AQUÍ i ALLÀ
Global
Laboratory
Initiative

Programa de
Cooperació
Internacional

Reforç de
l’Alimentació
Infantil

Salut,
Innovació i
Teràpies

Memòria Anual 2019

Formació,
Acompanyament,
Reptes i
Oportunitats

OBJECTIU:
MILLORAR LA SALUT
DE LES POBLACIONS
MÉS VULNERABLES
A NIVELL LOCAL I
INTERNACIONAL

ELS NOSTRES PROGRAMES:
Programa iniciat l’any 2012 amb l’objectiu de millorar la salut dels menors en risc social
del nostre entorn.

Reforç de
l’Alimentació
Infantil

RAI_Ajudes al
menjador
Garantir un àpat
saludable al dia en el
menjador escolar.

Salut,
Innovació i
Teràpies

Formació,
Acompanyament,
Reptes i
Oportunitats

RAI_Casals
d’estiu

RAI_Hàbits
saludables

Facilitar als menors eines
socioeducatives i un àpat saludable
diari en un espai protegit.

Promoure una vida saludable
mitjançant activitats amb els menors,
els monitors i les famílies.

Programa iniciat l’any 2018 que treballa per donar suport a projectes que tenen l’objectiu
comú de millorar la salut i la qualitat de vida dels menors, joves i famílies, oferint serveis
no coberts per la Seguretat Social.

Programa iniciat l’any 2019 amb l’objectiu principal de donar l’oportunitat a joves
africans a desenvolupar el seu màxim potencial al seu país d’origen.

Programa desenvolupat l’any 2010 amb l’objectiu de reforçar les capacitats de
laboratoris de diagnòstic clínic en diferents regions del món mitjançant el treball d’un
equip multidisciplinari.
Global
Laboratory
Initiative

Fase 1
Diagnòstic de la
situació “Needs
Assessment”.

Fase 2
Reforç
d’infraestructures i
dotació d’equips de
laboratori.

Fase 3
Capacitació del personal
local en tècniques
diagnòstiques i de
gestió del laboratori.

Fase 4
Promoció de
programes
de salut
comunitaris.

Fase 5
Mesurament
de l’eficàcia,
l’eficiència i
l’impacte.

Programa iniciat l’any 2010 que dóna suport a projectes d’entitats que treballen en cooperació
internacional en l’àmbit de la salut. Els projectes es seleccionen anualment mitjançant un procés
de convocatòria.
Programa de
Cooperació
Internacional

Col·laborem amb organitzacions internacionals per millorar la salut i la qualitat de vida de les
persones vulnerables.

Memòria Anual 2019
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ARGENTINA
FIPEC
Hablamos de chagas
BELICE
GLI-BELICE
EQUADOR
CECOMET
Fundación Summa Hummanitate
GLI-ECUADOR
REPÚBLICA DOMINICANA
GLI- REPÚBLICA DOMINICANA

Reforç de
l’Alimentació
Infantil

Formació,
Acompanyament,
Reptes i
Oportunitats

Salut,
Innovació i
Teràpies

ANGOLA
GLI-CUBAL
COSTA DE MARFIL
Fundación Recover
ETIÒPIA
IOCC

MALI
Fundació Ulls del Món
GLI-BAMAKO
MOÇAMBIC
Fundación Mozambique Sur
NIGÈRIA
ACNUR

GHANA
GLI-KUMASI

BOLIVIA
CEMSE
Fundación Intercultural
NorSud
GLI-COCHABAMBA

REP. DEM. DEL CONGO
ONAY

GUINEA EQUATORIAL
Inst.Salud Carlos III

SENEGAL
FARO - SENEGAL (Yakaar)
ALVES

NICARAGUA
INPRHU

LIBÈRIA
GLI-LIBERIA
Ebola Survivors Network
Afro Medical Community
Health and Welfare Services

PERÚ
GLI-PERÚ
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KÈNIA
Kaperur Community
Based Org.

SIERRA LEONA
GLI-LUNSAR
SUDAN DEL SUD
Fundación Madreselva
TANZÀNIA
GLI-KIGOMA

Global
Laboratory
Initiative

Programa de
Cooperació
Internacional

ESPANYA
SIT
RAI
FARO
CAMBODIA
National Center for
Parasitology
FILIPINES
GARC
MONGÒLIA
National Center for Zoonotic
Diseases
PAPUA NOVA GUINEA
Fundació Lluita contra la SIDA

Situació dels programes d’àmbit local 2019
RAI

SIT

CONVOCATÒRIA
D’ACCIÓ SOCIAL

CONVOCATÒRIA
SALUT MENTAL

Astúries

Cantàbria

País Basc

Galícia

Catalunya

Castella i Lleó
Aragó

Madrid
Balears
Extremadura

Castella-la Manxa

València

Múrcia
Andalusia

Canàries

Ceuta
Melilla

Memòria Anual 2019
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LA FUNDACIÓ
EN UN COP D’ULL
Des del 2008 els accionistes de Grifols S.A. donen
el 0,7% dels beneficis anuals de la companyia a la
Fundació Probitas.

ESTRUCTURA

(personal + altres)

COMUNICACIÓ

756.000 €

GLI

215.162,5 €

PROJECTE EBOLA
313.319 €

150.000 €

PCI

CONVOCATÒRIA

SALUT MENTAL

825.000 €

200.000 €

SIT

ALTRES
PROJECTES DE
COL·LABORACIÓ

544.000 €
CONVOCATÒRIA

DESPESES

ACCIÓ SOCIAL

300.000 €

2019

TOTAL:

7.125.389 €
RAI

3.336.000 €
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470.000 €

FARO

15.907,5 €

Reforç de
l’Alimentació
Infantil

El programa RAI (Reforç de l’Alimentació Infantil) té com a objectiu millorar la salut dels menors més
vulnerables del nostre entorn de manera integral, focalitzant-se en la millora de l’estat nutricional
sense oblidar altres punts importants com l’aspecte psíquic i emocional.
El programa RAI es divideix en 3 components (RAI- Ajudes al menjador, RAI- Casals d’estiu i RAI- Hàbits
saludables) amb un enfocament holístic que cobreixi les necessitats dels menors durant tot l’any.
Treballem conjuntament amb escoles, instituts, ajuntaments i entitats socials per oferir als nens i joves
la possibilitat de tenir almenys un àpat saludable al dia, acompanyat d’activitats socioeducatives i de
temps de lleure en un espai de protecció.
Els hàbits saludables (la nutrició, l’esport, la higiene, el descans i el benestar emocional) els treballem
de manera transversal, fent tallers i formacions a menors, famílies i educadors.

RAI Reforç de l’Alimentació Infantil
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Durant el 2019, el programa RAI ha tingut més de
23.000 beneficiaris.
RAI_Ajudes al menjador
7.611 beneficiaris
1.929.263 €
Accés al menjador escolar a infantil, primària i secundària donant la
possibilitat d’un àpat saludable en un espai protegit.

RAI_Casals d’estiu
8.253 beneficiaris
1.140.810 €
Activitats socioeducatives i esportives durant el període no lectiu,
assegurant una alimentació i un entorn adequat.

