MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017

ENLLAÇ SOLIDARI

Nº de Registre: 16.347
Nº de registre ONG: 66

ÍNDEX DE LA MEMÒRIA
Presentació
1- VIDA DE L’ENTITAT
2- COMUNICACIÓ DE L’ENTITAT
3- PROJECTES.
3.1) PROJECTES REALITZATS EL 2017
3.2) PROGRAMA FAMÍLIES AMIGUES (APADRINAMENTS)
3.3) PROJECTE DE COOPERANTS
3.4) GESTIÓ DE DIVERSOS PROJECTES
4- ACTIVITATS I CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ
4.1) FESTA ENLLAÇ, OCTUBRE 2017
4.2) DIADA DE SANT JORDI, GIRONA
4.3) CAMPANYA DE NADAL
5- CAMPS DE TREBALL 2017
6- VOLUNTARIAT
7– ALTRES
7.1) LAFEDE.CAT
7.2) INVITACIONS, ACCIONS I PRESÈNCIES DIVERSES
7.3) DIVERSOS
7.4) AUDITORIA

ENLLAÇ SOLIDARI, ONG
L’entitat és hereva de l’acció solidària que, des del 1985, realitzava un
grup de persones recolzant el treball dels Missioners Claretians de Catalunya i de cooperants laics a l’Amazònia brasilera.
Aquest grup començà la seva tasca carregat d’il·lusió i generositat, amb
moltes ganes de treballar i recolzar no només l’acció dels missioners
i cooperants, sinó també el servei en favor de la gent d’aquella regió
amazònica. Ben aviat, l’11 de novembre de 1989, reunits en un grup de
15 persones, es constitueixen formalment en un grup anomenat “Amics
de la missió de Guajará-Mirim”.
El febrer de 1994 el grup sol·licita el reconeixement jurídic i ser registrat
al Cens d’Associacions de la Generalitat de Catalunya; enregistrament
que es fa efectiu el març del 1995. I el 2002 l’Associació passa a anomenar-se “Enllaç Solidari”. I actua normalment tenint com a contrapart
institucions dels Missioners Claretians d’arreu del món.
L’entitat Enllaç Solidari està inscrita al Registre d’Associacions de la
Generalitat de Catalunya amb el n. 16.347 i al Registre d’Organitzacions
No Governamentals per al Desenvolupament amb el n. 66.
Enllaç Solidari
Nàpols 346, 2º E
08025 Barcelona
Tel 934762909
enllacsolidari@claretians.cat
www.ensolidari.cat

1- VIDA DE L’ENTITAT
El 2017 ha estat un any transcorregut amb normalitat en la vida de l’entitat.
Tant a nivell intern com en les activitats realitzades.
La Junta Directiva s’ha anat reunint amb regularitat i fent el seguiment de les
línies d’actuació i de la programació i avaluació d’activitats i projectes d’Enllaç Solidari.
El 15 de juny del 2017 se celebrà l’Assemblea General. L’ordre del dia seguit fou:
1.
Acollida, salutació i pregària inicial. Lectura i aprovació (si s’escau) de
l’Acta de l’Assemblea de 2016.
2.

Memòria de les activitats de 2016 i projectes per al 2017.

3.

Balanç econòmic del 2016 i pressupost per al 2017.

4.

Informació sobre la festa d’Enllaç de 2017 i el calendari de 2018.

5.

Renovació de la Junta d’Enllaç. Nous candidats a formar part de la Junta.

6.

Suggeriments i idees per millorar l’acció d’Enllaç i captació de nous socis.

7.

Precs i preguntes.

L’assemblea tingué bona participació i es van tractar tots els temes assenyalats.
L’entitat té una persona en nòmina, que s’encarrega de tot el treball de secretaria general i atenció al telèfon, especialment tenint cura de l’atenció a
les persones que tenen algun infant apadrinat.
Al llarg de l’any s’han mantingut les relacions institucionals: la vinculació i
participació a Lafede.cat (Federació Catalana d’ONGs); i a d’altres col·lectius
i coordinacions a nivell de barri (Gràcia Solidaria), de Catalunya i Estatal
(Proclades); així com també amb les contraparts amb les que treballem.

