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Presentació

U

n any més i amb la mateixa il·lusió del primer
dia, us presentem la memòria de la Fundació
Marc Sauquet amb l’objectiu de comunicar les

activitats desenvolupades durant l’any 2007 i presentar
els projectes previstos per al 2008.
Aquest any, a més de mantenir els vincles amb les
organitzacions amb què ja s’hi treballava, la Fundació
ha iniciat dues col·laboracions noves, concretament amb
SPEED Trust i Suyam Charitable Trust, a l’Índia. D’aquesta
manera s’han començat nous projectes i contactat amb
noves organitzacions als tres països on ja hi teníem presència: l’Índia, Nicaragua i Sierra Leone.
La recerca de nous projectes no és una tasca fàcil.
Busquem centres gestionats per persones serioses, de
tracte humà, treballadores, entusiastes i amb les idees
clares. És important que els objectius de les organitzacions amb què treballem coincideixin amb els de la nostra
Fundació, que bàsicament se centren en ajudar a entitats
i persones que es dediquin a millorar la qualitat de vida
de les persones necessitades donant especial prioritat
a projectes destinats a millorar la salut, l’alimentació i
l’educació dels nens.
Coneixent els desitjos del Marc, ens sentim molt
orgullosos de poder col·laborar a fer realitat les il·lusions
i els somnis de totes aquelles persones que dediquen la
seva vida a ajudar els més necessitats.

Patronat i organització interna
Patronat

Tresorer

Equip intern

Santiago Sauquet Canet

Oriol Permanyer Andreví

Jordi Broca Casals

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

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”.

L’ÍNDIA ÉS UN PAÍS DE GRANS CONTRASTOS, I A DIFERÈNCIA DELS PAÏSOS
EUROPEUS, NO TOTES LES PERSONES REBEN ALLÀ EL MATEIX TRACTE •
LA SOCIETAT ESTÀ DIVIDIDA EN DIFERENTS ESTAMENTS SOCIALS QUE ES
DENOMINEN CASTES. SE SUPOSA QUE ESTAN PROHIBIDES DES DEL 1952,
PERÒ LA REALITAT ÉS QUE HI CONTINUEN EXISTINT. LA POBLACIÓ ESTÀ
ACOSTUMADA A PERTÀNYER A UNA O ALTRA EN FUNCIÓ DE LA FAMÍLIA
EN QUÈ HAN NASCUT, I AQUEST ÉS UN SENTIMENT DE DEPENDÈNCIA QUE
ES TRANSMET DE GENERACIÓ EN GENERACIÓ • EL SISTEMA SOCIAL ESTÀ
DIVIDIT EN QUATRE CASTES, QUE DE MAJOR A MENOR PURESA, SÓN: BRAHMANES: SÓN ELS SACERDOTS ENCARREGATS D’INTERPRETAR I ENSENYAR
ELS TEXTOS SAGRATS • KSHATRIYAS: SÓN ELS GUERRERS I GOVERNANTS
ENCARREGATS DE DEFENSAR LA SOCIETAT • VAISHYAS: SÓN ELS ARTESANS
I COMERCIANTS • SUDRAS: SÓN ELS PAGESOS I ELS TREBALLADORS • PER
SOTA D’AQUESTES QUATRES CASTES HI HA ELS “INTOCABLES”, QUE SÓN
CONSIDERATS IMPURS DES QUE NEIXEN. REPRESENTEN EL 25% DE LA POBLACIÓ DE L’ÍNDIA p

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.
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Prevention Crime
Victims Care (PCVC)

Descripció del centre

situacions normals i són més sensibles a la baixa autoesti-

La missió de PCVC és donar servei de suport a dones i

ma i a la depressió. L’arribada a un refugi és molt estressant

nens afectats per la violència domèstica. L’organització va

per a un nen, ja que es tracta d’un ambient desconegut

començar la seva activitat el 2001 oferint assistència legal

en el qual se’l separa d’altres relacions importants que li

i sanitària en la seva casa d’acollida temporal i a través de

suposaven un suport emocional, com ara les que mantenia

la línea d’ajut de 24 hores.

amb els amics, els mestres i d’altres parents.

