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La Fundació

Índia

Nicaragua

Sierra Leone

Presentació

U

n any més, però amb la mateixa il·lusió que el

L’objectiu encara és el mateix, ajudar organitzacions i per-

primer dia, us presentem la memòria de la Fun-

sones que es dediquen a millorar la qualitat de vida de gent

dació Marc Sauquet.

necessitada, donant prioritat als projectes dirigits a millorar

A través d’aquest informe, desitgem comunicar tots els pro-

la salut, l’alimentació i l’educació dels nens.

jectes i activitats que s’han desenvolupat durant aquest

Les relacions amb aquestes organitzacions continuen

darrer any, i manifestar que sempre estem oberts a noves

sent molt estretes, ja que mantenim contacte directe amb

idees per aconseguir fer realitat aquesta magnífica aventura.

les persones responsables i visitem els centres sempre que

És una aventura que ens permet recordar amb molt d’afecte

ens és possible.

en Marc i fer arribar la filosofia de vida que ell tenia a gent
necessitada i sense recursos.

La Fundació, al llarg de l’any 2006, ha col·laborat amb
les organitzacions que tot seguit us presentem de dues ma-

Sense abandonar l’ajuda a les organitzacions amb les

neres ben diferents: d’una banda, ajudant-los econòmica-

quals vam col·laborar l’any anterior, aquest any la Fundació

ment, i d’una altra, finançant projectes com la construcció

ha començat a treballar a l’Àfrica, concretament a Sierra

de dos edificis (Pajarito Azul a Nicaragua i Gnana Deepam

Leone. D’aquesta forma, ja són tres els països on la Funda-

a l’Índia).

ció està present, i és l’Índia, actualment, el país on en més
projectes col·laborem.

En record d’en Marc, la Fundació continuarà treballant
per al benestar dels més necessitats.

Patronat i organització interna
Patronat

Tresorer

Equip intern

Santiago Sauquet Canet
Mª Antonia Buxó Ricart
Mariona Sauquet Buxó
Francisco Buxó Durán
Josep Sauquet Canet
Xavier Bombardó Buxó

Oriol Permanyer Andreví

Jordi Broca Casals
Jordi Saborido Camps

Índia
Densitat humana

L’escut de l’Índia representa la
figura del Lleó de Sarnath. Els
quatre lleons (únicament són
visibles tres a l’escut) també són
els símbols del poder, el coratge
i la confiança. El lema nacional
“Satyameva Jayate” apareix inscrit
a la part inferior de l’escut, en
escriptura Devanagari, i significa
“només la veritat triomfa”.

EL 15 D’AGOST DEL 1947, L’ÍNDIA ES VA INDEPENDITZAR DEL REGNE UNIT.
UN DELS PERSONATGES MÉS INFLUENTS EN AQUEST PERÍODE VA SER MO·
HANDAS KARAMCHAND GANDHI. ACTUALMENT, LA REPÚBLICA DE L’ÍNDIA
ÉS UNA UNIÓ D’ESTATS AMB UN SISTEMA FEDERAL. CADA ESTAT MEMBRE
DE LA UNIÓN POSSEEIX UN GOVERNADOR AMB FUNCIONS PROTOCOL·
LÀRIES, UN PRIMER MINISTRE, UNA CAMBRA DE SENADORS I UNA DE DI·
PUTATS. L’AGRICULTURA HA ESTAT SEMPRE, I ENCARA ÉS ARA, LA BASE DE
L’ECONOMIA. EN L’ALIMENTACIÓ TÉ MOLTÍSSIMA IMPORTÀNCIA L’ARRÒS.
HI HA UN GRAN PATRIMONI FORESTAL, RIC EN FUSTES PRECIOSES COM LA
TECA, LA TIPUANA, EL SÀNDAL I TAMBÉ EL BAMBÚ. LA RAMADERIA OCUPA
UN LLOC CRUCIAL. POSSEEIXEN EL PATRIMONI BOVÍ MÉS GRAN DEL MÓN,
ENCARA QUE PER MOTIUS RELIGIOSOS ES PROHIBEIX EL CONSUM DE LA
SEVA CARN, JA QUE LES VAQUES SÓN ANIMALS SAGRATS PER ALS HINDÚS.
LA PRINCIPAL INDÚSTRIA ÉS LA TÈXTIL (COTÓ I JUTE) I JUNTAMENT AMB LES
GRANS INDÚSTRIES TÈXTILS ES CONSERVA VIVA UNA ESPONEROSA ARTE·
SANIA. LA INDÚSTRIA TECNOLÒGICA I LA GLOBALITZACIÓ HAN PERMÈS
QUE EN ELS DARRERS ANYS S’HAGI DESENVOLUPAT UNA ÀMPLIA CLASSE
MITJANA QUE ES PRESENTA COM UNA GRAN OPORTUNITAT PER AL FUTUR
ECONÒMIC DEL PAÍS.