2- COMUNICACIÓ DE L’ENTITAT
Enllaç Solidari dóna molta importància a la comunicació personal, mirant d’atendre tothom que participa de l’entitat o d’alguns dels seus programes o activitats, en qualsevulla de les formes possibles: soci, col·laborador, voluntariat, donant, participant d’activitats, etc.
Aquesta comunicació es veu complementada pels mitjans de difusió
propis. Alguns s’utilitzen de manera permanent, mentre que d’altres es
limiten a un programa o projecte concrets.
La pàgina web és el reflex de les informacions i notícies de l’entitat:
http://www.ensolidari.cat
En paper es publiquen el calendari de cada any, tríptics de presentació
de l’ONG i dels apadrinaments i cartells informatius dels projectes.
A més de les accions i mitjans propis de difusió, valorem i cuidem el
ressò que les activitats d’Enllaç tenen en publicacions internes i mitjans
de difusió d’altres entitats.
Durant el 2017 l’entitat ha actualitzat al fitxer de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

3. PROJECTES REALITZATS EL 2017
3.1 PROGRAMA FAMILIES AMIGUES (APADRINAMENTS) 2017
El programa d’apadrinaments parteix del principi que el creixement i
educació dels infants en condicions ambientals òptimes ofereix la vital
oportunitat de frenar el cicle de la pobresa.
Representa un suport important a l’acció social que els Missioners Claretians duen a terme a la regió amazònica de Rondônia (Brasil). No tan
sols vol donar resposta a les necessitats bàsiques dels nens i nenes
sense recursos dels Municipis de São Miguel do Guaporé i Seringueiras,
cosa que constitueix per si sol un dret, sinó que també vol interaccionar i crear un entorn social propici perquè les famílies millorin les seves
condicions de vida.
Durant el 2017 hi ha hagut 45 noves altes. I les baixes han estat 48. Les
baixes es produeixen quan els infants beneficiaris del projecte fan 14
anys d’edat, les condicions familiars han millorat sensiblement o ja no
viuen als municipis on s’efectuen els projectes (i alguna vegada també
per mort de l’infant apadrinat).
El camí i desig habitual en cada baixa és que un nou infant i la seva família s’incorporin al programa. El balanç d’altes i baixes del 2017 ha fet
que el nombre de beneficiaris del programa s’hagi vist reduït en 3 infants-famílies.
El projecte d’apadrinaments, el desembre de 2017, té un actiu d’apadrinats de 228 nens i nenes, i suma un total de 933 expedients des del
seu inici.
Cada Padrí o Padrina col·labora amb l’aportació de 20€ mensuals.

Tríptics:

Salut dentària per als infants apadrinats
L’activitat que es fa amb els infants apadrinats –i amb les seves famílies– no es redueix a l’ajuda econòmica mensual per a la compra d’aliments. Els dos cooperants brasilers que treballen amb els Claretians de
São Miguel do Guaporé i Seringueiras organitzen activitats diverses que
ajudin al millorament de la salut, de l’escolarització o a trobar sortides
perquè les famílies sense feina puguin tenir ingressos propis.
Una de les activitats que s’està fent des del 2016 és procurar que els
nens i nenes que ho necessiten –i solen ser molts!– puguin ser atesos
per un dentista. Així, hi ha tres clíniques dentals de São Miguel que van
començar a col·laborar el 2016.
Després, amb el suport del Rotary Club i dels Claretians del Brasil, s’han
pogut distribuir una bona quantitat de kits d’higiene bucal (amb pasta i
raspall de dents i fil dental).
Els infants que s’atenen no són només els que estan apadrinats, sinó
també els seus germans que ho necessiten. A més dels dentistes que
col·laboren gratuïtament, s’orienta perquè alguns puguin ser atesos pel
sistema de salut pública.
Des que aquest servei va començar, s’han atès ja més de 90 nens i nenes.