Quan les dones que són víctimes de la violència de-

La majoria d’aquests nens se senten responsables de

cideixen abandonar les seves parelles, necessiten un lloc

les baralles que hi ha entre els seus pares, solen copiar el

on allotjar-se que PCVC els ofereix.

comportament agressiu que han viscut i quan són grans

Actualment l’organització té una única casa d’acollida

solen no respectar les dones. Per tant és molt important

segura i secreta a Chennai destinada a dones en crisi. La

que el refugi disposi d’un programa que tingui en compte

seva estada sol durar tres mesos, temps durant el qual

les dificultats emocionals d’aquests nens.

l’organització pot ajudar-les a trobar feina i a buscar un
lloc d’allotjament permanent.
A Chennai hi ha una mitjana de 70 dones al mes

Explicació de l’ajuda

que pateixen violència domèstica. En col·laboració amb

La Fundació va decidir col·laborar en:

la comissaria d’Anna Nagar, PCVC s’ha afegit al projecte

u La casa d’acollida, assumint-ne les despeses de lloguer

UDHAYAM que connecta les dones afectades que arriben

i de manteniment de la casa, el menjar, la sanitat i el

a la comissaria amb els serveis de crisi i de suport tant

transport.

d’aquesta organització com d’altres. L’objectiu principal

u Els programes de desenvolupament centrats en els nens,

d’UDHAYAM és treballar amb les autoritats de la llei per

assumint-ne l’ensenyament, la teràpia, les joguines i les

oferir suport i recursos a les persones que sobreviuen a la

pràctiques esportives entre d’altres.

violència domèstica.
Gairebé el 80% de les dones que arriben a les cases
d’acollida, hi arriben acompanyades d’un o més nens. Ex-

Dades de l’organització

posats a la violència familiar, aquests nens són més vulne-

Shanti Crisis Line: (+91) 44 43111143

rables i tenen més risc de desenvolupar problemes socials,

Women Police Helpline: Chennai - 1091

emocionals, psicològics i de comportament.

Post Box Nº: 5403 (Chennai - 600029, Índia)

Els nens que han estat testimonis de la violència domèstica mostren més ansietat i enuig que altres nens en

E-mail: pcvc2000@yahoo.com
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Samarpana

Descripció del centre

Explicació de l’ajuda

Després de tres anys col·laborant estretament amb el ma-

Les necessitats bàsiques del centre estan cobertes en gran

trimoni Sridhar, hem pogut observar el gran canvi que ha

mesura, però malgrat això es continua ajudant en la ma-

experimentat aquest centre, que en l’actualitat ja acull 45

nutenció del centre assignant una aportació fixa cada mes

residents. La vocació i la dedicació d’aquest matrimoni fan

per poder fer front a les necessitats diàries.

d’aquest centre un lloc molt especial per a nosaltres.
Des de l’any 2005 fins avui, els canvis han estat espectaculars. Samarpana comptava amb un magnífic edifici i

Dades de l’organització

un projecte molt interessant, però li faltaven recursos per

Samarpana

portar a terme les seves idees. Actualment té una estructura

Plot Nº 10, Subramani Nagar, Vinayagapuram

d’activitats per als seus residents molt adequada a les seves

(Behind Vinayagapuram Bus Stop), Kolathur Post

característiques, entre les quals trobem:

Chennai 600 099

u Estampació de sobres

Tel.: 25562552

u Ceràmica pintada

Mòbil: 9282112830

u Fabricació de segells de goma

E-mail: samarpana@yahoo.com

u Fusteria especialitzada (joguines, cadires, taules…)

Web: www.samarpana.org
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Vasantham

Descripció del centre

Explicació de l’ajuda

Vasantham és una escola per a persones discapacitades que

Vasantham té les necessitats primàries ben cobertes i potser

acull actualment a 126 nens la meitat dels quals hi resideix

està un pas endavant del reste d’organitzacions. Enguany la

de forma permanent mentre que per a la resta funciona

Fundació ha decidit col·laborar-hi amb una fotocopiadora.