La bandera de l’Índia, també
coneguda com a “tiranga”, que
significa tricolor, està composta
per tres franges horitzontals amb
les mateixes dimensions, de color
taronja la superior, blanc la central
i verd fosc la inferior. El color safrà
significa el coratge, el sacrifici i
l’esperit de renúncia; el blanc,
la puresa i la veritat, i el verd,
la fe i la fertilitat. La bandera va
ser adoptada com a bandera
nacional el 7 de juliol de 1947
per l’Assemblea Constituent,
poc abans de proclamar-se la
independència de l’Índia el 22
d’agost del mateix any.

Gnana Deepam

Descripció del centre

Explicació de l’ajuda

Vam conèixer Uma Dhandapani al juny del 2005, i des del

Ens van demanar la mateixa quantitat de diners per conti-

primer moment ens va causar una gran impressió. És una

nuar amb la segona fase tal com estava programat, i aquest

persona de gran força i caràcter, emprenedora i entusiasta.

mes d’abril ens van comunicar que l’edifici de dues plantes

Va començar al març del 1993 amb només quatre nens, i ac-

estava ja acabat i que esperaven la nostra visita del mes de

tualment al seu centre Gnana Deepam ensenyen i eduquen

juny amb il·lusió per poder mostrar-nos-el.

35 nois amb problemes: espasticitat, síndrome de Down, autisme,
sordesa… Aquests nois només passen el dia a l’organització: arriben
al matí, fan les seves activitats i al
vespre tornen a casa seva.
El projecte que ens va presentar Uma ens va semblar molt interessant des del principi. L’organització disposava d’un solar i volia
construir un nou edifici. La Fundació va decidir finançar
aquest projecte, que es va dividir en tres fases; durant l’any
2005 es va construir només la planta baixa.
La nostra visita a Gnana Deepam, al juny del 2006, va

Dades de l’organització
Gnana Deepam

ser molt gratificant. La construcció del nou edifici estava

Directora: Uma Dhandapani

força avançada. Uma Dhandapani, amb l’ajuda del seu fill

5/13 Baroda 2nd Street, 37, Pozhichalur

Jay, havia dut a terme una obra excel·lent. Tal com s’aprecia

Main Road, Pammal

a les imatges, aquell dia vam deixar les empremtes de les

West Mambalam

nostres mans al ciment fresc.

Chennai 600 033 India

Van preparar una festa de benvinguda, per tal de pre-

Tel.: 24846980

sentar-nos la primera fase de l’obra tot just acabada, i ens

Tel.: 91-44-24846980

van sorprendre, ja que la qualitat dels materials utilitzats

E-mail: gnanadeepam@sify.com

era excel·lent i la distribució de la planta estava molt ben
aconseguida.

gnanadeepam@rediffmail.com

Samarpana

Descripció del centre
Mr. Sridhar i Mrs. Bhavani continuen al capdavant d’aquesta institució, que acull actualment 47 persones de totes
les edats, des dels tres fins als 63 anys, tots discapacitats i
sense recursos econòmics.

Explicació de l’ajuda

Mr. Sridhar explica que hi ha una gran diferència entre

Ens van presentar un nou projecte, la construcció d’un

“existir” i “viure”, i que ells intenten que aquestes persones

edifici per a adults, però sobretot necessitaven que conti-

aprenguin a viure i a valdre’s per elles mateixes en funció

nuéssim amb l’ajuda per a la manutenció del centre que

del seu grau d’afectació.

havíem iniciat el 2005.

Fan tres tipus d’activitats:

un fix cada mes per poder fer front a les necessitats del

- Activitats per viure el dia a dia com vestir-se, rentar-se,

dia a dia.

