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Carta de la directora
La Fundació Probitas fa més de 10 anys que
treballa per millorar la salut de les poblacions més
vulnerables a l’àmbit local i internacional, però,
sens dubte, 2020 ha estat un any de grans reptes
a causa de l’impacte de la pandèmia a tot el món.
A Espanya hem detectat un ràpid augment de la
pobresa infantil. Actualment, al voltant del 27%
dels nens i nenes es troben en risc de pobresa o
risc social, i la salut d’aquests menors es veu
afectada a causa de la manca d’una alimentació
diària nutritiva i equilibrada, alhora que les
restriccions de mobilitat comporten una menor
interacció social i pràctica d’hàbits saludables
com, per exemple, l’activitat física i l’esport.
Per tot això, després de decretar el confinament
domiciliari, vam centrar els nostres esforços en
activar, d’una banda, una iniciativa d’emergència
que ens permetés seguir donant suport als
menors més vulnerables dels nostres programes,
impulsant el repartiment de targetes moneder
per a la compra d’aliments per a famílies que
quedaven fora de les ajudes públiques. D’altra
banda, vam decidir mantenir tots els nostres
programes, com el que vam realitzar amb joves
de l’ESO durant el curs escolar adaptant-nos a
les recomanacions sanitàries, perquè els menors
poguessin fer d’una forma segura activitats
esportives, socioeducatives i accedir a un àpat
saludable al dia al menjador escolar, després de
mesos sense sortir de casa ni relacionar-se amb
altres joves.
Però també hem volgut anar més enllà.
Conscients de la profunda empremta que està
deixant la pandèmia, vam impulsar la iniciativa
Twin Families, un programa de captació de
fons amb el qual busquem agermanar famílies
per ampliar les nostres capacitats d’actuació
en les beques menjador i arribar així a un major
nombre de menors.
En l’àmbit internacional, hem seguit treballant
amb les entitats per assegurar l’execució de
tots els projectes previstos. Concretament,
el programa Global Laboratory Initiative
(GLI), que va complir els seus primers 10 anys
de funcionament, ha permès que a les zones
on es troben els centres de salut i els 29
laboratoris GLI, les comunitats estiguessin
millor preparades per afrontar la pandèmia,
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tot i l’habitual manca de recursos materials en
els països en desenvolupament on focalitzem la
nostra activitat.
En aquest context, al 2020 hem estat capaços
de redoblar esforços perquè el compromís de
la Fundació Probitas s’estengui a persones i
empreses solidàries que volen contribuir a la
millora d’oportunitats de desenvolupament
de persones de col·lectius vulnerables tant a
Espanya com a la resta del món. Aquest període
ens ha permès obrir una nova etapa en què hem
decidit donar prioritat a aquells projectes que
incideixen més directament en la fragilitat de
les persones, al mateix temps que establirem
noves aliances per reforçar la nostra acció
directa sobre la vulnerabilitat social.
En aquesta memòria volem fer-vos partícips
de tot el treball dut a terme durant 2020 i
donar-vos les gràcies a totes les persones que
heu contribuït, directament o indirectament,
a afermar els nostres programes. El nostre
especial agraïment a tots els professionals de la
salut i de l’educació, al personal dels menjadors
escolars,
educadors
socials
i
persones
voluntàries en terreny que contribueixen dia
a dia amb la seva dedicació, talent, esforç i
il·lusió.
Seguirem treballant incansablement en favor
de la salut i combatent la vulnerabilitat, de
manera que necessitem seguir comptant amb el
vostre suport.
Dra. Marta Segú i Estruch
Directora General
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COMPROMÍS AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE (ODS)
Agenda 2030 Nacions Unides
Els programes de la Fundació Probitas estan alineats amb els ODS i especialment
enfocats a contribuir de manera activa en una sèrie d’objectius que considerem
prioritaris (2, 3 i 10), altres objectius que definim com a rellevants (4, 6 i 7) i un
tercer tipus d’objectius transversals als quals la Fundació Probitas contribueix i hi
són presents en tots els seus programes (1, 5 i 17).