com un centre de dia. Està preparat per atendre els diferents nivells de discapacitats poguent adaptar-se així a les
necessitats de cada nen.
Aquesta organització disposa d’un edifici i materials

Dades de l’organització

didàctics adequats. En alguns casos són els mateixos pares

VASANTHAM

els qui s’encarreguen de finançar part de l’educació dels

Special School for the Mentally Challenged

seus fills, i en cas contrari és el centre qui s’encarrega de la

PP10/4, East Mogappair

manutenció diària i n’assumeix les despeses.

(Next to TNEB Office)

La creixent demanda fa que Vasantham continuï iniciant projectes educatius nous i s’implica en tots els problemes socials que pot abastar. A part de la manutenció
diaria dels alumnes, l’organització ofereix serveis com el
diagnòstic i avaluació de les discapacitats de l’alumne fins a
teràpies de la parla, fisioteràpia, ioga, formació ocupacional
i teràpies de joc.

Chennai 600 037
Tel.: 044-26560662
044-26561681
E-mail: vasantham89@yahoo.com
vasantham89@eth.net
Web: www.vasantham.org
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The Selvi Memorial Illam Society (SMIS)

Descripció del centre
SMIS, creada l’any 2004, es diu així per Ms. Selvi, que va
ser la primera persona a la qual se li va diagnosticar el VIH
a l’Índia. Això va passar el 1986, i a partir d’aleshores Ms.
Selvi es va convertir en una lluitadora pels drets i la dignitat
dels malats de sida. Va ser una de les primeres persones a
parlar obertament de la malaltia, i va oferir informació a
prostitutes, persones del govern, personal sanitari, ONG’s,
estudiants i públic en general sobre les formes de transmissió del VIH. SMIS pertany a una organització més gran
anomenada SIAPP.

Dades de l’organització
Selvi Memorial Illam Society
No. 9, 11 Main Road Jaya Nagar

Explicació de l’ajuda

Thambaram Sanatorium, Chennai - 600 047

L’ajut de la Fundació se centra en els estudis dels fills de

Tel.: 65477048

persones afectades pel VIH. La situació d’aquests nens és

E-mail: smis99@gmail.com

difícil, i SMIS realitza una magnífica feina amb ells oferintlos una llar, educació i afecte. El nostre ajut durant l’any 2007
consisteix en el finançament dels estudis de 52 nens.
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Sri Arunodayam

Descripció del centre

dels entorns, la policia i el govern local afavoreixen que

El centre segueix treballant en la mateixa línea del darrer

puguin ajudar a molts nens que són abandonat pels seus

any. Recull nens abandonats al carrer, la majoria dels quals

familiars. És una organització estructurada i organitzada

amb incapacitats físiques i psíquiques. El trauma que su-

que mira de disposar de com a mínim un cuidador per

posa als nens haver estat abandonats requereix de molta

cada cinc nens.

comprensió i afecte. A Sri Arunodayam, els problemes que
presenten aquests nens es miren de resoldre amb amor,
atenció i paciència.
L’organització va néixer i créixer a Edaiyur, un poblet
de Tamil Nadú situat al districte de Thiruvarur.

Explicació de l’ajuda
En un futur, es construirà un edifici nou. Aquest any s’ha visitat una parcel.la de terreny al costat d’un llac on es podria

El fundador d’aquest centre, Mr. Iyyappan, va viure

portar a terme dita construcció. Fins que no s’aconsegueixin

una experiència personal que el va portar a replantejar-se

els permisos d’obres, s’ajuda amb el finançament del cost

la vida. El seu germà Vazimugam, que patia la síndrome

del professorat i dels assistents especialitzats.

de Down, va morir als tretze anys com a conseqüència
d’un problema cardíac. Aquesta tragèdia personal el va
portar a entendre la necessitat de treballar per als nens

Dades de l’organització

discapacitats.