3.2 PROJECTE DE COOPERANTS
La presència de cooperants a la regió amazònica de Rondônia (Brasil) es
remunta als mateixos inicis (dècada dels 80) del treball dels Missioners
Claretians en aquell lloc. Durant uns vint anys, els cooperants van ser
gairebé exclusivament de Catalunya.
Després es va fer en conveni amb “Claretiano–Centro Universitário”,
institució educativa dels Missioners Claretians del Brasil de la ciutat de
Batatais (Estat de São Paulo). I, finalment, els cooperants són del mateix
lloc on es realitza el projecte solidari.
Enllaç Solidari assumeix les despeses generades per l’activitat dels cooperants, i els Claretians del lloc cuiden de la supervisió del seu treball.
Això suposa una aportació econòmica de 500€ mensuals. Per a aquest
projecte hem comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona.
Durant tot el 2017 hem tingut dos cooperants, el Marcelo Pinheiro (a Seringueiras) i l’Alex Santos (a São Miguel do Guaporé).
Aquests cooperants:
Han coordinat el Projecte d’Apadrinaments (Famílies Amigues) en
el terreny: visites a les famílies; coordinació i seguiment dels vals-ajuts;
xerrades i activitats amb infants i pares; trobada mensual; redacció i
seguiment d’informes i casos.
Han fet un seguiment i acompanyament dels diferents grups socials de la regió: “Pastoral da Saúde”, “Pastoral da Criança”...
Han mantingut la relació i coordinació amb les secretaries de salut,
educació i promoció social dels respectius municipis, mirant d’implicar
sempre les institucions locals en el Projecte d’Apadrinaments.
Han promogut la col·laboració de professionals i institucions locals
en el Projecte d’Apadrinaments (revisió dentària d’infants, etc.).
Han col·laborat en accions pastorals i de formació.
Mensualment han enviat a la secretaria d’Enllaç la relació de l’activitat feta.

3.3 PROJECTES A L’ÍNDIA
A partir de peticions dels Missioners Claretians de l’Índia, s’han atès
dos projectes:
1) Ajuda per a la construcció del menjador per a les 135 nenes i adolescents que estan acollides a l’escola de Bizrail (Sud Dinajpur, West Bengal, Índia). Aquest projecte, iniciat el 2016, s’ha tancat el juliol del 2017 i
s’hi ha col·laborat amb 34.000€.
2) Ajuda per a la construcció d’un mínim de deu cases per a persones
sense llar. A partir de la petició de la missió claretiana de Kaghaznagar,
a l’Índia. Es tracta de cases senzilles, amb l’indispensable per viure amb
dignitat. El projecte es va iniciar el setembre de 2017 i estarà actiu fins al
juliol de 2018. Cada casa té un cost de 3.462€.

4- ACTIVITATS I CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I
DIVULGACIÓ
4.1 FESTA D’ENLLAÇ, OCTUBRE 2017
El 15 d’octubre del 2017 es va celebrar la trobada anual de l’ONG. Aquest
any la Parròquia Cor de Maria de Barcelona.
La jornada s’inicià a les 10’30h amb l’acollida i benvinguda, amb cafè i
xocolatada, per passar a les 11’45h a la celebració de l’Eucaristia a l’Església del Cor de Maria.

A les 13’00h, un interessant tema de formació amb. El Sr. Eduard Ibáñez, de Justícia i Pau, que va parlar de l’ecologia des del vessant ètic i
cristià. Ho va fer resseguint els punts més destacats de la carta del Papa
Francesc sobre la cura de la casa de tots. Va seguir un viu diàleg sobre
com podem ajudar a fer un món amb més condicions de vida digna per
a tothom. A les 14’00h va tenir lloc el dinar de germanor, que es va fer al
pati. La tarda es va dedicar a les experiències missioneres dels camps de
treball duts a terme l’estiu 2017 per AMIC, Missioneres de la Institució
Claretiana, a la República Dominicana i Paraguai.

4.2 DIADA DE SANT JORDI, GIRONA
Un any més, durant la diada de Sant Jordi, els joves i adults del Centre
Claret de Girona, amics d’Enllaç Solidari, van fer la seva parada al carrer.
No només oferien roses, sinó també informació i possibilitat de col·laborar amb els projectes d’Enllaç. I, sobretot, l’oportunitat de dialogar amb
tots els qui els visitaven i s’interessaven pel material de la parada (llibres, objectes d’artesania, fulletons…).
Els joves van fer diversos torns per poder ser a la parada durant tot el
dia i fer possible que el Sant Jordi d’aquest any, en caure en diumenge,
fos el que portés més gent a conèixer el grup del Centre Claret i les seves
activitats.