Reforç de
l’Alimentació
Infantil

Any inici programa
Països d’actuació des de 2010

La Fundació Probitas té com a missió contribuir a millorar la salut física,
psíquica i emocional, així com la igualtat d’oportunitats, de persones en
situació de vulnerabilitat tant en l’àmbit local com internacional.

Global
Laboratory
Initiative

Programa de
Cooperació
Internacional

Formació,
Acompanyament,
Reptes i
Oportunitats

2012

2018

2010

2010

2019

Espanya

Espanya

12
països

41
països

Espanya/
Senegal

Classificació ODS segons el grau de contribució de Probitas:

Posar fi a la fam i promoure la seguretat alimentària
PRIORITARIS

La nostra acció està guiada pels següents valors:

Salut,
Innovació i
Teràpies

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots

Reduir la desigualtat en i entre els països

Igualtat

Responsabilitat

Sostenibilitat

Qualitat i
Excel·lència

COMPROMÍS AMB L’ENFOCAMENT “ONE HEALTH” I ELS PRINCIPIS BÀSICS DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA
DE SALUT
ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT (OMS)

RELLEVANTS

Educació inclusiva, equitativa i de qualitat

La Fundació Probitas està compromesa amb l’accés equitatiu a la salut a través de l’enfocament One Health (“Una Salut”) de l’OMS, a
fi d’identificar les causes dels problemes intersectorials, coordinant la intervenció d’equips multidisciplinaris i dissenyant accions més
eficients i eficaces, al nivell de les metes marcades en els ODS 3 i 17.

Accés a l’aigua, a la seva gestió sostenible i sanejament per
a tots
Accés a energia assequible, segura i sostenible

Potenciar l’atenció primària de salut i la cobertura sanitària universal per a les poblacions més
vulnerables en zones remotes amb escassos recursos.

Promoure la participació de la comunitat en el disseny i implementació dels programes.
Treball intersectorial i interdisciplinari amb tots els actors locals i internacionals en els
programes de salut implementats.
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Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món
TRANSVERSALS

Compromís amb l’equitat: accés a la salut i a necessitats bàsiques per a totes les persones com
a elements essencials per aconseguir un món més just i sostenible.

Igualtat de gènere i apoderament de dones i nenes

Aliança mundial per al desenvolupament sostenible
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LÍNIA ACTUACIÓ #1

ACCÉS A LA SALUT I BENESTAR
DE MENORS VULNERABLES

Millora dels hàbits saludables i la salut mental
SITUACIÓ POBRESA INFANTIL

Més de
2,1 milions

27% de pobresa
infantil

de menors a Espanya estan en
situació de pobresa

48% en famílies
monoparentals

Espanya és el tercer país
amb la taxa més alta

amb fills a càrrec

EIXOS D’ACTUACIÓ
DELS PROGRAMES LOCALS
L’objectiu de la Fundació Probitas en l’àmbit local és contribuir a
la disminució de la pobresa infantil, millorant la salut dels menors
més vulnerables i oferint serveis no coberts per la sanitat pública.
La promoció d’hàbits saludables en poblacions en risc social
i l’equitat en l’accés a la salut són els eixos prioritaris dels
diferents programes:

Aquesta situació s’ha vist agreujada durant la pandèmia a causa de la pèrdua d’ingressos de moltes llars que ja partien d’una vulnerabilitat
prèvia i a la nova pobresa derivada del confinament i les restriccions.

EQUITAT EN L’ACCÉS
A LA SALUT

PROMOCIÓ HÀBITS SALUDABLES

La infància i adolescència són el col·lectiu més vulnerable i en el qual la pobresa té efectes més aguts i a més llarg termini a nivell
de formació, habilitats socials, relacions o presa de decisions. La pobresa limita les capacitats presents i futures de nens i nenes i
afecta al benestar de tota la societat.
Font: EU- SILC 2019.