Mr. Iyyappan

Després de formar-se durant diversos anys fins a

Managing Trustee - Sri Arunodayam

aconseguir titulacions superiors (actualment està fent un

Plot No. 35, Sivananda Nagar

post grau de psicologia i un altre de relacions públiques i

(Near Senthil Nagar Bus Stop)

direcció), va començar l’aventura de Sri Arunodayam.

Kolathur, Chennai 600 099 Índia

Actualment és una organització reconeguda pel go-

Tel.: 26511450

vern que acull uns 60 nens, normalment tots menors de

E-mail: info@sriarunodayam.org

18 anys. La bona relació i la coordinació amb els hospitals

Web: www.sriarunodayam.org
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Anbu Karangal

Descripció del centre

específica, amb la qual cosa podran sentir més confiança

Anbu Karangal és un centre de serveis humans que va

en sí mateixos i seran més capaços de trobar una feina en

començar l’activitat al febrer de 1997 en una casa llogada

abandonar la llar.

on inicialment s’hi van acollir 5 nens i 5 avis. Actualment
és una residència on viuen 70 persones de les quals 25 són
persones grans i 45 són nens d’edats compreses entre 1
i 14 anys.

Explicació de l’ajuda
Els nens que acaben l’ensenyament bàsic en l’escola

Mrs. Lakshmi té 40 anys i dirigeix el centre des de

del Govern i volen seguir amb els estudis superiors, s’han

l’inici. Anteriorment havia començat a acollir persones

de matricular en una English School. Aquest tipus d’ense-

grans abandonades, nens maltractats pels seus familiars i

nyament s’ha de pagar com el d’una escola privada.

orfes que vivien a la vora de casa seva. Així va néixer Anbu

La Fundació va finançar els estudis en aquesta escola a

Karangal, i amb la col·laboració de persones com Mr. Babu

11 estudiants durant el curs 2006-2007. Tots els van acabar

i Mr. Suresh Kumar, ha adquirit la dimensió actual.

amb uns resultats excel·lents, i per aquesta raó continuarà

El principal objectiu del centre és donar acollida i solu-

oferint les beques durant el curs 2007-2008.

cionar les necessitats més bàsiques (com ara menjar, roba
i medicaments) de les persones que hi arriben, tenint-ne
cura amb afecte i oferint-los una llar que mai han tingut.
Els nens sense família i els nens maltractats tenen

Dades de l’organització
Anbu Karangal

preferència en l’orfenat, que també acull nens de famílies

Centre for Humane Service (Public Charitable Trust)

amb pocs recursos que viuen en àrees rurals.

1 / 216 Vivekananda Street

Tots els nens del centre reben un ensenyament bàsic

Kottivakkam

en una escola propera del Govern. Si acaben els estudis

Chennai 600 041

amb èxit, tenen la possibilitat de seguir l’ensenyament

Tel.: (91) (44) 2448 8282 / 8383

superior.

E-mail: anbukarangal2003@yahoo.com

Pròximament la llar disposarà d’un centre d’informàtica on els nens podran accedir a una formació professional
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Maithri

Descripció del centre

Cada any Mr. R. Shreedar envia un informe amb les carac-

Maithri és una de les organitzacions més actives. El seu

terístiques dels alumnes, les seves notes i una fotografia,

fundador, Mr. R. Shreedhar, té una important discapacitat

per tal de saber com evolucionen els nen becats.

física la qual compensa amb una actitud molt vital i altruista davant la vida. És una persona que organitza molts
esdeveniments per recollir ajudes.

Explicació de l’ajuda

L’any 2005 Mr. R. Shreedhar va rebre el premi “Inde-

Com cada any es col·labora en els estudis dels nens, pagant

pendence Day” com a millor treballador social per a dis-

les matricules i les despeses anuals que puguin tenir. Actu-

capacitats.

alment es dona suport a uns 40 nens aproximadament.

És un centre molt vinculat a Citizen’s Run, una ONG
que fa una gran feina dins de Chennai i que un cop a l’any
organitza una cursa atlètica a la ciutat per recollir diners.

Dades de l’organització

Maithri sempre hi participa.

