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2a cursa 
SED 100% 
solidària

El diumenge 6 de març es 
va realitzar la segona cursa 
100% solidària organitzada 

pel grup local de SED-Lleida. 
Sota el lema “No siguis gallina, 
cap infant soldat” s’ha donat 
suport al projecte de SED a la 
República Centreafricana i que 
pretén fer front a la situació d’un 
grup d’infants i adolescents de la 
zona de Berbérati la majoria dels 
quals han quedat en situació de 
vulnerabilitat perquè són nois que 
han estat incorporats als grups armats anti-balaka, existents a la regió des de l’inici del conflicte armat al 
país, i no tenen recursos o capacitats per deixar les armes i recuperar un model de vida digne sense violència. 

La cursa va aplegar a un miler de persones amb 829 corredors inscrits i més de 120 persones voluntàries en 
l’organització i destaca la implicació de les 70 institucions, entitats i empreses que han facilitat l’esdeveniment 
i la logística de l’acte. A banda de la carrera, enmig del recorregut hi ha hagut un grup de batucada animant 
als corredors i, una vegada finalitzada la cursa, s’han ofert més de 50 sorteig de productes entre els assistents, 
una masterclass de zumba, massatges, jocs gegants dels drets dels infants, etc.

Des d’aquí volem donar les gràcies a totes les persones que han participat en la cursa per fer-la possible però 
sobretot, volem agrair la feina feta pel grup local de SED-Lleida per la gestió d’aquest l’esdeveniment que, 
per segon any consecutiu, ha estat un èxit.

A continuació us deixem un resum de la jornada https://www.youtube.com/watch?v=1KuQzXJQjRs 



Cantimplores 
voluntaris

Dia 
internacional 
de les dones

El 8 de març se celebra el dia internacional de les dones i es commemora la lluita de les dones per millorar 
les seves condicions tant laborals com socials. Actualment les situacions de desigualtat per gènere encara 
són significatives en el nostre món i és per aquest motiu que des de SED es va voler realitzar una vídeo-

denúncia per treballar aquest dia. Per dur-ho a terme vem poder comptar amb la col·laboració d’un grup de 
mares i pares de l’associació Gabella (obra social Marista)  que, dins l’espai familiar de la pròpia associació, 
van convidar a membres de SED per parlar-ne. Arrel d’aquest taller realitzat una part del grup es va animar 
a participar de la proposta de denúncia ja que ser conscients de la realitat que ens envolta i denunciar les 
situacions d’injustícia és una de les accions que està a les nostres mans per canviar allò que no és just.

A continuació teniu la denúncia realitzada https://www.youtube.com/watch?v=0NvO7m3OuB4 i, sota 
l’etiqueta #8Mdecimosbasta podeu veure a les xarxes socials les denúncies particulars que s’hi han unit.

Inici de les 
formacions 

de la     
campanya 
ISI 2016

El mes de febrer es van iniciar els caps de setmana de formació de 
la campanya d’Introducció a la Solidaritat Internacional. Un grup de 
15 persones voluntàries ha iniciat el camí que els durà a realitzar un 

camp de treball al sud.
Durant la primera trobada, realitzada a la rectoria de Jorba, hi va haver 
temps per conèixer-se, per pensar en les motivacions personals que ens 
mouen a participar en la campanya i per endinsar-nos en el món de la 
solidaritat tot descobrint els diferents tipus de cooperació que existeixen, 
així com els objectius principals de l’ONGD SED i la nostra feina tant al 
sud com al nord.
Ja al mes de març s’ha realitzat la segona trobada al monestir de les 
Avellanes on ens hem preparat per gestionar situacions límit, fer 
fotografies ètiques i viure el xoc cultural. 
Ambdues trobades han estat marcades per un ambient on la convivència 
entre tots els membres és molt propera i ens motiva a seguir endavant. 
La següent trobada serà el cap de setmana del 2 i 3 d’abril a Barcelona, 
entre l’escola Pia de Balmes, on farem una part de la formació compartida 
amb altres voluntaris i ONG’s que realitzaran la mateixa experiència que 
nosaltres, i la casa de colònies “La Llavor”, on coneixerem amb quin grup 
i amb quina destinació marxem de camps de treball.