RAI_Hàbits saludables
7.975 beneficiaris
265.947 €
Promoure, mitjançant la realització d’activitats i tallers l’adquisició
d’hàbits de vida saludables en alimentació, descans, higiene, esport i
benestar emocional.
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RAI_Ajudes al
menjador

Infantil i Primària
ÀPATS

5.992 menors • 185 escoles • 46 municipis
Aquestes ajudes són fruit del treball en xarxa entre escoles, serveis socials dels
ajuntaments i la Fundació Probitas. L’objectiu és garantir un àpat equilibrat i un espai
adequat durant el temps de migdia.

Pressupost 2019: 1.208.998 €

ESMORZARS

720 menors • 10 escoles • 3 municipis
Aquesta ajuda ofereix als menors amb més necessitat la possibilitat d’accedir a un esmorzar
saludable a primera hora del matí.

Pressupost 2019: 123.926 €

RAI Reforç de l’Alimentació Infantil
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RAI_ESO
DINEM JUNTS!

899 joves • 18 centres • 12 municipis
Projecte creat per la Fundació Probitas amb l’objectiu d’oferir un recurs socioeducatiu en
els instituts durant el temps de migdia.
Probitas treballa conjuntament amb instituts, entitats socials i administració pública. Es
realitzen activitats socioeducatives, esportives i de reforç escolar, després d’un àpat
equilibrat en un espai de protecció.

Durant el 2019, 899 joves han participat en el programa
RAI_ESO Dinem junts!
El recurs està actiu en 18 instituts de 12 municipis de Catalunya i els joves beneficiaris
provenen de 34 instituts diferents.

Pressupost 2019 Probitas: 455.285 €
Altres entitats finançadores: Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ajuntament de
Cornellà de Llobregat i Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Secundària

RAI_Ajudes al
menjador

10

RAI_Casals
d’estiu

8.253 menors i joves • 124 entitats • 58 municipis
Amb l’objectiu de cobrir les necessitats dels menors més vulnerables durant tot l’any, el programa RAI
treballa durant els mesos de juliol i agost amb 124 entitats de 58 municipis per fer possible que
8.253 menors i joves gaudeixin d’activitats d’estiu.

Pressupost 2019: 1.140.810 €
ACTIVITATS EN
COL·LABORACIÓ
AGOST PER
TOTS!

Col·laborem amb les entitats socials sobretot durant el mes de juliol per fer possible
que el màxim de nens i joves puguin accedir a les activitats d’estiu que organitzen,
garantint un àpat diari i activitats lúdiques i esportives que enriqueixin al menor.
Organitzem activitats durant el mes d’agost, període en que persisteixen les
necessitats i no hi ha tanta oferta socioeducativa. Es realitzen conjuntament amb els
ajuntaments i les entitats socials dels municipis. El 2019 L’agost per tots! es va
realitzar a 11 municipis: Barberà del Vallès, Barcelona, Canovelles, Granollers, Mollet del
Vallès, Montcada i Reixac, Parets del Vallès, Sabadell, Sant Adrià del Besós, Santa Coloma
de Gramenet i Coslada.

RAI Reforç de l’Alimentació Infantil
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RAI_Hàbits
saludables

7.975 menors
7.975 menors han estat beneficiaris de les activitats realitzades per a la promoció dels 4 components
fonamentals d’hàbits saludables, que inclouen alimentació equilibrada, pràctica esportiva, descans i
benestar emocional.

Pressupost 2019: 265.947 €
Els programes que hem implementat per promocionar els hàbits saludables inclouen:

RAI
A BERENAR!

Col·laborem amb 84 centres oberts de 51 municipis d’Espanya per a la compra d’aliments
frescos i la preparació de berenars saludables. El total de menors beneficiaris del
programa és d’un total de 5.935 nens i nenes de 3 a 18 anys.

5.935 menors • 84 centres oberts • 51 municipis


TALLERS
D’ALIMENTACIÓ
I HÀBITS
SALUDABLES

Més de 25 tallers de cuina saludable en 12 municipis dirigits als menors, les seves
famílies i els seus educadors/es. Han participat un total de 340 persones.
102 tallers d’hàbits saludables impartits en 10 escoles d’educació infantil i primària de
la comunitat de Múrcia. Han participat un total de 1.400 nens i joves.
12 tallers de cuina saludable dirigits a 450 infants que participen en els nostres casals
d’estiu L’Agost per tots! en 8 municipis de Catalunya.

2.040 menors i joves • 139 tallers • 17 municipis
12

ESTUDI PASOS
La Fundació Probitas ha estat el col·laborador principal de
l’Estudi PASOS (Physical Activity, Sedentarism and Obesity
of Spanish youth), liderat per la Fundació Gasol i en el que
participen 14 grups d’investigació de tota Espanya. La
Fundació Probitas és un dels 14 grups de recerca.
L’objectiu principal de l’Estudi PASOS és determinar la
correlació d’una sèrie de variables, entre les quals es troben el
nivell d’activitat física, l’adherència a la dieta mediterrània, l’ús
de pantalles i d’altres, amb l’obesitat infantil i el sobrepès en
una mostra representativa de la població infantil i adolescent
de 8 a 16 anys de tota Espanya.
Hi han participat 3.887 alumnes matriculats en 247 centres
educatius de primària i secundària distribuïts proporcionalment
en les diverses comunitats autònomes.

Les conclusions dels primers
resultats preliminars ja
indicaven una realitat alarmant
pel que fa a l’epidèmia
d’obesitat i sobrepès en
aquestes edats i els seus factors
determinants a Espanya.
Una de les troballes més interessants
per la feina que fa la Fundació Probitas són
els resultats que indiquen que a menor nivell socioeconòmic
més obesitat i sobrepès, resultat que justifica el treball que
la Fundació realitza en la promoció d’hàbits saludables en
grups de població en risc social des de fa 8 anys. Caldrà
profunditzar en aquesta anàlisi doncs a partir d’un cert nivell
de pobresa relativa els valors d’obesitat i sobrepès baixen en
relació a la població de l’estudi.

La conclusió general de l’estudi és que convé actuar amb urgència i de manera eficient i
coordinada per poder controlar l’epidèmia d’obesitat i sobrepès en la població de l’estudi
que son menors entre 8 i 16 anys al conjunt de l’Estat espanyol.

PROJECTE ONE TEAM
La Fundació Probitas ha participat en el Projecte One Team que ha portat a
terme el Club Joventut Badalona i que impulsa l’Eurolliga de Bàsquet.

El Basquetbol com
a eina d’integració
comunitària
L’objectiu del projecte és d’utilitzar el
Basquetbol com a eina d’integració
comunitària en joves en situació de risc
social.
15 menors estrangers no tutelats
provinents de l’entitat ISOM de Badalona
han participat en les 8 sessions impartides
a l’estadi Olímpic de Badalona.
S’han treballat aspectes com els hàbits
saludables, la cohesió i el treball en
equip, els valors de l’esport, la inclusió
de la diversitat i l’esperit de superació.