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

Bàsicament l’objectiu del centre és ajudar a que molts
nens puguin estudiar.
A part també col·laboren en altres projectes, com ara
una nova iniciativa d’ajuda mèdica a les zones rurals que
consisteix en la creació de centres d’assistència primària
per tal de que la gent pugui tenir un primer diagnòstic i
no s’hagi de desplaçar fins a les grans ciutats, amb tot el
que això comporta.

T. Nagar, Chennai 600 017 Índia
Tel: 91-044-2815 6880
E-mail: rsridhar@vsnl.com
info@maithriedu.com
Web: www.maithriedu.com
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Suyam Charitable Trust

Descripció del centre

cap mena de formació, cosa per la qual acaben demanant

Es tracta d’una associació que porta a terme diferents

caritat al carrer per poder sobreviure. Els nens solen acom-

projectes al Tamil Nadú. Es dedica a serveis socials des

panyar els seus pares amb l’objectiu de provocar més pena

del 1987, encara que no es va registrar oficialment fins

i aconseguir més diners, de forma que es crea un cercle vi-

al 1999.

ciós en el qual els nens no tenen cap possibilitat de triar.

Els seus objectius són:

tats, peró li va costar ja que la primera aproximació va ser

u Donar suport educatiu a gent jove.

molt mal rebuda pels pares. Actualment i després de diver-

u Despertar la consciència social amb els problemes

sos anys, aquests nens estan estudiant a l’escola Siragu.

Suyam va rescatar els nens d’una d’aquestes comuni-

juvenils.
u Treballar amb comunitats pobres i millorar la seva
qualitat de vida.
u Donar i rebre col·laboració d’altres institucions.

Ms. V. Uma dirigeix aquesta escola. Es una persona
amb molta experiència en el món de l’educació i ha portat
a terme treballs socials durant 18 anys. A Siragu s’imparteix
una educació de qualiat que utilitza tècniques Montessori, un mètode d’educació innovador a l’Índia que permet

L’escola Montessori Siragu, un dels projectes de

l’aprenentatge creatiu i individualitzat.

Suyam, va començar al juny de 2003 amb 20 nens. Es va
fundar amb la intenció d’ajudar els nens d’una de les comunitats més pobres de Chennai, on la dedicació principal

Explicació de l’ajuda

era demanar caritat. Actualment hi treballen 14 professors

Després de visitar el centre, una de les necessitats més

i 11 persones de suport que atenen 275 estudiants dels

urgents era la construcció de dos blocs destinats a lava-

quals 60 hi viuen permanentment. Disposen de molt poca

bos, un per a noies i un altre per a nois, cosa per la qual la

ajuda financera i necessiten més fons per poder millorar

Fundació va decidir col·laborar en aquest projecte.

la seva infraestructura i poder aconseguir més espai on
poder desenvolupar-se.
Aquesta escola no segueix cap sistema religiós, està

Dades de l’organització

oberta a tota mena de categories i castes, i no s’ha involu-

Old No.5, New No.26, II Floor

crat en cap activitat político-religiosa.

Zinda Street, Kondithope

A Chennai arriben moltes persones de les comarques

Chennai 600 079, Tamil Nadú, Índia

agrícoles dels voltants amb el somni de millorar la seva

Tel.: 91 44 2520 4822 / 91 44 4323 7732

qualitat de vida. En arribar al centre urbà no troben feina

E-mail: suyam.awake07@gmail.com

i queden marginats i vivint a la penúria. No disposen de

Web: www.suyamprojects.blogspot.com
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Slum People Education
and Economic Development
(SPEED Trust)

Descripció del centre

Els programes de l’organització estan pensats i dirigits a

SPEED Trust és una organització que va ser creada el 31

totes les persones que viuen allà sense tenir en compte el

d’octubre de 2003. Philip, el seu fundador, era un estu-

color de la pell, la casta, el sexe i la religió.

diant francès de 33 anys que es va posar malalt durant el
seu primer viatge a l’Índia i va quedar impressionat per

Els objectius principals són:

l’acollida i l’hospitalitat que li van dispensar els pobres

u Donar suport econòmic i social a les dones abandonades,

que vivien a la zona de “slums” (barraques) de Chennai.

especialment les vídues, per tal que aconsegueixin ser

Dirigeix l’organització juntament amb la Denise, la seva
dona, una tamil de Pondicherry.
SPEED Trust concentra els seus esforços a Gandhi

autosuficients i responsables.
u Ajudar els nens a millorar el seu nivell educatiu i la seva
formació.

