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Temps de crisi….
Temps d'esperança

E

En presentar formalment esta segona memòria de la
nostra associació, no podem fer-ho - i menys com a
educadors - tancant els ulls a la realitat que ens envolta.
Ara, i cada vegada més, la “crisi” ens assetja per tot
arreu, des que ens despertem fins la nit, sembla que
aquesta no para, ni tan sols una mica, i aprofita la foscor
per maquinar noves estratègies amb les quals amargarnos cada matí… poc a poc, com l'aranya que va
embolicant les seues preses abans d'engolir-se-les, un
subtil mantell d'angoixa i por va cobrint-nos,
arrossegant-nos –més encara- a actituds de resignada
passivitat col·lectiva, a comportaments individualistes i
insolidaris que desfan la nostra humanitat i dissolen la
societat, fent més fàcil el conduir-nos, com ramats, cap a
“las verdes praderas del Mundo Feliz” d'Aldous Huxley…

Què fem ací els utòpics que encara creguem en
l'Educació com l'eina fonamental per anar
aconseguint eixe món nou i millor que les
A jutjar pels seus
persones somniem?...
comportaments, molts fins i tot (i és fàcil saber els qui
són) dubten si realment fa falta “fer un món nou” i, en el
supòsit que el necessitem, si això és possible avui o ja és
sols una quimera… Quin sentit –si és que el tenen- i
quin paper poden jugar ja xicotetes entitats com
ESCOLES SOLIDÀRIES?...
I malgrat tot, la realitat ens dóna sovint xicotets
raigs d'esperança dels quals estes pàgines -més enllà
d'obligacions administratives o de complir amb el que
ens exigeix el principi de transparència- volen ser, en
alguna mida, testimoni, amb el desig de que ens ajuden a
seguir pensant que hi han moltes persones bones,
moltes més de les que de vegades sembla; persones que
mantenen enceses eixes llumenetes que rellueixen més
i ens són tant més necessàries quan més gran es
l'obscuritat. Necessitem compartir les bones
noticies, assaborir-les, agrair-les i difondre-les, ja que
no solen fer-ho els grans mitjans de comunicació. Estes
fulles mai podran reflectir tota la riquesa de les
experiències vives, però si ens ajudaran a comunicar-les
en alguna mida i a guardar-les en el record per a quan
necessitem tirar mà d'elles, en moments de desencís:
Tot i que hem nascut com associació en plena crisi, ací
estan els nostres resultats, resultats fruits del

compromís, del voluntariat i de la presa de
consciència del que som, el que podem i el que
vulguem. Resultats menuts o grans, segons es vulga
veure, però que, en tot cas, sempre seran millor que no
res... per a nosaltres, per a les persones que hem pogut
ajudar -no importa on - i pel que estos fets concrets
puguen aportar a la conformació del sentir col·lectiu de
la societat. Darrere de cada xifra, de cada activitat
o projecte, hi ha treball, il·lusió, confiança,
persones que senten i sentim, que visquem i
estimem...

Escoles Solidàries

Escuelas Solidarias

Segurament eixe és també un deure de tots i,
especialment, de les persones i de les entitats que tenim
possibilitats -i per tant la responsabilitat- de treballar als
àmbits educatius: Cal fer i denunciar, o millor,
denunciar fent. Cal assumir cada dia el nostre
paper de “mestres” més genuí. Cal ajudar a
mantenir l'esperança en el nostre entorn, si més
no, per dignitat i coherència, per defensar-nos de la
passivitat i dels sentiments d'impotència que ens
paralitzen o ens fan defugir de la realitat tot renunciant al
que som. Cal, en fer memòria, adonar-nos del camí
recorregut, del que podem fer i del que ens falta... per
retrobar forces encara que siga esforçant-nos en
recobrar mirades positives. Com ens ensenya la
psicologia, les accions es deriven de les percepcions i
estes venen condicionades pels pensaments... i a
nosaltres ens toca ajudar a mantenir camins
oberts, a saber veure, en temps de crisi,
oportunitats de creixement -potser siguen sendes
per a altres- i ens toca saber com transmetre estos
pensaments, molt més necessaris del que ens volen fer
creure altres veus sols preocupades pels seus
interessos.
És temps de crisi, sí. Però per això és temps de
Solidaritat, temps de donar-nos la mà i d'alçar una veu
que tindrà tant més ressò quants més siguem els que ens
unim a ella. Este és el repte permanent d'Escoles
Solidàries i també, clar, el repte que tenim per davant
ara que comencem una nova etapa i una nova Junta.
Este és el repte que se'ns proposa a tots i cadascú
de nosaltres i davant el qual et necessitem i voldríem
comptar també amb tu. Les portes estan obertes.
Joan Bou,
President d'ESCOLES SOLIDARIES
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Referència històrica
d'escoles solidàries