RAI Reforç de l’Alimentació Infantil
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2019

CONVOCATÒRIA
D’ACCIÓ SOCIAL

“Reptes de la intervenció social en un context
de pobresa i interculturalitat”
PROJECTES QUE COMPLEMENTEN L’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA DELS
NOSTRES PROGRAMES PROPIS
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D’un total de 76 projectes presentats, s’han
aprovat els 13 següents:
+ Llatina: Associació per a la Promoció i Gestió
de Serveis Socials Generals i Especialitzats
(PROGESTIÓN).
En el districte de la Llatina (Madrid), adolescents en risc
social participen com a agents socials a través d’un procés
formatiu grupal en comunicació i ràdio, contribuint a la
convivència en el barri.

Integr-art: Integració de menors immigrants i les
seves famílies des del sistema educatiu. Fundació
Yehudi Menuhin España.
A Madrid, Andalusia, Canàries, Múrcia, Extremadura, Castella
la Manxa, Catalunya, Galícia, Astúries, i València s’utilitza
l’Art en contra de l’exclusió social en centres escolars
d’atenció prioritària i els seus entorns vulnerables.

BCN-ZOOM en els barris: Enfocament innovador
d’inclusió social dels joves en risc mitjançant la
creació audiovisual. Casal dels Infants.
Creació audiovisual per a joves en risc social del Raval, Llefià
i Sant Roc (Badalona) i Raval-Santa Rosa (Santa Coloma de
Gramenet) amb 65 joves de 14 a 20 anys.

Espai Jove Sidecar. AEMA SCCL.
En L’Hospitalet, barri La Florida – Els Plans s’afavoreix
la cohesió amb joves de 12 a 25 anys en situació de
vulnerabilitat, reduint conductes de risc, i acompanyament
socioeducatiu i especialitzat mitjançant alternatives
formatives, culturals i d’oci saludables.

Obrador d’Oficis Digitals de 9 Barris. Fundació
Privada Pare Manel.
Dispositiu de formació, i emprenedoria en cultura digital
per a joves de 16 a 30 anys en risc social, així com a agents
educatius i teixit associatiu del territori.

GR16-18: Mentoria i Art per a afrontar
l’emancipació de joves tutelats/as. Punt de
Referència.
Promoure l’emancipació de 14 joves tutelats/as de 16 a
18 anys a Barcelona mitjançant la mentoria grupal amb
voluntariat i la fotografia participativa per a la millora de
competències clau per a afrontar la seva majoria d’edat.

Caminant junts. Enfortiment dels processos
d’acompanyament amb joves estrangers tutelats i
ex tutelats. Màlaga Acull.
Millorar la intervenció social amb els joves estrangers,
tutelats i ex tutelats amb formacions específiques per a
joves i agents socials amb un total de 45 professionals i de
100 joves.

Institut d’Estiu: experiència formativa innovadora
per al desenvolupament de l’alumnat i el
professorat en centres educatius vulnerables.
Fundació Comença per Educar.
Reduir la taxa d’abandonament prematur i fracàs escolar
en entorns desfavorits per a més de 300 alumnes amb un
procés d’innovació i millora de les pràctiques educatives del
professorat.

Convocatòria d’Acció Social
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Millora de la situació social i de salut dels
nens i nenes migrants en situació d’extrema
vulnerabilitat a la ciutat de Melilla. Metges del
Món.

Feminam: creació d’una obra col·lectiva per a
conscienciar sobre la discriminació de gènere, amb
menors, joves i adults del Raval. L’ARC, Taller de
Música, Fundació Privada.

Dret a la salut i necessitats bàsiques de 200 menors,
enfortint les capacitats dels 30 professionals que els
atenen.

Espectacle d’educació en valors, centrat a identificar
estereotips de gènere que constitueixin un risc de
desigualtat, inequitat i abús. Participen 120 nens/as i joves
de 8 a 20 anys del barri del Raval, Sant Antoni i Poble Sec a
Barcelona.

“Embolica’t”: Joves dinamitzant la
interculturalitat dels barris. Iniciatives
Solidàries.
Fomentar el teixit social en contextos multiculturals a
través de la formació i el desenvolupament d’activitats amb
200 joves i 30 professionals en Benimanet (València).

Labs4Opps. Fundació Ajuda en Acció.
Espai extraescolar d’autoaprenentatge, orientació i
experimentació tecnològica perquè 153 joves de Monfero,
Palma i Saragossa identifiquin oportunitats per a la
innovació social en el seu entorn més immediat.
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Projecte Rossinyol: Mentoria en el temps lliure per
a nens en risc d’exclusió. Fundació Privada Servei
Solidari per la Inclusió Social.
Millora de la cohesió social i foment de relacions de
mentoria, en l’àmbit de l’oci, entre estudiants universitaris i
joves en risc social a Barcelona.

Salut,
Innovació i
Teràpies

Donar suport a projectes que tenen com a objectiu millorar la salut dels menors, joves i les seves famílies,
oferint serveis no coberts per la sanitat pública.
Les línies de treball inclouen:

Formació, prevenció i sensibilització de professionals de la
salut i de l’àmbit social que treballen amb nens i joves.
Teràpies innovadores.

SIT Salut, Innovació I Teràpies
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PROJECTES PROGRAMA SIT
Salut,
Innovació i
Teràpies

HOSPITAL SANT JOAN DE DEU
“Cuida’m” i Cures Pal·liatives pediàtriques:
Mitjançant CUIDA’M la fundació ha permès en 2019 l’atenció mèdic-quirúrgica de
7 menors de països amb pocs recursos que difícilment haguessin estat possible als seus
països d’origen.
La col·laboració amb la Unitat de Serveis Pal·liatius pediàtrics ha permès l’atenció de
321 menors amb malalties terminals o cròniques greus i les seves famílies.

FUNDACIÓ PORT AVENTURA
Projecte “Port Aventura dreams”
Dirigit a nens amb malalties greus i les seves famílies promovent efectes positius en l’àmbit
psicològic que puguin millorar el seu benestar i potencial impacte en l’evolució de la seva
malaltia. Se’ls ofereix una estada setmanal en el village, reforçant el vincle familiar i la
interacció amb altres famílies amb patologies similars.
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FUNDACIÓ SÍNDROME DE DOWN
Millorar la salut de menors i adolescents amb síndrome
Down, donant suport integral en l’àmbit educatiu i
l’acompanyament de les famílies.

En 2019 s’han beneficiat
431 menors.
FUNDACIÓ VIDAL I BARRAQUER
“ECID” (Equip Clínic d’Intervenció
Domiciliària)
L’ECID forma professionals que treballen amb adolescents
en risc social i que podrien patir trastorns de salut mental.
Els adolescents aprenen amb ajuda dels professionals
a identificar i gestionar aquests trastorns de forma
adequada.

FUNDACIÓ VIA ACTIVA
“Ments despertes”
Amb el programa “Ments despertes” es pretén acostar
la realitat del trastorn mental mitjançant la realització
de xerrades a joves en centres educatius. L’objectiu és
promoure hàbits saludables i reflexionar sobre certes
conductes de risc en el consum de drogues així com
normalitzar la malaltia mental, promoure la salut, donar
poder i fer partícip a la comunitat.