Nagar, una de les zones més grans de “slums” situada al

u Motivar la gent a desenvolupar alguna activitat, per tal

costat del riu Kuwan en ple centre de Chennai. En un espai

que puguin mantenir-se per si mateixos i ser indepen-

de 800 metres de llarg i 200 metres d’ample hi viuen 2.600

dents.

famílies, un total de 15.000 persones la meitat de les quals
són menors de 18 anys.
Els adults només aconsegueixen feines ocasionals amb

SPEED Trust desenvolupa diferents programes a Gandhi
Nagar:

sous que no arriben a les 600 rúpies mensuals. La població

u Programa de micro-crèdits: permeten als seus beneficiaris

viu en la més absoluta pobresa i els nens han de treballar

desenvolupar petites activitats amb les quals incrementen

tan aviat com els és possible per tal de poder subsistir.

els seus ingressos i milloren el seu nivell de vida.
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u Programes de formació professional: cursos dirigits a la

Tots aquests programes pretenen lluitar contra la peresa i

formació en camps com la costura, els brodats, la pintura i

la fatalitat, així com desenvolupar entre la població el sentit

la conducció d’auto-taxis.

de la responsabilitat.

u Grups de producció: quan acaben la formació professional,
en funció de la demanda exterior elaboren objectes com
gorres de punt, bosses i cistells. Philip dirigeix també una

Explicació de l’ajuda

companyia anomenada Baladarshan que exporta aquests

El finançament d’estudis superiors a 7 joves dels “slums”: un

productes de l’Índia a França.

especialista en dietètica i nutrició, dos biòlegs, un informàtic

u Programes d’educació: els nens disposen d’una escola, i

i tres infermeres.

pròximament disposaran d’un centre d’estudis còmode i
airejat on podran fer els deures.
u Programes d’apadrinament d’estudiants que volen fer

Dades de l’organització

estudis superiors.

SPEED Trust

u Programes d’apadrinament de famílies.

E-mail: igpchennai@rediffmail.com

u Programa d’acollida destinat a dones abandonades amb
fills. Es dóna prioritat a les famílies que s’han quedat sense
llar com a conseqüència del tsunami del 26 de desembre
del 2004.

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 ÉS LA MAJOR RESERVA NATURAL DE L’AMÈRICA CENTRAL, I
LA SEVA POBLACIÓ TOTAL ÉS DE 5.675.000 D’HABITANTS • DESPRÉS DELS
DANYS SOFERTS ENGUANY PER L’HURACÀ FÉLIX, EL PAÍS HA QUEDAT EN
UNA SITUACIÓ PREOCUPANT. EL GOVERN REGIONAL AVALUA EN 46 MILIONS DE DÒLARS (UNS 33 MILIONS D’EUROS) LA QUANTITAT NECESSÀRIA
PER ENGEGAR LES TASQUES DE RECONSTRUCCIÓ • UNA DE LES ZONES
MÉS AFECTADES HA ESTAT EL POBLAT NICARAGÜENC DE SISÍN, SITUAT
EN LA REGIÓ ATLÀNTICA A 40 KM DE PUERTO CABEZAS. EL GOVERN DEL
SANDINISTA DANIEL ORTEGA VA QUANTIFICAR EL NOMBRE DE VÍCTIMES
EN 140 MORTS, 500 DESAPAREGUTS I 184.000 DAMNIFICATS EN UN TERRITORI DE NOMÉS 315.000 HABITANTS • EN AQUEST TERRITORI SITUAT A LA
COSTA ATLÀNTICA VIUEN LES COMUNITATS INDÍGENES, ENTRE ELS QUALS
HI HA ELS INDIS MISQUITOS, UN DELS POBLES MÉS CASTIGATS PER LA NATURALESA ATÈS QUE AL 1988 TAMBÉ VAN PATIR LES CONSEQÜÈNCIES DE
L’HURACÀ MITCH. TOTS ELS GOVERNS FOS QUIN FOS EL SEU SIGNE POLÍTIC HAN MIRAT DE DEFENSAR LES COMUNITATS INDÍGENES DE LA COSTA,
PERÒ LA REALITAT ÉS QUE HORES D’ARA CONTINUA SENT LA REGIÓ MÉS
ABANDONADA I AMB L’ÍNDEX DE MORTALITAT MÉS ALT DEL PAÍS p