La Fundació va decidir continuar ajudant-los amb

menjar…
- Activitats acadèmiques com llegir, escriure, conèixer els
números, l’hora, els diners…
- Activitats vocacionals com fer espelmes, bosses de paper,

Dades de l’organització

targetes, postals…

Samarpana
Plot Nº 10, Subramani Nagar,

També reben assistència mèdica i fan fisioteràpia.

Vinayagapuram

Els vam visitar el dia 8 de juny de 2006, i tots vam coincidir

(Behind Vinayagapuram Bus Stop),

que el centre havia millorat molt respecte a l’any anterior.

Kolathur Post

Les millores a l’edifici i a l’organització interior eren evi-

Chennai 600 099 India

dents, però el més sorprenent va ser veure com “baby Su-

Tel.: 25562552

leka”, que l’any anterior amb set anys no caminava, aquest

Móvil: 9282112830

any es mantenia dreta i fins i tot ballava.

E-mail: samarpana@yahoo.com
Web: www.samarpana.org

Maithri Educational & Charitable Trust

Descripció del centre
“El món es mou no tan sols per les accions dels seus herois, sinó també per la suma de les petites accions de cada
treballador honest.”
Partint d’aquesta reflexió, Maithri Educational & Charitable Trust va començar l’any 1991 amb l’objectiu d’ajudar
els més necessitats. En el camp de l’educació fan una magnífica tasca, ajudant els estudiants brillants, que no disposen
de recursos econòmics o que provenen de llars desestructurades, perquè no es vegin obligats a treballar des de la
infància.
Aquesta ajuda no és tan sols econòmica, sinó que els
cuiden i els tenen sota la seva tutela des que comencen els
estudis fins que acaben dotze anys després. Això suposa un
llarg compromís. Pensem que si reben una bona formació
acadèmica aquesta serà la millor base per al seu futur i
també per al futur del país.

Dades de l’organització
Maithri Educational & Charitable Trust

Explicació de l’ajuda

New Nº 17/2, Old 6/2, Nathamuni Street

La Fundació va decidir col·laborar amb Maithri apadrinant

T. Nagar, Chennai 600 017 India

40 estudiants.

Tel.: 91-044-2815 6880
E-mail: rsridhar@vsnl.com
info@maithriedu.com
Web: www.maithriedu.com

The Selvi Memorial Illam Society (SMIS)

Descripció del centre

transitòria, arriben un dilluns

SMIS és una comunitat dedicada a promoure el benestar

i surten el dijous o divendres

psíquic, social i econòmic de tots els afectats pel virus de

de la mateixa setmana.

la sida.

- El sistema de treball de l’or-

SMIS pertany a una organització més gran anomenada

ganització és a través de consellers. Hi ha consellers pre-

SIAAP (South India AIDS Action Programme) que treballa

test i consellers post-test. Els expliquen en què consisteixen

per la defensa dels drets humans de les persones amb VIH

les proves de l’hospital, si donen positiu els diuen el que

(virus d’immunodeficiència humana) i sida.

han de fer i els ajuden amb la medicació que han de pren-

SMIS va néixer al gener del 2004 gràcies a D. Meera.

dre, i si donen negatiu els aconsellen les mesures que han

Ella és una exprostituta i exalcohòlica que, quan una amiga

d’adoptar per no contagiar-se.

seva va morir a causa de la sida, va decidir muntar aquesta

- L’organització també proporciona assistència a domicili,

organització. Van començar en un edifici de lloguer situat

visiten els malalts de sida que viuen sols, cuinen per a

prop d’un hospital molt reconegut com a centre de medi-

ells, els cuiden…

cina toràcica (Governemment General Hospital of Thoracic

- També s’ocupen dels fills de pares afectats. L’any passat

Medicine).

van ajudar 29 nens; alguns d’ells també són positius i d’altres, sortosament, no.

