb la ven-
da de l’artesania puguin disposar d’uns mitjans econòmics, encara 
que siguin minsos. 
 
Són moltes les activitats que hem fet el llarg del curs per sensibilitzar 
d’aquesta realitat i per recaptar fons que ajudin a poder continuar el 
projecte. 
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El Ball de Diables de Tarragona ens va fer una generosa i desinteressa-
da donació de samarretes de la Festa de Santa Tecla de 2017 per tal 
que els diners obtinguts de la venda, fosin pel projecte Hery Kweto.   
 

VOLUNTARIAT 

A la FISC,  els  VOLUNTARIS—VOLUNTARIES tenen un rol importantís-
sim  perquè juntament amb els ENLLAÇOS , són el COR I LES MANS, de la 
FISC, són les peces fonamentals i imprescindibles del gran puzzle  d’un 
MÓN MÉS JUST I HUMÀ  que entre tots volem construir. No miren el 
temps que dediquen perquè tot estigui a punt, surti bé  i que totho estigui 
content i se sentí a gust. 

                Paradetes Comerç Just 
                  Cistella de Nadal 

 

 

Samarreta DIABLES de 

        TARRAGONA 

 

VOLUNTARIS / VOLUNTÀRIES 

                 de l’escola 
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 PROJECTES  que canvien  
         les vides 
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 FISC s’ha adherit als 17 objectius de desenvolupament soste-
nible , formulats en un document de l’ONU. Tots els projec-
tes que fem pertanyen a algun d’ells. La finalitat de la nostra 
tasca és la transformació del món en que vivim, especialment 
en les zones on la pobresa, la guerra, el maltractament de la 
dona, la manca de salut, d’educació… tenen una gran in-
cidència. 
Volem contribuir a la construcción del món global més just i 
habitable. 

 

  Voluntariat 
        Internacional 
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  FISC amb el projecte SALONGO vol: 
 
 Priotizar drets humans 
 Equitat de génere 
 Enfortiment  de les capacitats de les persones i 

col·lectius 
 Col·laborar en una societat més justa, 
 participativa i promotora de la pau  i llibertat. 

 

                 

 
 
El / la voluntari/a de FISC  és una per-
sona adulta que després d’un procés 
de reflexió personal i/o grupal, deci-
deix tenir una experiència en un pais 
empobrit i col·laborant en algún pro-
jecte de cooperació del propi país. 
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            La teva APORTACIÓ  fa possible  poder FER  PROJECTES 
 

                que transformin la realitat  i  les persones puguin viure amb  més dignitat     

                    

 POTS  COL·LABORAR FENT-TE SOCI 

Nom Cognoms: ____________________________________________________________________________________ 

Adreça:___________________________________________________________________________________________ 

Població:________________________________________CP.:__________Tel.: ________________________________ 

Vull col·laborar als projectes de la  FISC amb  la quantitat de _________ __€  que abonaré: 

                    O Mensualment      � O Trimestralment  �      O Semestralment  �     O 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 