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.
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Institut Loyola

Descripció del centre

Motius de pèrdua de la beca:

Fa dos anys que la Fundació concedeix beques complertes a

u Si els resultats acadèmics són deficients.

estudiants que obtenen bons resultats acadèmics de l’Insti-

u Si la conducta no és bona.

tut Loyola amb famílies de recursos econòmics limitats.

u Si la actitud és poc solidària i col·laboradora.

Les beques es fan efectives a començaments de curs
i cobreixen la totalitat del cost anual. És molt possible que
la Fundació les continuï atorgant durant el pròxim any si

Explicació de l’ajuda

els beneficiaris compleixen els requisits.

Durant l’any 2007 s’han mantingut les beques a sis estudiants antics i se n’han concedit vuit de noves a estudiants

Reglament de las beques de la Fundació Marc Sauquet.

de primària i tres més a estudiants universitaris.

Requisits per obtenir una beca:
u Constància de serioses dificultats econòmiques familiars.

Dades de l’organització

u Obtenció d’una mitjana acadèmica de més de 80 punts.

Costado norte de la Iglesia Santo Domingo
MANAGUA, Nicaragua

Requisits per mantenir la beca:

Tel.: 2222015, 2223281

u Aprovar totes les matèries amb una mitjana global de

Fax: 2281650

més de 80 punts.
u Obtenir una qualificació de conducta de “molt bona”.
u Col·laborar en les activitats de treball social del centre.

E-mail: iloyola@loyola.edu.ni
Web: www.loyola.edu.ni

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 PETIT PAÍS D’ÀFRICA OCCIDENTAL OBERT A L’OCEÀ ATLÀNTIC QUE DISPOSA D’UNA SUPERFÍCIE
UNA MICA MÉS PETITA QUE LA QUARTA PART D’ITÀLIA • AQUEST ANTIC
PROTECTORAT BRITÀNIC HA ESTAT L’ESCENARI D’UNA DE LES MÉS SAGNANTS GUERRES CIVILS, I ACTUALMENT SEGUEIX TENINT UN IMPORTANT
PES GEOPOLÍTIC • EL CONTROL DELS DIAMANTS I D’ALGUNS METALLS
UTILITZATS EN LES TELECOMUNICACIONS I EN LA TECNOLOGIA ESPACIAL,
VAN SER LA VERITABLE CAUSA D’UNA GUERRA FRATRICIDA LES FERIDES
DE LA QUAL ENCARA SÓN MOLT PROFUNDES EN EL TEIXIT SOCIAL I
ECONÒMIC DEL PAÍS • LES RESPONSABILITATS D’AQUESTA SITUACIÓ
ESTAN MOLT REPARTIDES. NO HEM D’OBLIDAR QUE EL CONFLICTE EL
VAN PROVOCAR ELS ANOMENATS “DIAMANTS ENSANGONATS”, PEDRES PRECIOSES QUE ES VAN DESTINAR A L’OCCIDENT RIC I OPULENT •
ACTUALMENT SEGUEIX SENT UN PAÍS MOLT INESTABLE POLÍTICAMENT
I AMB UN ELEVAT ÍNDEX DE POBRESA AL QUAL LI RESULTA IMPRESCINDIBLE L’AJUT INTERNACIONAL p

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.
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Hospital de Lunsar