SITUACIÓ POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

14% presenten obesitat
i augmenta en famílies
vulnerables

64% dediquen menys
d’1 hora diària a
l’activitat física

ALIMENTACIÓ

84% consumeix menys
de 4 racions diàries de
fruita i/o verdura

ACTIVITAT
FÍSICA

HIGIENE

BENESTAR
EMOCIONAL

DESCANS

FORMACIÓ

TERÀPIES
INNOVADORES

RAI
PRIMÀRIA
ESO

En tots els programes locals de Probitas, l’eix bàsic d’actuació per a millorar la salut i la qualitat de vida dels menors és la incorporació
d’hàbits saludables a les seves rutines: alimentació equilibrada, activitat física diària, bona higiene, descans mínim de 8 hores al dia i
benestar emocional.
L’Estudi PASOS 2019, coordinat per la Gasol Foundation en col·laboració amb la Fundació Probitas i altres 11 grups de recerca de tota
Espanya, ha determinat que existeix una associació clara entre la pobresa relativa i l’excés de pes, i alerta sobre les seves conseqüències
a mitjà i llarg termini, així com de la urgència d’incorporar hàbits saludables en la rutina dels menors per a combatre l’obesitat entre els
8 i els 16 anys.

TRASTORNS MENTALS EN NENS I NENES
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SIT

Del 10 al 20% dels
adolescents s’estima que
estan afectats

SALUT MENTAL

La majoria no es
diagnostica ni es tracta
adequadament

La prevenció i detecció precoç de possibles trastorns de salut mental durant l’etapa escolar, inclosos els trastorns d’aprenentatge, de
conducta o d’habilitats socials, és fonamental per a implementar nous abordatges de la salut mental infantil i juvenil, així com per a
reduir l’estigma dels joves amb trastorns mentals. Fundació Probitas forma a professors, així com a educadors i monitors de programes
socials, en la detecció precoç d’aquestes malalties i dóna suport a teràpies innovadores per a mitigar l’efecte d’aquests trastorns en la
vida dels menors.
Font: OMS.

CASALS D’ESTIU

SALUT
ESPECIALIZADA

Font: Estudi PASOS, 2019.

50% s’inicien abans dels
14 anys

BERENARS

Reforç de
l’Alimentació
Infantil

32.841 beneficiaris

El programa RAI (Reforç Alimentació Infantil), contribueix a
millorar la salut dels menors en risc social del nostre entorn amb
un plantejament integral, focalitzant-se en la millora de l’estat
nutricional i l’adquisició d’hàbits saludables amb especial atenció
a l’aspecte psíquic i emocional.

Salut,
Innovació i
Teràpies

8.038 beneficiaris

El programa SIT (Salut, Innovació i Teràpies) té com a objectiu
l’abordatge innovador de la salut mental d’infants i joves i
l’atenció en salut especialitzada per a menors vulnerables del
nostre entorn o menors que precisen de tractaments d’alta
complexitat no accessibles als seus països d’origen.

La seva sostenibilitat es basa en el treball en xarxa amb escoles,
serveis socials i entitats amb les que hem col·laborat en les
intervencions d’acció social.
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Reforç de
l’Alimentació
Infantil

RAI_Ajudes
al menjador

Atenció integral a menors
vulnerables
La pandèmia de COVID-19 ha tingut un impacte enorme en els menors que ja eren vulnerables, agreujant
i perpetuant la desigualtat, la precarietat i el risc social. En 2020, la Fundació Probitas va tenir un
doble repte: continuar amb els programes actius, adaptant la seva execució a les restriccions i mesures
de seguretat recomanades, i posar en marxa noves iniciatives socials d’emergència com les targetes
moneder durant els mesos del confinament o en períodes no lectius.