E

“Escoles Solidàries” ha funcionat des de l'any 1999
com un programa d'educació per a la Solidaritat creat,
llavors, a l'empara del Fons Valencià per la Solidaritat per
un col·lectiu de docents majoritàriament de la Vall
d'Albaida (València), com un dels fruits de la seua
participació en el programa de dita entitat “Nosaltres
serem la seua veu”, i de la seua experiència compartida
amb les comunitats del departament de Boaco, a
Nicaragua, a través de l'associació local ADEILS. L'any
2007 va ampliar la seua acció a Ixcán (Guatemala) en
col·laboració també amb la associació d'aquell país,
AEN.
L'experiència ha anat creixent, definint-se i consolidantse fins a reunir hui a un col·lectiu ampli de professionals i
persones compromeses amb l'Educació i la Solidaritat
de moltes comunitats educatives valencianes, que
treballen en cooperació amb altres de Nicaragua i
Guatemala, que en novembre del 2.009 es va constituir
formalment com associació de ple dret. ESCOLES
SOLIDARIES és per tant, jurídicament, una ONGD molt
recent, però que, no obstant, reuneix una dilatada i
fecunda experiència en el camp del treball educatiu i
solidari.

04

Són el nostres OBJECTIUS:
• Contribuir en la lluita contra la pobresa, la
marginació i la violació dels DDHH, treballant
pel dret de totes les persones a una educació
de qualitat.
• Incidir en les nostres societats per mitjà
d'accions i processos educatius, amb vista al
millor desenvolupament dels valors que
sustenten el canvi personal i social necessari
en la construcció d'un món més humà i
solidari.
• Impulsar quantes accions, programes i
projectes convinguen i pugem en el camp de
la cooperació i del co-desenvolupament,
especialment amb les comunitats més
empobrides.
• Contribuir a crear, com a objectiu i com a
estratègia, una “Cultura de Pau”
Promoure en les nostres societats el
voluntariat i els seus valors.
• Afavorir àmbits de diàleg i col·laboració
efectiva entre els distints agents i actors
implicats en els processos d'una educació més
solidària i per tant transformadora.
En finalitzar l'any 2011 aquesta ONGD comptava
amb 77 socis i sòcies, tres grups de treball i 89
persones voluntàries que han fet possible, amb la
seua dedicació i amb l'ajuda de les entitats que han
confiat en nosaltres, que ES portara a terme les
activitats de les quals esta Memòria vol deixar
constància.
És un deure i una satisfacció compartir-la amb
tota la societat, amb la confiança que, conèixer i
valorar el que hem fet, ens ajudarà a seguir
endavant amb més força

Què hem fet al 2011?...
Escoles Solidàries
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A // Programa beques solidàries:
Al 2011, el PROGRAMA BEQUES SOLIDÀRIES ha continuat desenvolupant-se en zones rurals de Boaco ( Nicaragua) i en la
zona d'Ixcan (Guatemala).
El nombre d'alumnat beneficiari d'aquest programa ha estat el següent:
•

23 alumnes al departament de Boaco (Nicaragua), dels quals 8 han finalitzat el batxillerat, 3 han abandonat i
resten 12 per continuar al 2012

•

69 alumnes a la zona d'Ixcan (Guatemala), dels quals 56 corresponen a Bàsic i 13 a Diversificat.