El grup de persones voluntàries que aquest estiu marxa de camps de 
treball ha tornat a organitzar-se per fer un producte que els ajudi 
a subvencionar part del cost total del viatge de l’estiu, ja que totes 

les despeses de la realització de l’experiència van a càrrec seu.

Enguany han decidit fer unes cantimplores el disseny de les quals ha 
anat a càrrec d’en Dani Farràs, voluntari de SED i educador de l’associació 
Gabella. En el disseny hi podem veure plasmats diferents eslògans amb 
els quals els voluntaris de SED i la pròpia entitat s’hi reconeixen en la 
manera de ser i de fer.

Vols ajudar al grup de voluntaris? No dubtis a posar-te en contacte amb 
nosaltres per aconseguir la teva cantimplora!

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0NvO7m3OuB4


El projecte 
FRATELLI

Contacta amb nosaltres:
C/Vallespir 162, 08014, Barcelona

Tel. 93 490 81 46 A/e: sedcatalunya@sed-ongd.org 
www.sedcatalunya.cat

Calendari

24 al 27 de març Pasqua Jove a les Avellanes
2 d’abril Jornada de formació de voluntariat internacional “L’estat del món i les 

alternatives” organitzat conjuntament amb FES (Fundació Educació 
Solidària, de l’Escola Pia) i VOLS (Voluntariat Solidari, dels Salesians)

2 i 3 d’abril 3r cap de setmana de formació ISI
6 d’abril Junta directiva de SED
7 d’abril Dia mundial de la salut
22 d’abril Dia internacional de la mare terra
25 d’abril Dia mundial del paludisme
28 d’abril Dia mundial de la seguretat i la salut al treball

Quatre anys després del començament del conflicte a Síria, 
més de 4 milions de persones s’han convertit en refugiades, 
han abandonat casa seva i han buscat un refugi segur en 

països veïns com el Líban, Jordània, l’Iraq i Turquia. Només el 
Líban acull més d’1 milió de sirians, la qual cosa està suposant 
una gran pressió sobre els recursos i infraestructures del país.

Donada aquesta situació d’emergència, les congregacions 
de La Salle i Maristes, cridats pels últims Capítols Generals a 
anar a “noves terres” (FMS) i “més enllà de les fronteres” 
(FSC)  van anunciar l’inici del Projecte Fratelli. Per a fer-ho, al 
mes de setembre van viatjar cap al Líban un germà de La Salle, 
Andrés Porras, i un germà Marista, Miquel Cubeles, que fins ara 
acompanyava la missió educativa amb infants en situació de risc d’exclusió social al Centre Obert Compartir, 
al districte de Ciutat Vella, a Barcelona.

Aquest projecte conjunt proposa dues línies d’acció: la primera, seguint els suggeriments dels germans in 
situ, iniciar un projecte de creació d’espais per atendre els infants desplaçats. La segona establir al Líban una 
Oficina Internacional de Coordinació, que és necessària per coordinar les activitats del dia a dia.

La primera línia d’acció ja està en marxa, després d’uns mesos d’indagació i d’anàlisi de la realitat, s’ha obert 
un espai d’acollida a infants refugiats, tant sirians com iraquians, de la mà de l’ONG local INSAN.

Els germans que estan duent a terme el projecte han demanat a l’ONGD SED que, a través del projecte 
de col·laboració i la campanya d’emergència engegada per l’entitat, doni suport en tres àmbits; en els 
desplaçaments dels infants fins l’escola, en material educatiu i en l’atenció a les famílies dels infants com a 
ajuda humanitària.

Després de l’obertura d’aquestes dues activitats, es preveu estar en millor situació per decidir sobre 
l’ampliació d’activitats que corresponguin a les necessitats dels joves afectats pel conflicte. 

Podeu seguir tota l’actualitat del projecte a la pàgina de facebook https://www.facebook.com/FratelliLibano