FUNDACIÓ TIERRA DE HOMBRES
“Viatge cap a la vida”:
Garantir l’atenció de menors d’origen africà greument
malalts, sense opció de ser tractats medicament o
quirúrgicament als seus països d’origen.

En 2019, s’han tractat
62 menors en diferents
hospitals d’Espanya.

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL
D’HEBRON + VHIR+ CTAC
Teràpia assistida amb cans
La Fundació col·labora per a millorar la qualitat de vida de
nens/as amb trastorn de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF)
i trastorn de l’espectre autista. Són atesos 40 pacients
(36 amb TEAF i 4 amb TEA) amb diversos “gossos teràpia”,
animals específicament seleccionats i ensinistrats, per
a poder facilitar la relació d’aquests menors amb els
professionals de la salut i aconseguir una millor adherència
a les teràpies.

Beneficiaris directes: 1.245
SIT Salut, Innovació I Teràpies
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2019

CONVOCATÒRIA
SALUT MENTAL

“Nous enfocaments en
l’abordatge de la salut mental”.
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CONFEDERACION AUTISMO ESPAÑA: “Salut mental
i trastorno de l’espectre de l’autisme: reptes i
estratègies d’abordatge”.

OBERTAMENT: ‘What’s up! Com vas de salut
mental?’ Projecte anti-estigma dirigit a joves i al
seu entorn.

Millorar el coneixement en relació amb el trastorn de
l’Espectre Autista, entre els nens i joves amb TEA i els
professionals que treballen amb ells.

Reduir l’estigma, el tabú i prejudicis que existeixen i
intervenir per posar fi a la discriminació en salut mental
entre els joves i tot el seu entorn: professorat, entitats
socials..etc.

A TEYAVANA: “Atenció psicosocial a menors amb
necessitat necessitats especifiques (TEA, TDAH i
altres trastorns greus del desenvolupament)”.
Millorar la coordinació del professorat i dels centres
educatius amb els diversos agents de l’entorn, promovent un
clima de convivència i participació de les famílies. per evitar
el fracàs escolar de l’alumnat en risc social i prevenir
l’absentisme.

ASOCIACION JUSTALEGRIA: “Prevenció de la
conducta suïcida a la província de Màlaga dirigit
a l’àmbit educatiu amb especial atenció a joves i
adolescents”.
Donar a conèixer la problemàtica del suïcidi entre els
professionals dels centres educatius per reduir conductes
suïcides amb especial atenció a joves fins a 21 anys, amb
trastorns de conducta com TDAH o problemes d’abús a les
tecnologies.

FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA
(FCRB): “Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal
(TEAF): validació clínica de la App diagnòstica
Visual FASD”.
Validació clínica de la APP diagnòstica Visual FASD amb nens
adoptats i l’elaboració de guies específiques pel TEAF.

FEAFES VALLADOLID: “Prevenció de
l’abandonament escolar prematur i construcció
positiva de la salut mental”.
Dirigit a l’alumnat, especialment amb necessitats especials,
per construir una salut mental positiva. sensibilitzant als
joves, al seu entorn (professorat i famílies), treballant en la
gestió d’emocions, habilitats socials, resolució de problemes
i conflictes amb l’objectiu de superar els reptes.

FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA: “Formació
en salut mental infanto-juvenil per a familiars i
professionals. Fase 1”.
Millorar la recuperació i inclusió social dels infants i joves
amb problemes de salut mental mitjançant la promoció
de la salut mental positiva i la prevenció terciària,
generant materials formatius per a familiars i educadors/
professionals per afavorir estratègies d’abordatge i millorar
la inclusió dels infants i joves.

Convocatòria Salut Mental

21

Formació,
Acompanyament,
Reptes i
Oportunitats

La Fundació Probitas ha creat i impulsat el Programa “FARO”, per donar l’oportunitat a joves africans a
desenvolupar el seu màxim potencial al seu país d’origen.

EL PROGRAMA TÉ ELS SEGÜENTS OBJECTIUS:
Sensibilitzar als joves i a les seves famílies sobre el procés migratori abans que decideixin emprendre’l
perquè siguin coneixedors de la realitat que es trobaran i prenguin una decisió lliure i informada.
Fomentar la formació als seus països d’origen, així com l’accés a una ocupació digna, apoderant als
propis joves per a atenuar la fugida de talents.
Realitzar una formació general adaptada sobre emprenedoria i gestió de negoci a Barcelona per als
joves africans seleccionats al país d’acolliment.
Facilitar el retorn als seus països d’origen dels joves que així ho decideixin, en condicions de dignitat,
sota un acompanyament integral posterior a una formació específica a Barcelona, suport psicosocial
i desenvolupament del seu projecte d’empresa. Aquests joves actuaran de portaveus que una vida i
treball digne al seu país és possible.
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“PROJECTE YAKAAR” (ESPERANÇA)
El primer projecte emmarcat en el Programa “FARO” que es posa en marxa és el “Projecte Yakaar” (“Esperança” en Wolof)
que va dirigit a joves procedents del Senegal.

FASES DEL PROJECTE
Identificar joves senegalesos amb interès a retornar al seu país
d’origen per haver constatat una realitat sense futur a Espanya. Se’ls
hi oferirà capacitació i formació a Barcelona.
CATALUNYA

SENEGAL

Acompanyar de forma integral als joves al seu retorn a Senegal i
la seva incorporació laboral a través del desenvolupament d’un pla
d’empresa o d’inserció laboral. Aquests joves podran actuar d’altaveus
perquè altres joves puguin constatar que una vida digna al seu país és
possible.
Sensibilitzar i conscienciar sobre la realitat de la migració als joves
senegalesos i les seves famílies, oferint formació al país d’origen.

FARO
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Global
Laboratory
Initiative

El programa GLI (Global Laboratory Initiative) té com a objectiu millorar la salut de les poblacions més
vulnerables, reforçant les capacitats dels laboratoris de diagnòstic clínic mitjançant un treball
multidisciplinari. Mitjançant el Programa GLI, s’ha millorat l’accés a una atenció sanitària de qualitat per
a comunitats remotes des de l’any 2010. Millorant el diagnòstic s’aconsegueix adequar el tractament amb
molta més especificitat i no es creen resistències a medicaments. La conseqüència directa és una comunitat
local amb millors índexs globals de salut.

EL PROGRAMA GLI CONSTA DE 5 FASES:
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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Diagnòstic de
situació “Needs
Assessment”

Reforç
d’infraestructures i
dotació d’equips de
laboratori

Capacitació del personal
local en tècniques
diagnòstiques i gestió
del laboratori

Promoció de
programes de
salut comunitaris

Fase 5
Mesurament
de l’eficàcia,
l’eficiència i
l’impacte

MILLORAR LA SALUT
A TRAVÉS D’UN
ENFOCAMENT HOLÍSTIC
Les persones més vulnerables accedeixen a un diagnòstic clínic
de qualitat i de proximitat sense haver de recórrer desenes de
quilòmetres.