La quantitat invertida en 2011 en aquest programa ha estat de 16.150,84 € finançats amb les aportacions fruit del
COMPROMIS DE COOPERACIÓ -per un període mínim de 5 anys, renovable i amb una contribució anual que determina la
persona o l'entitat donant- d'alguna manera relacionat amb el compromís d'ESCOLES SOLIDÀRIES.
A hores d'ara, 132 són les persones i institucions que han fet possible que aquest programa puga continuar el proper 2012,
sent 15.337,00 € l'import de les seus donacions en aquest darrer any, quantitat que es destinarà a sufragar les despeses
escolars de 2012 de l'alumnat becat en aquelles dues zones de Nicaragua i Guatemala.

B // Cooperació:
S'han finalitzat dos projectes, les subvencions dels quals provenen de convocatòries del 2010, i han sigut
presentats els seus corresponents informes narratius i econòmics. El tercer –el dels Horts- s'està
executant.
APORTAT ESCOLES SOLIDÀRIES

IMPORT
TOTAL

APORTAT
CONTRAPART

Finançat

Entitat

Fons
propis

Total

Cuina Escolar
Las Mojarras
(Guatemala)

5.531,60

550,00

2.500,00

Ajuntament
Ontinyent

231,60

4.981,60

2.250,00

Esquadra Trabuc
Bocairent

Mà amiga per la salut
Sta. Mª Dolores (Guatemala)

4.008,50

357,80

1.200,00

Caixa Popular

2.450,70

3.650,60

Horts Escolars
5 comunitats (Guatemala)

5.397,68

2.356,68

2.000,00

Ajuntament
Alaquas

1.041,00

3.041

PROJECTE

En 2011 hem estat treballant en 5 projectes nous presentats a diferents convocatòries, dels quals 3 han
sigut aprovats i actualment ja s'estan executant. Hi ha dos pendent de resolució.
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IMPORT
TOTAL

APORTAT
CONTRAPART

Dotació d'un Aula
d'Informàtica i mecanografia
San José la 20 (Guatemala)

3.000,00

Locals

Ampliació Escola
Punto Chico (Guatemala)

61.203,00

5.772,20

PROJECTE
Escuelas Solidarias

APORTAT ESCOLES SOLIDÀRIES
Finançat

1.000,00

31.000,00
(valoritzat)
8.721,00
400,00

Fons
propis

Donacions de material informàtic i
de mecanografia enviats en el contenidor.

3.000,00

Condicionament
espai educatiu
Punto Chico (Guatemala)

Entitat

300,00

Total

3.000,00
(valoritzat)

Comparsa
Estudiants
Ontinyent
Caixa Popular
Material.
Contenidor
Federació
Escola Valenciana
AMPA
CEIP Baladre
Picanya

11.709,80

55.430,80

100

100,00

PENDENTS DE RESOLUCIÓ
Rehabilitació edifici escolar
Victoria 20 Enero (Guatemala)

7.548,00

900,00

Ajuntament
Picanya

Construcció Pont
Barranco Alto (Nicaragua)

22.624,66

2.928,29

Ajuntament
Ontinyent

D'altra banda, Escoles Solidàries ha prestat també la seua col·laboració a 2 projectes finançats per la
Universitat de València:
• El projecte WATAN en la seua III fase, que s'està desenvolupant en la Comunitat Victoria 20 de
Enero, en Ixcan (Guatemala) per un import total de 54.967,89 €, dels quals la Universitat
n'aporta 30.000, la contrapart 1.206,24 i ES 8.772,95. Projecte que va a possibilitar la creació de
la primera escola de Magisteri en Educació Infantil Bilingüe multicultural de la regió
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• El projecte “Cooperación al desarrollo en el área de optometría y oftalmología en los
bateys de San Pedro de Macorix”, en República Dominicana, amb el qual alumnat i professorat
de la Diplomatura d'òptica han dut a terme ja una revisió visual a 960 persones desplaçades des
d'Haití, aportant també els elements correctors necessaris per a proporcionar un adequat
nivell de visió i en conseqüència millorar la seua qualitat de vida. Este projecte, encara en
execució, té un pressupost global de 58.189 €, dels quals la U.V. n'aporta 22.389, E.S. 4.000 €,
dels seus fons propis i la resta els profesionals voluntaris que hi participen.