A SMIS es desenvolupen diferents projectes:
- Moltes de les persones afectades per la sida tenen el
sistema de defenses molt deficient i presenten infeccions

Explicació de l’ajuda

secundàries molt sovint. La infecció que se sol presentar

La Fundació va decidir aportar la seva ajuda al projecte

amb més freqüència és la tuberculosi (TBC).

dels nens de pares afectats per la sida. Aquests nens tenen

- Al Governemment General Hospital of Thoracic Medicine

el pare i/o la mare amb VIH. La seva situació és difícil i

s’adrecen moltes persones de diferents llocs de l’Índia per

SMIS fa una magnífica tasca amb ells, donant-los una llar,

fer-se les proves de diagnòstic de la sida i la tuberculosi

educació i afecte.

(TBC). Molts malalts passen dies viatjant, sense allotjament
i sense menjar fins arribar a Chennai per poder visitar-se

Dades de l’organització

en aquest hospital.

D. Meera Thomas

- Quan arriben a l’hospital, es formen llargues cues i nor-

Selvi Memorial Illam Society

malment triguen 3 o 4 dies a obtenir el resultat de les pro-

No. 9, 11 Main Road Jaya Nagar

ves. Mentre esperen, malalts i sense res per menjar, dormen

Thambaram Sanatorium, Chennai 600 047 India

al carrer. Aquest és el motiu pel qual va néixer SMIS; situat

Tel.: 55477048

a tan sols deu minuts de l’hospital, acull aquestes persones

Móvil: 9840541108

assessorant-les i cuidant-les. Tots són al centre de forma

E-mail: selvi-meera@sify.com

Sri Arunodayam

Descripció del centre

Els nens disposen de molt bona atenció mèdica; després de

És un centre de nens amb discapacitats, que va ser fundat

l’examen mèdic inicial, reben les vacunes reglamentàries,

per S. Iyyappan a l’agost del 2003.

i per a les urgències mèdiques estan comunicats cada dia

El seu primer “rescat” (són les seves pròpies paraules)

amb un hospital proper.

va ser un orfe de cinc anys que es va trobar abandonat,
malalt i sense cap tipus d’identificació a l’estació de ferrocarril de Williwakkam. Un any després, el 15 d’agost de

Explicació de l’ajuda

2004, ja contava amb 25 nens.

Quan vam visitar Sri Arunodayam, tots els assistents es-

L’organització manté una estreta relació amb la policia

taven molt enfeinats, alguns nens jeien a terra incapaços

local, que els ajuda en la resolució de les formalitats legals

de moure’s, d’altres no podien caminar sense assistència,

que són necessàries per a l’admissió dels nens abando-

els raspallaven les dents tot i que protestaven, els havien

nats.

d’alimentar, rentar i intentar que aprenguessin a valdre’s

Quan acullen un nen, i després de donar-li les prime-

per ells mateixos dintre de les seves possibilitats.

res cures d’higiene, menjar, atenció mèdica..., han de dur-

Quan els vam preguntar quina era per a ells la neces-

lo a l’estació de policia local per emplenar un document

sitat prioritària, ens van dir que necessitaven contractar

anomenat FIR. Després, el nen haurà de ser examinat pel

nous assistents, ja que el personal per a cuidar els nens

comitè de Benestar Infantil, i fins que el magistrat no doni

era totalment insuficient. La Fundació va decidir finançar

permís no es podrà quedar definitivament a Sri Aruno-

els sous d’aquests nous assistents.

dayam. Aquesta norma està vigent des de l’any 2000 per
evitar entre altres coses la prostitució infantil.
Reben molta ajuda per part de la comunitat local, que

Dades de l’organització

els proporciona menjar i quan celebren dies especials, com

S. Iyyappan

per exemple els aniversaris, col·laboren amb el centre. Ac-

Managing Trustee

tualment acullen un total de 40 nens; entre ells hi ha dos

Sri Arunodayam

d’invidents, un petit de tres anys i un altre de deu. Tenen

Plot No. 35, Sivananda Nagar

el certificat del Govern reconeixent-los com a institució

(Near Senthil Nagar Bus Stop)

d’acollida de nens discapacitats. L’organització també ha

Kolathur, Chennai 600 099 India

dut a terme “rescats” als estats de Pondicherry, Andhra

Tel.: 26511450

Pradesh i Kerala.