EQUITAT
Accés equitatiu
a l’assistència
sanitària

RAPIDESA
Agilitat en
l’obtenció de
resultats

QUALITAT I
FIABILITAT
Control de qualitat i
validació de resultats
amb tècniques
estandaritzades

PROXIMITAT
Acostament
de centres de
diagnòstic a les
poblacions més
vulnerables

GLI Global Laboratory Initiative
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GLI 2019:
Global
Laboratory
Initiative

11 projectes • 11 països • 29 laboratoris
PROJECTES AUTOSUFICIENTS:

6 projectes autònoms (Mali, Ghana, Sierra Leone, Equador, Perú i Bolívia).

PROJECTES EN FASE FINAL:

3 projectes en fase final (Tanzània, Belice i Angola).

PROJECTES EN FASE INICIAL:

2 projectes en fase inicial de diagnòstic de situació (Libèria i República Dominicana).

Durant el 2019 s’han dut a terme accions per millorar la qualitat del diagnòstic en els
laboratoris que formen part de la xarxa GLI i la posada en marxa d’accions integrals en
l’àmbit de salut comunitària. S’han assolit compromisos de sostenibilitat amb els ministeris
de salut en alguns GLI ja consolidats, i s’han iniciat el programa a 2 nous països on l’accés a
un diagnòstic de qualitat és molt deficient.
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ESTAT DEL
PROGRAMA GLI 2019:

TANZÀNIA:
Implementat a l’Hospital de Kasulu i a 5 centres de salut de la
regió de Kigoma, juntament amb Creu Roja i el Ministeri de salut.
• Formació dels tècnics de laboratori dels 3 nous centres per personal de
Probitas i de l’Hospital Vall Hebron de Barcelona.

BELICE:
Implementat a l’hospital de Dangriga i a 4 centres de salut (2 del sud i 2 del Nord del país),
juntament amb UNICEF i amb el Ministeri de Salut.
• Obres de millora dels laboratoris del nord, nous equips i formació tècnics de laboratori.
• Tallers de sensibilització a la comunitat i taller de formació en atenció prenatal a 54
agents de salut comunitaris.
• Enquesta de satisfacció de l’ús del laboratori per part dels pacients i personal mèdic.

ANGOLA:
Implementat a l’Hospital Nosa Senhora da Paz de Cubal, (Benguela), juntament amb
l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron (VHIR).
Hospital
Nossa Senhora
da Paz

• Compra de nous equips de laboratori i de reactius.
• Construcció d’un dipòsit d’aigua pel laboratori.
• Monitoratge per control remot del sistema de Laboratori solar per part d’Azimut 360.

REPÚBLICA DOMINICANA:
Nou programa GLI iniciat amb “Save the children” i el Ministeri de salut.
• Visita d’avaluació a terreny per valorar les condicions sanitàries de la província i la
capacitat resolutiva dels laboratoris.
• Es reforçarà el laboratori de l’Hospital Provincial Hato Mayor.
• Important component comunitari amb suport als centres de salut rurals i als agents de
salut comunitaris en zones sense serveis bàsics.

LIBÈRIA:
Nou programa GLI iniciat amb “Hospital de Saint Joseph” a Monròvia.
• Visita d’avaluació a terreny per part de Probitas per valorar les condicions sanitàries de
la població local i la capacitat resolutiva del laboratori.
• “Grifols Engineering” ha participat en valorar les necessitats del nou laboratori.
• Es reforçarà el laboratori pel que fa a infrastructura, equipaments i formació del
personal.
GLI Global Laboratory Initiative
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El centre de salut de Santa Teresa a Belice ara te un
laboratori mèdic gràcies al Programa GLI.
Elena Sam, de 34 anys i mare d’un nen de 3 anys, el seu primer nadó, explica que abans era
difícil accedir a una clínica propera on es poguessin completar les analítiques pel control
prenatal. No va ser fins a la seva última visita, abans del naixement, que va haver de
caminar només uns minuts per arribar al laboratori mèdic, al centre de salut del seu poble,
i rebre diagnòstic allà mateix. “Va ser molt més fàcil durant la meva última visita abans de
donar llum. En tenir una gestació tardana, va ser molt millor”, va dir . Va expressar que no
s’havia de preocupar per transitar la carretera en mal estat, per les dificultats de l’horari
dels autobusos, amb pocs recorreguts i distants entre sí, ni per estar lluny del seu poble
durant tot el dia. “Estic contenta que les altres mares no hagin de passar pel que jo he
passat”, va dir orgullosa del nou laboratori del seu poble.
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PROJECTE
GLI SOFTWARE:
Eina informàtica per a la gestió de laboratoris creada ad-hoc per
l’equip de Probitas amb la col·laboració d’assessors externs de caràcter
multidisciplinari. En aquest moment s’ha desenvolupat una versió millorada
del GLI-software per part de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
que ja ha estat instal·lada en el GLI-Kumasi a Ghana. Els especialistes de la
UPC estan ja treballant per augmentar la seva versatilitat i incrementar les
seves funcions i rendiment per a ser instal·lada en tots els programes GLI
del món que així ho requereixin.

PROGRAMA GLI... ¿I DESPRÉS?...
Un dels objectius més importants de la Fundació en el marc del Programa GLI és la
sostenibilitat a mitjà i llarg termini. En el programa GLI, una vegada realitzada l’avaluació
externa al final de la implementació del programa, la fundació proposa a cada entitat
col·laboradora diverses opcions tècniques per a continuar formant part de la xarxa de
Laboratoris GLI.
Entre les opcions s’inclouen:
CONTROL DE QUALITAT DEL LABORATORI: Sistema de control de qualitat internacional
gestionat per la OMS.
MANTENIMENT D’EQUIPS DE LABORATORI: Acords amb empreses especialitzades per a
assegurar que els equips estan ben calibrats i funcionen adequadament.
ORGANITZACIÓ DE TALLERS DE FORMACIÓ: Tallers específics sobre els problemes de salut
més comuns en cada zona, als quals assisteixen el personal tècnic de les zones remotes on
s’executa el projecte.
PROJECTES MONOGRÀFICS EN SALUT: Projectes d’un any de durada, que permeten
expandir l’impacte del laboratori GLI en l’àmbit social i comunitari, i que tenen un impacte
en la salut de la població, tant en l’àmbit local com regional, reforçant l’enfocament holístic
del programa.
GLI Global Laboratory Initiative
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Programa de
Cooperació
Internacional

Com ja venim fent des de 2016, a la Fundació Probitas ens alineem
amb les directrius generals marcades per l’Organització Mundial
de la Salut (OMS) i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) com una oportunitat perquè els estats i les seves societats
emprenguin un nou camí amb el qual millorar la vida de totes les
persones.
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En l’àmbit dels ODS, la Fundació Probitas s’alinea de forma especial amb el seu Objectiu 3:

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a
tothom en totes les edats.
Aquest objectiu consta de 13 metes i la Fundació Probitas ha decidit focalitzar els seus
esforços en donar suport concretament la consecució de la meta 3.3:

La lluita per posar fi a les malalties tropicals
desateses (MTD), així com a les epidèmies de VIH /
SIDA, tuberculosi i malària.
Més de mil milions de persones pateixen alguna de les 20 MTD que figuren en el llistat de
l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
Sota aquesta llista s’agrupen una sèrie de malalties infeccioses amb unes característiques
comunes: són enormement debilitants, sovint cròniques i tradicionalment ignorades per
tractar-se de malalties que afecten els estrats més humils de la població.