Escoles Solidàries

Igualment, ES està participant, com a principal entitat col·laboradora, en el projecte “Buscando Waslala:
la educación como instrumento de cambio social”, que porten a terme dos socis d´Escoles Solidàries en
huit països empobrits arreu del món. Buscando Waslala és un projecte d'investigació i sensibilització
sobre la importància de l'educació com a motor de canvi i transformació de la societat.

Escuelas Solidarias

C // Voluntariat
Activitats en les quals s'ha participat:
-

Participació en la coordinació de voluntaris per a la trobada d'Escola Valenciana a la Universitat
Jaume I de Castelló de la Plana.
Repartiment de fullets informatius en esdeveniments en favor d'Escoles Solidàries,
Confecció d'una fitxa d'adscripció per al voluntariat.
Enviament d'informació per donar difusió i incrementar el nombre de socis, voluntaris i
persones col·laboradores amb el programa de beques.
Entrevistes personals o en petits grups amb les persones interessades.
Recerca de voluntaris.

Respecte a les reunions dels Grups Territorials, al llarg de 2011 s'han realitzat diverses reunions amb els
Grups Territorials de Castelló, València, Xàtiva i Elx per tal de treballar la participació de persones
associades i voluntariat al sí d'Escoles Solidàries.
A més a més, per al primer trimestre de 2012 estan previstes les següents accions:
-

-

Participació setmanal (divendres de vesprada) en un programa d'àmbit educatiu de Ràdio
Paterna per tal d'informar i donar difusió de les activitats i els programes d'Escoles Solidàries. La
nostra participació començarà, si tot va bé, al gener.
Difusió als casals fallers que ens ho permeten dels projectes d'Escoles Solidàries, procurant que
es dedique algun esdeveniment per al seu finançament parcial.

07

Escoles Solidàries

Escuelas Solidarias

08

D // Xarces
La xarxa de comunitats educatives solidàries (XARCES) es constitueix com un programa destinat a
fomentar una educació per al desenvolupament als centres educatius.
Aquest programa busca generar una consciència crítica sobre la realitat al món i a facilitar eines per a la
participació i la transformació social en claus de justícia i solidaritat. Així, des de les diferents comunitats
educatives que formen part de la xarxa, es pretén treballar de forma conjunta i coordinada per a,
mitjançant l'educació per al desenvolupament, construir una ciutadania global crítica, políticament activa
i socialment compromesa amb un desenvolupament humà just i equitatiu per a totes les comunitats del
planeta.
Al llarg de l'any 2011 són diverses les activitats que s'han realitzat per aconseguir aquestes finalitats,
podent assenyalar les següents:
-

S'han realitzat contactes amb els diferents centres per a formalitzar la seua adhesió a la xarxa.
S'ha realitzat una actualització de la base de dades dels centres que formen part de XARCES.
S'ha realitzat una reunió de coordinació dels centres XARCES del projecte de treball: Entorn:
un bé a compartir.

-

S'han realitzat les III Jornades d'Intercanvi d'Experiències Educatives on diferents centres
de la xarxa van compartir activitats i propostes de treball.

-

S'ha realitzat una assemblea general dels centres XARCES on s'ha informat del funcionament del
programa, així com dels projectes i activitats a desenvolupar.

-

S'ha realitzat una proposta de treball per als centres de la xarxa amb la temàtica: “Valore la
meua riquesa i la que m'envolta”

-

S'ha llançat la proposta de participació als centres en el programa “Escoles d'Acollida”

-

S'ha donat difusió als centres de la xarxa de les activitats de la SAME.