E-mail: info@sriarunodayam.org

Anbu Karangal

Descripció del centre
Anbu Karangal va començar com a centre d’acollida i de

superior. També s’estava estudiant la possibilitat d’oferir-

serveis humans el 10 de febrer de 1997, en una casa llogada

los estudis d’informàtica en un futur proper.

amb cinc nens i cinc persones grans. Fins a l’any 2002 no es
va aconseguir l’edifici definitiu, que és on ara resideixen.
Mrs. Lakshmi, després de superar greus problemes a la

Explicació de l’ajuda

seva vida personal, va decidir fundar una llar per a persones

Tots els nens d’Anbu Karangal van a una escola del Govern

grans i nens orfes i abandonats. Gràcies a la col·laboració

fins acabar l’ensenyament bàsic, però els que són brillants

de persones com Mr. Babu i Mr. Suresh Kumar, el centre ha

en els estudis i volen continuar estudiant, quan acaben la

aconseguit créixer i avui dóna acollida a 70 persones.

primària poden passar a una escola privada. L’ensenyament

L’edifici té dues plantes. A la planta superior hi ha 25

a partir de llavors és en anglès i s’ha de pagar.

persones grans, a les quals cuiden fins al final de la seva

Per al proper any, dotze nens del centre volien passar

vida i als quals després de la seva mort procuren els ritus

a l’escola privada, i la Fundació va decidir finançar-los els

religiosos propis de l’hinduisme.

estudis.

A la planta inferior cuiden 45 nens d’edats compreses
entre un i catorze anys. Els nens sense pares o els
nens maltractats pels seus familiars són els que tenen

Dades de l’organització

preferència a l’orfenat. També accepten si poden nens de

Anbu Karangal

famílies sense recursos i d’àrees rurals que no tenen accés a

Centre for Humane Service (Public Charitable Trust)

l’educació bàsica. Només sota aquests requisits s’accepten

Persona de contacto: Mrs. M. R. S. Lakshmi -

nens al centre com a interns. La idea principal no és només

Founder Secretary

proporcionar-los menjar i assistència mèdica, sinó també

1 / 216 Vivekananda Street

transmetre’ls la idea que pertanyen a una gran família,

Kottivakkam

ensenyar-los a respectar-se els uns als altres i aconseguir

Chennai 600 041 India

que en el futur siguin uns bons ciutadans.

Tel.: (91) (44) 2492 52 52 / 63 63

Tots els nens de la llar reben educació en una escola del
Govern propera. Si acaben els estudis de primària amb èxit,
se’ls ofereix la possibilitat de continuar amb l’ensenyament

E-mail: anbukarangal2003@yahoo.com

NICARAGUA
Una democràcia incipient

L’escut de Nicaragua consta d’un
triangle que representa la igualtat.
Al voltant del triangle, la llegenda:
“República de Nicaragua - Amèrica
Central”.

NICARAGUA VA SER COLÒNIA ESPANYOLA FINS AL 1821. AVUI DIA ÉS UNA REPÚ·
BLICA CONSTITUÏDA PER 4 PODERS: EXECUTIU, LEGISLATIU, JUDICIAL I ELECTORAL.
LES ÚLTIMES ELECCIONS DE NICARAGUA ES VAN PROGRAMAR PEL CONSELL
SUPREM ELECTORAL EL 5 DE NOVEMBRE DE 2006. EL CANDIDAT SANDINISTA,
DANIEL ORTEGA, VA RESULTAR VENCEDOR AMB UN 38% DELS VOTS. PER RAONS
ADMINISTRATIVES, NICARAGUA ES DIVIDEIX EN 15 DEPARTAMENTS I DUES RE·
GIONS AUTÒNOMES; AQUESTS AL SEU TORN ES DIVIDEIXEN EN MUNICIPIS. LA
GEOGRAFIA D’AQUEST PAÍS ÉS IMPRESSIONANT: TÉ SABANES I MUNTANYES;
DOS GRANS LLACS, EL LLAC DE MANAGUA I EL LLAC DE NICARAGUA; ESPÈCIES
EXÒTIQUES COM EL TAURÓ D’AIGUA DOLÇA; PLATGES ENCARA VERGES; VOL·
CANS ACTIUS, I ILLES POC EXPLORADES. LA ZONA MÉS POBLADA ÉS LA DEL
PACÍFIC, ON ES TROBEN LES CIUTATS MÉS IMPORTANTS, COM MANAGUA, AMB
MÉS D’UN MILIÓ D’HABITANTS. ÉS EN AQUESTA ZONA ON ES TROBEN LES PRIN·
CIPALS UNIVERSITATS, CENTRES DE PRODUCCIÓ, PORTS I AEROPORTS. DURANT
ELS DARRERS ANYS, NICARAGUA HA ESTAT EL PAÍS AMB L’ECONOMIA DE MAJOR
CREIXEMENT A L’AMÈRICA CENTRAL. EL DEUTE EXTERN S’HA REDUÏT. LA CONSO·
LIDACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA, LA MILLOR ADMINISTRACIÓ DELS FONS PÚBLICS
I PRINCIPALMENT UNA MAJOR TAXA DE PERSONAL QUALIFICAT EN CENTRES
D’EDUCACIÓ SUPERIOR HAN FACILITAT L’APLICACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT
DE LA TECNOLOGIA EN LA PRODUCCIÓ NACIONAL, COSA QUE AL SEU TORN HA
AUGMENTAT LA COMPETITIVITAT DEL PAÍS.