Les MTD són especialment importants per al compliment de l’objectiu sanitari
(ODS 3) però també afecten i es veuen afectades per molts altres objectius
com posar fi a la pobresa (ODS 1) i a la fam (ODS 2) o garantir la disponibilitat
d’aigua i sanejament (ODS 6) per reduir les desigualtats.
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PROJECTES
DE LA CONVOCATÒRIA 2019
MALALTIA DE CHAGAS
CEMSE: Investigació del vector de la malaltia de Chagas
en el Centre Integral de Recerca i Capacitació de Malalties
Transmeses per Vectors en Alegria, Bolívia.
INPRHU: Acció Comunitària en la prevenció i control del
Chagas a Totogalpa - Madriz, Nicaragua.
FUNDACIÓ INTERCULTURAL NORSUD: Disminució
d’incidència de la malaltia de Chagas en els municipis
Huacareta i Monteagudo de la regió endèmica del Chaco,
Departament de Chuquisaca, Bolívia.

FIPEC: Implementació de tècniques de biologia molecular
per al diagnòstic precoç de sífilis i malaltia de Chagas
congènita, al programa de control de malalties de
transmissió matern infantil (ETMI) més, OPS-OMS, estudi
multicèntric. Argentina
HABLAMOS DE CHAGAS: De què parlem quan parlem de
Chagas? Promovent la salut com a eina de construcció social
i comunitària en diversos contextos educatius. Argentina.

EQUINOCOCOSI
NATIONAL CENTER ZOONTIC DISEASES: Adquirir eines per a la
identificació i monitoratge de la transmissió activa d’E. granulosus, creant
una línia de base a la Província de Baiankhongor a Mongòlia.
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RÀBIA
GARC: Expansió de la vigilància epidemiològica de
la ràbia en un projecte en l’àmbit comunitari en
Muntinlupa City, Filipines.

DREPANOCITOSI
FUNDACIÓ RECOVER: Diagnòstic precoç de la drepanocitosi per poder posar en marxa les
mesures preventives per evitar complicacions de la malaltia a la Costa d’Ivori.
ONAY: Projecte pilot de sensibilització, control, examen precoç i seguiment de la
drepanocitosi a la Maternitat de Binza, Kinshasa República Democràtica de Congo.

LEISHMANIOSI VISCERAL
KAPERUR COMMUNITY BASED ORGANIZATION: Reforç de la infraestructura i de la
capacitat resolutiva per al maneig de la leishmaniosi visceral o Kala-atzar a l’Hospital
Chemolingot, al subcondat d’East Pokot, Baringo. Kenya.

FILARIASIS LINFÀTICA
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III: Mapeig d’Oncocercosis, Filariosi limfàtica i Loiasis a
Guinea Equatorial Continental per al desenvolupament d’estratègies de control i prevenció
d’aquestes malalties.
INTERNATIONAL ORTHODOX CHRISTIAN CHARITIES: Avançaments en el tractament de la
Podoconiosis i la filària limfàtica a Etiòpia.
FUNDACIÓN LUCHA CONTRA EL SIDA: Establiment de grups d’autocures per reduir
l’impacte de 3 MTD co-endèmiques (Pian, filariosi limfàtica i lepra) a Papua Nova Guinea.

PCI Programa de Cooperació Internacional
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TENIASIS, CISTICERCOSIS, GEOHELMINTS
NATIONAL CENTER FOR PARASITOLOGY: Desenvolupar la capacitat per a monitoritzar
una sèrie de MTD d’origen parasitari a través de la tècnica del Kato-Katz en 5 províncies
de Cambodja i implementar una primera fase de vigilància epidemiològica, en l’àmbit
comunitari, per a Tenia solium.

ALTRES MALALTIES TROPICALS DESATESES
FUNDACIÓN SUMMA HUMMANITATE: Accés a aigua potable per a la població indígena
Achuar, el centre de salut i la residència estudiantil a la Comunitat de Wasakentsa a
l’Amazònia equatoriana per tal de millorar el control vectorial i la lluita contra els
geohelmints.

VIH/SIDA, MALÀRIA i TUBERCULOSI
FUNDACIÓ MOÇAMBIC SUD: Millora de la prevenció i de l’adherència al tractament de VIHSIDA i la malària a les comunitats rurals del sud de Moçambic.
FUNDACIÓ MADRESELVA: Enfortiment dels serveis de salut per a desplaçats interns a Wau
per a millorar la lluita contra el VIH/SIDA, la tuberculosi i la malària. Sudan del Sud.
VAE/CECOMET: Millorar la salut a les comunitats indígenes (Awa) de districte de salut Sant
Llorenç, mitjançant l’enfortiment de la lluita contra la malària, el Chagas i els geohelmints.
Equador.
ACNUR: Prevenció i tractament contra la malària entre refugiats camerunesos a Nigèria.

TRACOMA
FUNDACIÓ ULLS DEL MÓN: Lluita contra el tracoma al districte de Bankass (regió de
Mopti), construint un futur amb una visió sana per a les nenes i els nens de Mali.
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PROYECTO
EBOLA

PRODUCCIÓ D’IMMUNOGLOBULINES ANTI-EBOLA A UTILITZAR
COM A TERÀPIA DE XOC EN FUTURES EPIDÈMIES
El Projecte Ebola, dissenyat a Barcelona i als Estats Units el 2014, i implementat el 2016 a Monròvia, és
un projecte multidisciplinari entre les empreses del grup Grifols, la Fundació Probitas, el Ministeri de
Salut de Libèria i ONG locals i Internacionals.
Des de l’inici el projecte compta amb la col·laboració sobre el terreny de l’entitat Afromedical Health
and Community Services que ha sensibilitzat supervivents d’Ebola i a les seves famílies, aconseguint que
donessin el seu plasma per a la producció d’immunoglobulines anti-Ebola.
Des del 2019 s’ha incorporat al projecte la xarxa nacional de supervivents d’Ebola “Ebola Survivors
Network”. Aquesta xarxa de persones que van superar la malaltia actuen donant suport i assessorant a
les persones que pateixen estigmatització o que presenten seqüeles, perquè aconsegueixin portar una
vida la més normalitzada possible i es reintegrin en les seves comunitats d’origen.