4.3 CAMPANYA DE NADAL
Com a campanya de Nadal, i com anys anteriors, s’han imprès i repartit
els CALENDARIS 2018 propis de l’ONG.
El calendari és per a nosaltres una finestra oberta al llarg de tot l’any, a
cada llar que l’adquireix i a cada lloc de treball o oficina on es posa. Té
la possibilitat d’oferir, cada mes, una mirada al món de la cooperació i
apostar pel desenvolupament mes just.
El de l’any 2018 recull, en la portada i cada mes, una frase de la carta del
Papa Francesc “Lloat sigueu”, sobre la cura de la casa de tots que és el
nostre planeta terra. Ens recorda l’estreta relació que hi ha entre l’ecologia, la pobresa, la justícia social i el bé comú.

5- CAMPS DE TREBALL
Durant l’any 2017, les persones que han demanat informació sobre
camps de treball o voluntariat a d’altres països han estat adreçades a
entitats conegudes, especialment a AMIC.

6 - VOLUNTARIAT
És sobre la base del voluntariat que la nostra entitat pot dur a terme la
seva acció. Voluntariat que va des dels mateixos òrgans directius i gestors, amb la complementació d’una persona contractada a mitja jornada
(atenció de secretaria), fins a totes les persones que ens permeten dur
a terme cada una de les activitats i presències (fires, accions i esdeveniments solidaris).

7 - ALTRES
7.1 INVITACIONS, ACCIONS I PRESÈNCIES DIVERSES
El 2017 hem pogut donar resposta a diverses peticions per participar en
actes de sensibilització.
Com ja va essent normal de cada any, s’han fet xerrades a les Escoles
Claret de Valls i de Barcelona. Es presenten les activitats d’Enllaç Solidari, en especial el Projecte d’Apadrinaments (sobretot a aquells cursos
que tenen un infant apadrinat), o el testimoni personal d’algú que hi
ha estat treballant. Tot mirant de despertar en els infants i adolescents
(i també en professors i pares) l’actitud de solidaritat activa envers els
altres.

Durant el mes d’abril l’Esplai Estel ha celebrat el Dia Solidari. Amb la
col·laboració dels participants, els nois i noies han recollit, un any més,
els diners per a l’apadrinament que tenen amb l’ONG.

El dissabte 18 de febrer, s’ha fet el “Sopar de la Fam” al Centre Claret
de Girona. Com en anys anteriors, l’ànima d’aquesta trobada ha estat el
grup de joves del Centre. La presència d’un grup de nens i nenes de la
catequesi i els seus pares a la celebració li ha donat un to alegre i amable. A més de la conscienciació dels participants, els diners recollits es
destinen als projectes d’Enllaç Solidari.

7.2 DIVERSOS
El mes de febrer s’envia a la Procura General de Missions dels Missioners
Claretians l’informe anual 2016 de les activitats realitzades per Enllaç
Solidari.
També el febrer ens visita Jaime Absalón León, director i fundador de la
Corporació Claretiana Norman Pérez Bello a Colòmbia.

A les mateixes dates ens visita igualment el P. Juan Ángel Artiles, missioner claretià que treballa a Indonèsia i Timor Oriental.
Tots dos han vingut convidats per Mans Unides per col·laborar amb la
campanya que aquesta ONG de l’Església fa cada any durant el mes de
febrer. Els Claretians hi col·larem amb l’acollida de tots dos durant els
dies que són aquí.

Enllaç Solidari va al programa “Ona de dones”, fet per Josefina Altés a
Ràdio Gràcia. Hi participa el P. Josep Roca com a representant d’Enllaç
Solidari.

El 22 d’octubre mor a Porto Velho Dom Geraldo Verdier, que va ser bisbe
de Guajará-Mirim des de 1980 fins al 2011. Va ser ell qui va demanar i va
acollir la presència dels Missioners Claretians de Catalunya a la missió
de Guajará-Mirim (Estat de Rondônia, Brasil).
El 24 d’octubre se celebra la Festa de Sant Antoni Mª Claret al Santuari
del Cor de Maria de Barcelona. Enllaç Solidari hi participa juntament
amb totes les entitats vinculades als Claretians de Catalunya.

7.4 AUDITORIA
Enllaç Solidari ha realitzat de forma habitual, tant per plantejament
intern com pel mateix codi ètic de les Ongs i per una transparència més
clara, l’auditoria anual dels seus comptes de l’any 2016.
Durant l’any 2018 s’efectuarà l’auditoria del 2017.