La bandera nacional de Nicaragua
va ser adoptada el 27 d’agost de
1971. Està basada en la que va
pertànyer als Estats Units d’Amèrica
Central. Està composta per tres
franges horitzontals de la mateixa
mida, de color blau les exteriors
i blanca la central. Al centre, dins
de la franja blanca, figura l’escut
nacional.

Pajarito Azul

Descripció del centre
Sandra Aguirre, la directora de la llar de Pajarito Azul si-

bé terres destinades al cafè i plàtans, i en un futur proper

tuada a Managua, comenta que des de ja fa molt temps el

volen construir una granja de pollastres per al seu propi

centre ha sobrepassat la seva capacitat. Ella diu: “Tenim

consum.

100 nens i la llar només és per a 65.”

La directora ens va dir que al juny la llar estaria fun-

La necessitat de descongestionar el centre i la idea

cionant a plena capacitat. Per fer-ho han d’equipar la casa

de crear un projecte agrícola ens va semblar molt inte-

i coordinar amb l’Hospital de Santiago l’assistència mèdica

ressant.

necessària per als nois.

A Jinotepe tenien unes terres força fèrtils i la Fundació,

El centre, a més dels nens, atén també joves que des

gràcies a l’ajuda del padre Manuel Santiago Manzanares,

de la seva infància han estat part de la família de Pajarito

ha col·laborat en la construcció d’una casa en aquest ter-

Azul i que ara com a adults no poden ser enviats enlloc a

reny. L’obra per fi s’ha acabat, la nova llar s’anomena Casa

causa de les seves discapacitats.

Hacienda Pajarito Azul, i està situada a la comunitat de
Los Ángeles a Jinotepe.

Explicació de l’ajuda

Allà viuran 24 joves amb problemes motors i de retard,

El projecte de la construcció d’aquesta casa s’ha dut a ter-

els quals seran involucrats en activitats com la producció

me en tres fases, i han calgut dotze mesos per a la total

de grans bàsics, hortalisses i cítrics. La finca posseeix tam-

execució.

Instituto Loyola

Descripció del centre
La Fundació va iniciar les seves activitats a Nicaragua
l’any 2005, prioritzant els projectes que estiguessin relacionats amb la infància més necessitada i amb el dret a
l’educació.
La pobresa afecta directament l’estructura economicofamiliar i el futur dels nens de Nicaragua. La Fundació
continua col·laborant amb les beques per a l’Instituto Loyola
de Managua. Aquest any 2006 s’han ampliat a 19.
S’han renovat les beques als tres universitaris i als
vuit estudiants de primària del Loyola ja becats en el 2005,
afegint-s’hi, aquest any, vuit estudiants més de primària que
han estat seleccionats seguint els criteris següents.
Requisits per obtenir una beca:
• Estar mancat de recursos econòmics suficients.
• Tenir una mitjana acadèmica de més de 80 punts.
Requisits per mantenir la beca:
• Aprovar totes les matèries amb una mitjana global de 80
punts.
• Tenir una bona conducta.
• Col·laborar en les activitats de Treball Social que fa el
col·legi.

Explicació de l’ajuda
Becar a un total de 19 estudiants per al curs 2006-2007.