Projecte Ebola
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Com opera el projecte Ebola?
La donació de plasma es realitza en el Plasmapheresis
Modular Centre (PMC), edifici modular dissenyat per
Grifols Engineering en 2014 amb el suport d’altres
empreses del grup Grifols.
En 2015 es va construir la planta de Clayton (Carolina
de Nord) per a processar el plasma provinent de Libèria,
fraccionar-lo i produir les immunoglobulines anti-Ebola.
Actualment ja es disposa d’immunoglobulines anti-Ebola per
a ser utilitzades.
Més de 50 voluntaris de Grifols han anat donant suport al
projecte des del 2016, viatjat al terreny per aportar la seva
experiència in situ i més de tres-cents han participat de
forma indirecta per permetre que el Projecte Ebola segueixi
endavant.
En 2019, s’han seguit analitzant mostres de plasma
mitjançant la tècnica de biologia molecular de PCR.
Les mostres es testegen per VIH, hepatitis B/C i sífilis a
l’Hospital Saint Joseph de Monròvia, i per Ebola i Lassa
al “National Reference Laboratory” del Ministeri de Salut.
La disponibilitat i reactivitat de l’Hospital Saint Joseph,
l’han convertit en un dels col·laboradors principals del
projecte a Libèria.

2.321 visites
1.821 donacions de plasma

Com donen plasma els supervivents
d’Ebola?
Diferents supervivents d’Ebola van diàriament al PMC
enviats per les entitats col·laboradores. Per a decidir la
seva idoneïtat com a donants, es realitza una avaluació
mèdica que consisteix en diversos tests analítics, història
clínica completa i exploració física. Un cop la persona
supervivent és declarada apte per fer la donació, l’equip
d’empleats locals (metge, infermera i tècnic de laboratori),
l’acompanyen durant tot el procés. Les instal·lacions
permeten que les donacions compleixin amb les mateixes
condicions de bioseguretat que s’utilitzen a Europa o
als Estats Units. Finalitzada la donació la persona torna a
la seva comunitat després d’un menjar nutritiu i de rebre un
reemborsament de les seves despeses de desplaçament.

Quin és el paper de la Fundació Probitas
en el Projecte Ebola?
La Fundació Probitas ha estat el punt focal per portar el
projecte a bon terme, recolzant al grup Grifols i gestionant
el projecte des del terreny així com la relació amb els
organismes internacionals (OMS, PMA), ONG locals i el
Ministeri de Salut de Libèria.
Probitas ofereix, a través de les entitats locals, reforç
nutricional i atenció mèdica a les comunitats més
afectades, tant als donants de plasma i a les seves famílies
com a les persones més vulnerables de la comunitat.
Aquesta estratègia denominada “Twin families” està
dissenyada per disminuir l’estigma que encara avui dia
pateixen els supervivents. Gràcies a això, tota la comunitat
es beneficia de forma holística.

En aquest any s’ha donat suport des del projecte a
3.668 beneficiaris directes i a 14.672 beneficiaris indirectes.
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54.000 dosis
de vacunes
18.000
persones

ALTRES PROJECTES DE SALUT EN
COL·LABORACIÓ AMB EL MINISTERI DE SALUT
DE LIBÈRIA I ALTRES ONG LOCALS
Aquest any 2019, la Fundació Probitas ha finançat la vacunació contra el
virus de l’Hepatitis B de tot el personal sanitari de Libèria. Aquesta
petició es va fer efectiva per part de Ministeri de Salut a conseqüència
de l’alta taxa de prevalença d’hepatitis B entre el personal de salut. S’han
comprat 54.000 dosis de vacunes d’Hepatitis B per administrar les tres
dosis necessàries a cada persona que es vacuna. De moment s’han posat
les dues primeres dosis a 18.000 persones, quedant pendent la tercera
dosi (6 mesos després de la primera).
Per a aquesta campanya de vacunació, la Fundació Probitas ha establert una
col·laboració amb el “National Public Health Institute of Libèria”, sent
PHIL l’entitat implementadora a tot el país.

Projecte Ebola
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10 ANYS COMPROMESOS
AMB LA SALUT “AQUÍ I ALLÀ”
El 12 de juny d’enguany la Fundació Probitas ha commemorat els seus 10 anys de treball
per a contribuir a millorar la salut de les poblacions més vulnerables en l’àmbit local i
internacional.
L’acte es va celebrar a la Casa Capell a Barcelona, i van assistir 200 convidats entre els
quals, a més de l’equip de treball de Probitas, es trobava el Patronat de la fundació, el
President i els CEOs de Grifols, així com empleats i col·laboradors de Grifols, Osborne Clarke i representants de la majoria d’entitats amb les quals ha col·laborat Probitas en
aquests anys.
Durant la celebració es va presentar el vídeo commemoratiu de Probitas i l’exposició
fotogràfica, en en que apareixen els programes principals que duu a terme la fundació,
i va comptar amb la participació excepcional del Xef Ferran Adrià i de James Johnson,
coordinador del projecte Ebola a Libèria.
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EXPOSICIÓ ÀUDIO-VISUAL: 10
ANYS COMPROMESOS AMB LA
SALUT “AQUÍ I ALLÀ”
Per a acostar als empleats de Grifols informació detallada sobre els
programes que ha realitzat la Fundació Probitas en aquests 10 anys
de treball, es va iniciar a l’octubre d’enguany una exposició audiovisual
itinerant que ha recorregut totes les seus de Grifols a Espanya i als
Estats Units.
Aquesta exposició audiovisual itinerant, consta d’un vídeo general de 7
minuts de durada en el qual apareix un resum de tots els programes, un
vídeo de 4 minuts per a cada programa específic, i una exposició fotogràfica
sobre cadascun dels programes que executa la fundació des del 2009.
L’acceptació per part dels empleats de Grifols ha estat molt bona i han
pogut preguntar i fer comentaris sobre els projectes al representant de
la Fundació Probitas que s’ha desplaçat a cadascuna de les seus de Grifols
sempre que ha estat possible.

2

3

1. Clayton
2. Raleigh
3. San Marcos
4. San Diego
5. Los Angeles
6. Emeryville

8 7
6

4

4
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5
3

6

1
5

1. Murcia
2. Bilbao
3. Santiago de Compostela
4. Madrid
5. Sevilla
6. Valencia
7. Parets del Vallès
8. Sant Cugat del Vallès

Memòria Anual 2019
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FUNDACIÓ PROBITAS
ALS MITJANS
EXPANSIÓN

EL PERIÓDICO

LA VANGUARDIA

LA RAZÓN
ABC

ENTREVISTES
A LA RADIO

EL MUNDO

XARXES SOCIALS

HAN COL·LABORAT:
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CAPTACIÓ DE FONS
L’octubre del 2019 hem llançat simultàniament a través de la nostra pàgina web i del portal d’empleats de
Grifols, unes campanyes per a la captació de fons amb la finalitat de reforçar projectes actius, contribuint
així a millorar la salut de les poblacions locals i internacionals més vulnerables.
Les campanyes creades en la nostra pàgina web han estat Transfusions segures a Tanzània, Espais
saludables en instituts i Uneix-te a Fundació Probitas, per a fer-se soci de la Fundació.
Agraïm les donacions rebudes per particulars i els empleats de les següents empreses: Grifols, Osborne &
Clarke i Kreab.