Ajudes al menjador escolar

Programes d’estiu
RAI_Casals
d’estiu

L’objectiu del programa és continuar amb un suport integral per als menors vulnerables en els mesos no
lectius. Les ajudes de l’administració a l’estiu són insuficients al juliol i gairebé inexistents a l’agost. Els programes
d’estiu promouen la integració social, els valors de viure en comunitat i els hàbits saludables a través d’activitats
socioeducatives, esportives i una alimentació equilibrada. És una oportunitat de disminuir les desigualtats i que
aquests menors puguin viure una experiència única.
Enguany, després de 4 mesos amb les escoles tancades, el programa d’estiu ha estat més necessari que mai, per la
qual cosa es van incrementar els recursos assignats en un 12% i 8.590 menors i joves vulnerables van poder
gaudir d’uns dies de convivència amb altres nois i noies de la seva edat en un entorn protegit. La coordinació amb
87 entitats i els ajuntaments de les 42 localitats, va permetre dur a terme aquests programes amb totes les
mesures de seguretat i higiene necessàries.

“AGOST PER TOTS!”

RAI INFANTIL I PRIMÀRIA
Gràcies a les beques menjador, 5.477 menors d’infantil i primària en situació de vulnerabilitat de
195 escoles van poder accedir a un àpat saludable al dia en un entorn socioeducatiu protegit en el
qual relacionar-se i establir les bases per a uns hàbits saludables, disminuint al seu torn l’absentisme
escolar.

Fede Kuffer
Coordinador Fundació per l’Esport i
l’Educació de Barcelona (FEEB)

El treball en xarxa de la Fundació Probitas, al costat de les escoles que identifiquen als menors en risc
social i els serveis socials de 58 municipis que validen les situacions de vulnerabilitat de cadascun
dels menors, és fonamental per a assegurar que les ajudes s’assignen a les famílies que més ho
necessiten a cada moment. El 82% de les beques estan dedicades a primària i el 18% a infantil.

“RAI-ESO DINEM JUNTS!”
La Fundació Probitas compta amb un programa propi creat per a minimitzar l’efecte de la jornada
intensiva en els instituts que ja no compten amb el servei de menjador escolar.
“RAI-ESO Dinem junts!” té l’objectiu d’oferir un recurs socioeducatiu a alumnes de secundària
en situació de vulnerabilitat, en col·laboració amb els centres educatius i les entitats socials. En
acabar l’horari lectiu i fins a les 17 h es duen a terme activitats socioeducatives, esportives i de
reforç escolar, després d’oferir un àpat equilibrat, en un espai de protecció.
El seguiment dels objectius del programa es basa en indicadors com el grau d’adhesió al patró de dieta
mediterrània (Qüestionari KidMed) i l’avaluació del progrés dels joves per part dels educadors i dels
mateixos usuaris.
En 2020, 919 adolescents de 34 instituts de 12 municipis de Catalunya van participar en els 18 grups
de “Dinem junts”. Durant els mesos de confinament domiciliari, es va elaborar una programació adaptada
a les circumstàncies per continuar donant suport als joves. Amb l’inici del curs escolar a l’octubre, es van
reiniciar les activitats presencials amb gran acceptació per part dels adolescents i les seves famílies.
El programa va comptar el 2020 amb el cofinançament del Consell Comarcal del Vallès Occidental i els
Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet i Cornellà de Llobregat.

“Després de la declaració de l’estat d’emergència
i el tancament dels centres educatius al març de
2020, tots vam tenir clar que havíem de mantenir
l’ajuda per als 70 menors que formaven part
dels RAI-ESO “Dinem Junts” de Santa Coloma
de Gramenet. Per això, durant aquell mateix cap
de setmana ens vam reunir amb Fundació Probitas
i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
perquè el dilluns les famílies ja tinguessin una
alternativa adaptada a les circumstàncies.
Aquesta etapa ha permès enfortir el vincle amb
els adolescents, que resulta essencial perquè es
sentin integrats i es mostrin receptius, i també
amb les seves famílies.
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El confinament va ser dur per a tots, però va
afectar especialment la salut mental de joves
que viuen en situacions molt precàries i no
comptaven ni amb l’espai ni amb els mitjans
tecnològics necessaris per a seguir les classes
o mantenir-se ocupats. Per això, en el marc del
RAI ESO, i amb l’ajuda dels instituts, també vam
habilitar espais segurs en els quals aquests joves
poguessin fer les seves tasques escolars. Per a
la majoria d’ells, continuar tenint el suport del
RAI ESO durant aquests mesos ha estat essencial
per a mantenir les esperances en el seu projecte
de futur.”