Àfrica
El continent oblidat

L’escut de Sierra Leone va ser
declarat oficial el 1960. Els tres
colors principals de l’escut,
verd, blanc i blau, són els que
formen la bandera nacional. El
verd representa l’agricultura i els
recursos naturals, el blau representa
el port de Freetown i el blanc
representa la unitat i la justícia.

ÉS UN PAÍS DE L’ÀFRICA OCCI·
DENTAL. DURANT EL SEGLE XVIII VA SER UN IMPORTANT CENTRE DE
TRÀFIC D’ESCLAUS. SIERRA LEONE VA SER CONSTITUÏDA PRINCIPALMENT
PER ESCLAUS ALLIBERATS, ELS QUALS VAN FUNDAR LA CAPITAL DEL
PAÍS, FREETOWN, EL 1791. EL 1808, FREETOWN VA PASSAR A SER UNA
COLÒNIA DE LA CORONA BRITÀNICA. LA RESTA DEL PAÍS VA ACABAR
SOTA EL PROTECTORAT BRITÀNIC NORANTA ANYS DESPRÉS. LA COLÒNIA
I EL PROTECTORAT ES VAN UNIR PER ACONSEGUIR LA INDEPENDÈNCIA
L’ANY 1961. ENTRE L’ANY 1991 I L’ANY 2000, SIERRA LEONE VA PATIR
LES CONSEQÜÈNCIES D’UNA DEVASTADORA GUERRA CIVIL. ÉS UN PAÍS
POBRE EN EXTREM QUE A MÉS PRESENTA UNA DISTRIBUCIÓ DE LA RI·
QUESA FORÇA DESIGUAL. DE FET TÉ UN DELS INGRESSOS MITJANS MÉS
BAIXOS DEL MÓN. HI HA PLANS PER OBRIR LES MINES DE BAUXITA TAN·
CADES DURANT EL CONFLICTE. LA MAJOR FONT DE DIVISES PER AL PAÍS
ÉS L’EXTRACCIÓ DE DIAMANTS. EL FUTUR DE L’ECONOMIA DEPÈN DEL
MANTENIMENT DE LA PAU INTERNA I LA CONTINUACIÓ DE LA RECEPCIÓ
D’UNA CONSIDERABLE AJUDA EXTERIOR.

La bandera nacional de Sierra
Leone va ser adoptada oficialment
el 27 d’abril de 1961. El verd és el
color tradicional de l’agricultura; el
blanc és símbol de pau i justícia; el
blau representa l’oceà Atlàntic.

Hospital de Lunsar

Descripció del centre

Explicació de l’ajuda

El 1967, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu es va fer

La Fundació va decidir col·laborar amb el projecte del li-

càrrec de l’Hospital de Mabesseneh (Sierra Leone), que en

mfoma de Burkitt, que té uns resultats de prop del 60%

aquell moment era un hospital rural amb 30 llits. L’any 1995

de curacions en les fases inicials. Així doncs, el punt clau

havia crescut convertint-se en un complex hospitalari amb

és fer un diagnòstic precoç. El tractament per a cada nen

194 llits. Durant la devastadora guerra civil, va ser destruït

costa 390 €.

dues vegades, però sempre va mantenir la seva activitat.

També va decidir finançar la compra d’un micros-

Va ser el 2002 que es va rehabilitar i es va començar amb

copi triocular amb sistema de fotografia digital, amb el

el departament de pediatria.

qual des d’Esplugues l’especialista visualitza les mostres

La situació de pobresa a Sierra Leone és alarmant, i

de sang preparades a Lunsar i dóna una interpretació de

la mortalitat infantil per sota de cinc anys és la més alta

gran valor i utilitat per al personal que atén els malalts a

del món. Conseqüentment, les famílies estan ja “acostu-

Sierra Leone.

mades” a veure morir els nens, hi ha una certa resignació
davant d’aquest fet.
Les patologies amb major prevalença són la malària,
la malnutrició, les anèmies i les neumopaties. El limfoma

Així doncs, l’ajuda es dedica a:
- Aportació pel tractament del limfoma de Burkitt.
- Microscopi triocular.

de Burkitt és una malaltia endèmica a l’Àfrica Equatorial,
amb una incidència de cent casos per un milió de nens. El
departament de pediatria de Lunsar està treballant amb

Dades de l’organització

nens afectats per aquest limfoma amb resultats força sa-

Hno. Fernando Aguiló

tisfactoris.