PATRONAT
Tomás Dagá
President del Patronat
Advocat i soci director
d’Osborne Clarke
Ignacio Calero
Secretari del Patronat
Abogado y socio de
Osborne Clarke
Enrique Grifols
Metge Ginecòleg

COL·LABORADORS
Antonio Paez
IG Clinical
Operations Grifols
Oriol Bota
Representant de
Sant Joan de DéuProv. San Rafael
Marta Segú
Directora General
Fundació Probitas

• OSBORNE CLARKE:
Roger Segarra
Paula Grifols
Gustavo Esquivias
Cristobal Colorado
Xavier Frías
Maite Gatnau
Jose Ramón Mallol

Ignasi Orriols
Ivette Pardo
Josep Hill
Noemí Seco de Herrera
Jordi Fábregas
Emma Pons
Cristina Rosanes

• GRIFOLS (Exposició itinerant):
Montse Font. HR People Experience Hub
Equipo de FACILITIES (Espanya i Estats Units)
Equipo de LOGISTIC & SERVICE (Espanya i Estats Units)
Equipo de CORPORATE COMMUNICATIONS
(Espanya i Estats Units)
• GRIFOLS ENGINEERING (projecte GLI)

EQUIP
Marta Segú
Executive Director

Mercè Bosch
Project Manager

Olga Sancho
Project Manager

Clara Sistac
Project Specialist

Mercè Claret
Project Manager

Víctor Flores
Fundraising &
Communication

Javier Zulueta
Project Manager
Elisabeth Arnaldo
Project Manager

Paula Forns
Communication
Trainee

Cristina Vico
Project Manager
Memòria Anual 2019
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Salut,
Innovació i
Teràpies

Reforç de
l’Alimentació
Infantil

AJUNTAMENTS I ADMINISTRACIONS:

ALTRES ENTITATS:

Ajuntament d’Aitona, Ajuntament d’Alcarràs, Ajuntament
d’Alfarràs, Ajuntament de Badia del Vallès, Ajuntament de
Barberà del Vallès, Ajuntament de Canovelles, juntament
de Castellar del Vallès, Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, Ajuntament de la LLagosta,
Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Mollet del
Vallès, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament
de Montornès del Vallès, Ajuntament de Parets del
Vallès, Ajuntament de Ripollet, Ajuntament de Sabadell,
Ajuntament de Salt, Ajuntament de Sant Adrià de Bedòs,
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament
de Terrassa, Ajuntament de Vacarisses, Ayuntamiento
de Alguazas, Ayuntamiento de Archena, Ayuntamiento de
Ceutí, Ayuntamiento de Coslada, Ayuntamiento de Parla,
Ayuntamiento de Torres de Cotillas, Consell Comarcal del
Gironès, Consell Comarcal d’Osona, Consell Comarcal del
Vallès Occidental.

AD Iniciatives socials; AEI Raval; AEMA SCCL; Aldeas Infantiles; Associació Amics del Moviment
Quart Món de Catalunya; Associació Atzavara-Arrels; Associació Cedre; Associació centre
d’esplai Xixell; Associació club d’esplai Pubilla Cases; Associació Compartir; Associació Educativa
Trompitxol; Associació Espai Joäo Martí; Associació Esportiva Can Deu; Associació Juvenil
Barnabitas; Associació La Rotllana; Associació Prosec; Associació Punt de Referència; Associació
Saó Prat; Associació de Veïns i Veïnes Camp Rodò; Asociación Barró; Asociación de madres solas
AMASOL; Asociación de desarrollo comunitario Gazteleku; Asociación Experienta; Asociación
ICEAS; Asociación Juvenil ATZ; Asociación Malaga acoge; Asociación Para la Integración
del menor, PAIDEIA; Asociación Play and train; Asociación Progestion; Asociación Pronisa;
Asociación sociocultural Grupo Cinco; Ca n’Arimon, Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz; Càrites
Interparroquial Mataró; Centre d’Esplai infantil i Juvenil Mowgli; Centre educatiu Esclat; Centre
esplai can Serra; Centre esplai Enlleura’t; Centre Esplai el Nus; Centre esplai Tricicle; Centre
Infantil i Juvenil Esplai Eixida; Centre obert Eixample; Centre Obert Pas a Pas Lleida; CEPS
projectes socials; Club d’esplai Bellvitge; Consorci Badalona Sud; Eina Cooperativa; El Far Servei
Social Protestant; Esclat Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina; Esplai Ca n’Anglada;
Esplai El Nus; Esplai La Florida; Esplai Panda; Federació d’Entitats els Garrofers; Fundació ADSIS;
Fundació Agi; Fundación Balia por la Infancia; Fundació Carles Blanch; Fundació Casal l’Amic;
Fundació Comtal; Fundació Concepció Juventeny; Fundació Cruyff; Fundació IDeA; Fundació
Iniciatives Solidaries; Fundació Infància i Família; Fundació Institut de Reinserció Social;
Fundació Joan Salvador Gavina; Fundació La Vinya; Fundació Mans a les Mans; Fundació Maria
Auxiliadora; Fundació Marianao; Fundació Mossen Frederic Bara; Fundació Pare Manel; Fundació
Pere Closa- Cibercaixa; Fundació Privada l’Arc taller de Música; Fundació Roure; Fundació Salut
Alta; Fundació Servei Solidari; Fundació Soñar Despierto; Fundació Superacció; Fundació Verge
Blanca; Fundación Empieza por Educar; Fundación Cruz Blanca; Fundación El Tranvia; Fundación
Emet Arco Iris; Fundación NAIF; Fundación Social Universal; Fundación Yehudi Menuhin; Germanes
de la Caritat de Sant Vicenç de Paül; Grup d’Esplai la Fàbrica; Hermanas Oblatas del Santísimo
Redentor; Idra Socioeducativo S.L; INSOC Guadalhorce; L’Eina Cooperativa; Médicos del Mundo;
Parroquia nuestra señora del Carmen; Salesians Girona; Salesians La Mina; Salesians Lleida;
Salesians Mataró; Save the Children; Suara cooperativa; Transpirenaica Social Solidaria; Tribalia;
Une-T Asociación juvenil.

EMPRESES COL·LABORADORES:
Osborne & Clarke, Kreab, Juvé & Camps, Fun Providers,
Barentz Campi y Jové S.L., Aigües minerals de Vilajuïga i
Club Joventut de Badalona.

AMB EL SUPORT DE:
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Formació,
Acompanyament,
Reptes i
Oportunitats

Global
Laboratory
Initiative

Programa de
Cooperació
Internacional
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Fundació Probitas obre les seves portes a tots vosaltres
perquè pugueu participar directament en els nostres
projectes amb la vostra aportació personal

una mica
“deAmb
la teva ajuda,

“

ajudarem a
molts.

POTS FER LA TEVA DONACIÓ
a través de la pàgina web:

donations.fundacionprobitas.org
o mitjançant el Portal Grifols

PER A QUALSEVOL DUBTE

podeu contactar amb el següent correu:

donaciones.probitas@grifols.com

C. Jesús i Maria, 6 • 08022 Barcelona • Tel. +34 935 710 500 • fundacion.probitas@grifols.com • www.fundacionprobitas.org