-

S'ha realitzat una difusió de les diferents activitats realitzades als centres de la xarxa mitjançant la
web

E // FORMACIÓ
La vocalia de Formació va començar a planificar el PIEE VI a finals de novembre del 2.010, organitzant les
diferents sessions de formació de la fase I, així com l'elaboració dels materials de difusió. També és van
realitzar reunions informatives a Castelló, València , Xàtiva i Elx.

Escoles Solidàries
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En Gener del 2.011 va tindre lloc el primer encontre a Xàtiva amb un reduït grup d'aspirants a l'intercanvi.
En Febrer realitzàrem el segon encontre compartint la conferència d'Arcadi Oliveres amb l'ONG Setem,
aprofitant els aspectes que ens uneixen tant a nivell organitzatiu com formatiu,.
En aquest encontre, l'equip coordinador del PIEE va valorar que el grup no era tan nombrós com es
requerix per a organitzar de forma adequada aquest curs de formació. Davant esta realitat, potser
imposada per les circumstàncies i que ens va sobtar, decidirem reorientar d'alguna manera el disseny del
projecte enguany i, per a donar-li, malgrat tot, continuïtat al PIEE en les escoles de Guatemala, un equip
de tres persones de l'organització i dues companyes voluntàries viatjaren a Ixcan, amb un projecte
d'investigació sobre la incidència de l'accés a l'electricitat en la vida comunitària, tant a nivell escolar com
familiar.
Actualment, hem encetat el PIEE VII. El grup el formen al voltant de 15 persones, però estem il·lusionats
i pensem que hi han possibilitats d'ampliació, una vegada comence l'any.
Per altra part, al llarg de l'any 2011 s'ha realitzat al CEIP Sant Josep de Calassanç d'Aielo de Malferit un
seminari organitzat pel Cefire d'Ontinyent amb la col·laboració d'Escoles Solidàries, baix el títol de
"Disseny d'un mètode d'avaluació del tractament dels valors solidaris als centres educatius:
Programació d'un pla de potenciació d'aquets valors". Dit treball es troba finalitzat i a l'espera de la
seua presentació en públic.
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F // Incidència social
La vocalia d'incidència social s'ha encarregat de coordinar i organitzar accions i activitats que ens ajuden a
aconseguir una societat justa i solidària.
Aquest any les nostres accions han estat relacionades amb la participació a la CME (Campanya Mundial
per l'Educació) a través de la SAME (Setmana Acció Mundial per l'Educació), la participació en les
Trobades d'Escoles en Valencià i la col·laboració en activitats en els centres educatius que ens han
necessitat
PARTICIPACIÓ SAME
Aquest curs la Campanya Mundial per l'Educació ha tingut com a temàtica central l'educació de les
dones i xiquetes aprofitant que en l'any 2011 es celebrà el 100 aniversari del dia internacional de la
Dona. Els centres que a través d'ES han participat en la campanya Same 2011 han estat
CEIP MONTROI

Montroi

València

CEIP 9 OCTUBRE

Alcàsser

València

CEIP AUSIAS MARCH

Paterna

València

Denia

Alacant

CEIP BALADRE

Picanya

València

CEIP MARTÍ SOROLLA

València

València

IES PORÇONS

Aielo de Malferit

València

CEIP VERGE DEL REMEI

Castelló de Rugat

València

Ontinyent

València

CEIP SANCHIS GUARNER

Olleria

València

CEIP ISABEL LA CATÒLICA

Olleria

València

IES OLLERIA

Olleria

València

CEIP ST JOSEP DE CALASSANÇ

Aielo de Malferit

València

CEIP MIGUEL DE CERVANTES

Elx

Alacant

Beniarbeig

Alacant

Castelló de Rugat

València

COL·LEGI PAIDOS

CEIP BONAVISTA

CEIP BENICADIM
IES MANUEL SANCHIS GUARNER

Encara ens queda un llarg camí per a poder parlar d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones en el
món. Pas a pas s'acosten.
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TROBADES
La participació en les trobades 2011 ha segut superior al curs passat i gràcies al nostre voluntariat hem
estat present en 10 localitats on s'han desenvolupat aquestes trobades. El taller ha consistit a decorar
punts de llibre d'Escoles Solidàries amb motius infantils.