Descripció del centre

Explicació de l’ajuda

L’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona encara conser-

Engunay, la Fundació va decidir col·laborar en la millora del

va l’esperit solidari, humà i altruïsta de l’Obra Benèfica dels

material quirúrgic a través del finançament dels següents

Germans de Sant Joan de Déu, tant en l’àmbit assistencial

elements:

com en el social.
L’Hospital manté una relació d’agermanament amb

u Phoenix multi C24/1600/40-16
u Concentrat d’oxígen copac 5 mod. 515 KS

l’hospital de Lunsar de Sierra Leone. Destruït durant la

u Electrobisturí Excalibur Plus

guerra civil que va arrassar el país entre 1991 i 2001, el

u Aspirador Aspit

centre va reiniciar la seva activitat assistencial l’any 2002

u Aspirador quirúrgic FV 1202

i segueix endavant gràcies al suport econòmic i tècnic que
rep de l’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu i altres col·
laboracions. Actualment, l’hospital d’Esplugues de Llobregat

Dades de l’organització

s’ha compromès a enviar-hi professionals de pediatria i

Germà Fernando Aguiló

infermeria amb la finalitat de donar suport als professio-

Hospital Sant Joan de Déu

nals autòctons.

Tel.: 936 009 788

A l’hospital de Lunsar s’hi estan duent a terme molts
esforços no només per a millorar els edificis, sinó també
els quiròfans.

Fax: 932 046 118
E-mail: faguilo@hsjdbcn.org
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Projectes de futur

D

urant el 2008 la Fundació continuarà ajudant a
les organitzacions que us hem presentat anteriorment i al mateix temps es començarà un projecte nou. Gran part dels recursos de la Fundació

aniran dirigits a l’ensenyament. Els 117 alumnes becats en
el 2007, seguiran amb l’ajuda necessària fins a la finalització dels seus estudis. Reben beques els alumnes de Loyola,
Maithri, SMIS, Anbu Karangal i SPEED Trust.
La Fundació també donarà suport als centres que acullen nens discapacitats o abandonats, finançant menjar,
medicaments o educadors.
Es començarà la construcció d’un nou edifici pels nens
de Sri Arunodayam. El projecte de construcció ja està tirat endavant i els permisos del govern per fi s’han aconseguit.
En el 2008 es durà a terme un projecte nou, Vanavil.
El tsunami del 2004 va afectar moltíssim a una comunitat
situada a 400 Km al nord de Chennai. Després de la catàstrofe, l’ajuda internacional va ser impressionant, i no
només econòmica, sinó que molts professionals joves van
deixar temporalment la seva feina per col·laborar com a
voluntaris.
Aquest és el cas d’una parella d’amics que casualment
van anar a col·laborar a la zona i van veure una nena a la
que van ajudar. A través d’ella van descobrir una comunitat
marginada que vivia en la més absoluta pobresa.
Van sol·licitar un fons d’ajuda per les víctimes del
tsunami al govern amb el qual, durant aquests anys han
aconseguit treure molts nens del carrer que es dedicaven
a demanar. En aquests moments els fons s’han acabat i
necessiten suport per continuar amb la manutenció i l’escolarització d’aquests nens.
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La Fundació en xifres
Distribucions de les donacions al 2007

Índia

Sierra
Leone
Nicaragua
45.565,00 €

Índia

12.772,83 €

1.613,97 €

Sierra Leone

Vasantham

1.815,00 €

Samarpana

12.100,00 €

Maithri

5.300,00 €

SMIS

5.500,00 €

Sri Arunodayam

5.200,00 €

Anbu Karangal

2.000,00 €

Suyam Charitable

5.550,00 €

P.C.V.C

4.250,00 €

SPEED Trust

3.850,00 €

Hospital Lunsar

Nicaragua
12.772,83 €

Instituto Loyola

1.613,97 €
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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:
Família Monés
Fernando Aguiló
Padre Manuel Santiago
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) 937 270 912
F (+34) 937 275 567
W www.fundaciomarcsauquet.org
E info@fundaciomarcsauquet.org