Hospital Sant Joan de Déu

El projecte Cuida’m de l’Hospital Sant Joan de Déu

Tel.: 93 600 97 88

d’Esplugues ofereix la possibilitat que nens del Tercer Món

Fax: 93 204 61 18

tinguin accés a tractaments d’alta complexitat que difícil-

E-mail: faguilo@hsjdbcn.org

ment puguin ser realitzables al seu país d’origen.

Projectes de futur
Nous projectes
Durant el proper any 2007, la Fundació Marc Sauquet continuarà col·laborant i ajudant algunes de les organitzacions
esmentades abans, i alhora ampliarà el seu camp d’acció
abastant nous projectes.
L’edifici de Gnana Deepam, del qual ens sentim molt
satisfets, ha estat inaugurat al juny del 2007, i per a aquest
any la Fundació ha decidit finançar la construcció d’un altre de nou (Sri Arunodayam) que tindrà lloc en els propers
dos anys.
Seguiran les beques, tant escolars com universitàries,
per als alumnes de Maithri, SMIS, Anbu Karangal i Loyola,
fins que acabin els seus estudis. L’any 2006 es van concedir
un total de 81 beques, i per a l’any 2007 està previst ampliar
fins a 117.
Continuaran les ajudes per al funcionament diari (educadors, medicaments, menjar...) als centres com Samarpana
i Sri Arundonayam.
També continuarem col·laborant amb l’Hospital de
Lunsar a Sierra Leone, finançant l’equipament mèdic que
han sol·licitat per al quiròfan.
L’any 2007 està previst també iniciar tres nous projectes, tots ells a Chennai:

PCVC
Prevenció del Crim i Cura de les Víctimes és una organització
que té com a finalitat assistir dones i nens per vèncer el cicle
de la violència domèstica, donant un servei d’ajuda de 24
hores, casa d’acollida temporal, assistència legal i recerca
d’una nova llar.

SUYAM
Va néixer com a projecte per rescatar els nens que demanaven almoina als carrers de Chennai, donant-los acollida
i també formació a l’escola que ells dirigeixen, la Siragu
Montessori School.

SPEED TRUST
A la ciutat de Chennai i a tan sols 30 minuts del centre, hi
ha un barri de barraques (“slums”) amb una extensió d’1
km2 que acull unes 17.000 persones; gairebé totes vénen
del camp i viuen en la més absoluta pobresa. Philippe, el
responsable d’aquesta organització, viu entre ells, ha construït una escola, els ajuda amb l’educació dels nens i també
a trobar feina.

La Fundació en xifres
Tot seguit, les ajudes d’aquest any s’agrupen per
conceptes, que són els següents:

2006

32.755 €

28.800 €

8.243 €

6.531,23 €

Edificis i infraestructures

Ajudes per a la subsistència. Educadors, aliments, medicaments, etc.

Apadrinament

Beques escolars i universitàries

Distribució de les ajudes per països
i detall de les ajudes rebudes per
els centres de l’Índia.

Centre

porcentatje

euros

Gnana Deepam

55 %

32.755,00 €

Samarpana

24 %

14.200,00 €

Maithri

8%

4.943,00 €

SMIS

6%

3.300,00 €

Sri Arunodayan

4%

2.600,00 €

Anbu Karangal

3%

1.685,00 €

Donem les gràcies...
Amb aquesta memòria us donem a conèixer tots els
projectes en els quals està involucrada la Fundació
Marc Sauquet. Ens sentim satisfets de la feina feta
fins avui, i esperem poder créixer en el futur.
Volem fer arribar el nostre agraïment a les persones
que han col·laborat per fer que tota aquesta activitat
hagi estat possible.
Són les següents:
Fundación Heres
Padre Manuel Santiago
Fernando Aguiló
Ranvir Shah
Balasubrananian
Josep Ríos
					
Sense la seva ajuda i col·laboració, tot això no
s’hagués pogut portar a terme.

C/ Sant Oleguer, 16 1º 1
08202 Sabadell
Barcelona (Spain)
T +34 93 727 09 12
F +34 93 727 55 67
W www.fundaciomarcsauquet.org
E info@fundaciomarcsauquet.org