Memòria Econòmica
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Recursos gestionats en 2011 i la seua procedència i aplicació:

Ingressos

INGRESSOS

IMPORT

%

1

Donatius

2.052,00

4,14%

2

Quotes

4.920,00

9,93%

3

PES

9.836,21

19,85%

4

Beques

15.337,00

30,95%

5

PIEE

9.533,20

19,24%

6

Projectes

4.704,19

9,49%

7

Interessos

238,18

0,48%

8

Loteria

2.937,00

5,93%

TOTAL

49.557,78

100 %

Procedència

1

Institucions públiques

2

Recursos privats

4%
96 %
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Despeses
S'han gestionat de la següent manera:

1

2.931,91

5%

Material difusió

2

8.722,28

16%

PES

3

15.887,07

30%

Beques

4

9.271,48

17%

PIEE

5

13.436,75

25%

Altres projectes cooperació

6

3.015,39

6%

Despeses funcionament
TOTAL DESPESES

53.264,88
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7

294,20

8

514,81

1%

Amortitzacions
Inversió equipament audiovisual

Despeses: agrupament per àrees
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IMPORT

PERCENTATGE

1

Incidència Social

2.931,91

5,47%

2

Cooperació

38.046,10

71,04%

3

Projecte Intercanvi Experiències Educatives (PIEE)

9.271,48

17,31%

4

Funcionament i amortització

3.309,59

6,18%

53.559,08

TOTAL

RESUM ECONÒMIC 2011
TOTAL INGRESSOS

49.557,78

TOTAL PAGAMENTS

53.264,88

DIFERÈNCIA (1)

-3.707,10

(1) Coberta amb part del romanent de 2010 (11,038,80 €)
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INGRESSOS
Quotes socis
Donatius diversos
Activitats
Altres:Subvencions i ajudes
Subministraments
Material oficina i difusió
Despeses funcionament
Activitats sensibilització
Altres
TOTAL (A)
PROJECTES
BEQUES SOLIDÀRIES
P.E.S.
P.I.E.E.
CURSOS formació
Altres Projectes de Cooperació
TOTAL (B)
TOTALS (A+B)
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DESPESES

5.500,00
2.000,00
2.000,00
1.700,00
1.000,00
3.500,00
2.700,00
3.000,00
1.000,00
11.200,00

11.200,00

16.000,00
9.000,00
22.000,00
500,00
33.000,00

16.000,00
9.000,00
22.000,00
500,00
33.000,00

80.500,00
91.700,00

80.500,00
91.700,00
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Agraïments
Organismes, institucions i empreses
que han confiat en el nostre projecte:
ADEILS a Nicaragua i AEN a Guatemala.
Generalitat Valenciana.
Conselleria de Solidaritat i Ciutadania.
Conselleria d’Educació (CEFIRES).
Ajuntaments d'Alaquas, Manuel,
Ontinyent, Picanya, Sagunt, Xàtiva…
Fundació Universitat de València.
Fons Valencià per la Solidaritat.
FUNDAR.
CEIMIGRA.
Fundació Noves Sendes.
Jovessolides.
AESCO.
Escola Valenciana:

Federació d'Associacions per la Llengua
Coordinadora de la Vall d'Albaida per la
Defensa i ús del Valencià.
Bancaixa, Caixa Popular i Caixa
Ontinyent,
“Motor Sagunto”,
DOCKS - La Vall d'Albaida,
Imprenta Grau - Xàtiva,
Viajes Halcón
Grafitec. Impressors gràfics.
Promociones y Construcciones Tormo
Úbeda,S.L.
TAM, Tecnologia Aplicada a la
Maquinaria. Ontinyent
i moltes escoles i instituts de la nostra
Comunitat.

A TOTS I TOTES, GRÀCIES,
MOLTES GRÀCIES
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rias
Escuelas Solida

C/ Sant Feliu nº 10 - 4ª
46800 XÀTIVA (Valencia)
Telèfons 647 050 567 i 606 893 934,
escoles@escolessolidaries.org
www.escolessolidaries.org
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