Al mes d’agost les necessitats persisteixen, però l’oferta és molt escassa o
inexistent. Per això la Fundació Probitas va dissenyar el 2014 un programa
específic per a cobrir les necessitats dels menors més desfavorits derivats de
serveis socials. Probitas organitza i coordina, amb ajuntaments i entitats socials,
casals d’estiu, que són espais segurs per a la promoció d’hàbits saludables.
Fundació Probitas dissenya anualment al costat de les diferents entitats un
programa de 8 h al dia amb activitats socioeducatives i de temps lliure com a
sortides culturals, esportives, i activitats en el medi natural, així com altres més
lúdiques en parcs aquàtics, platges i excursions a la muntanya.
Les activitats que es realitzen estan supervisades per la fundació, així com
l’alimentació que s’ofereix als menors, que ha de ser saludable i incloure un mínim
de dos àpats per dia. A més, els monitors i educadors reben per part de la fundació
una formació específica en hàbits saludables, àmbit en el qual es focalitzaran durant
aquestes 4 setmanes per a educar en aquests valors als menors participants.

Raúl García
Director Centre Obert
Rialles
(Obra Social Maristes
Catalunya)

El programa Agost per a tots!, va oferir l’any passat la possibilitat a 1.224 nens i
nenes d’edats compreses entre els 6 i 12 anys de participar en aquest programa en
espais polivalents cedits pels seus municipis.
Municipis: Barcelona, Badalona, Canovelles, Coslada (Madrid), Granollers, Barberà del
Vallès, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Parets del Vallès, Sabadell, Sant Adrià de
Besòs i Santa Coloma de Gramenet.

L’agost de 2020 vam apostar més que
mai per desenvolupar el programa d’estiu
gràcies al suport de la Fundació Probitas
malgrat les dificultats logístiques
derivades de la pandèmia. Els mesos
previs van ser incerts, però, en suavitzarse les restriccions, vam tirar endavant
l’activitat. El confinament va afectar
especialment la població dels barris
més vulnerables i, l’agost, 317 nens i
nenes de famílies de màxima necessitat
de Nou Barris, Sant Andreu i Sant
Martí, derivats pels Serveis Socials de
l’Ajuntament de Barcelona, van participar
en el programa d’estiu on, durant quatre
setmanes, els vam oferir cobertura
alimentària i activitats esportives i d’oci.
Moltes d’aquestes famílies van perdre els
ingressos per no poder treballar durant
el confinament i moltes van conviure amb
altres persones en espais molt reduïts.
Tot això va produir episodis d’estrès,
afectant emocionalment a tot el nucli
familiar i especialment als menors,
conscients del difícil moment que vivia
la família. El programa d’estiu es va
dissenyar per a treballar principalment
el suport emocional als menors. El
contacte amb les famílies per a compartir
espais de treball educatiu es va fer amb
el servei d’atenció individualitzada i per
xarxes socials. Va ser un estiu diferent,
però tant nens com famílies ens van
demostrar que era essencial estar
presents durant agost.”
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PROGRAMES D’ESTIU AL JULIOL
Des de fa 8 anys, un gran nombre d’entitats socials que organitzen programes d’estiu
per a col·lectius vulnerables durant el mes de juliol reben el suport de Probitas.
L’objectiu és que el màxim de nens i joves puguin accedir a un àpat saludable
i activitats lúdiques i esportives que enriqueixin l’experiència del menor:
excursions, activitats dirigides fora del centre habitual o campaments a l’aire lliure.
En aquest any 2020, en col·laboració amb 76 entitats, 7.366 menors han pogut
gaudir d’una experiència inoblidable després de 4 mesos de confinament per la
pandèmia.

RAI_Hàbits
saludables

Intervenció acció social
La convocatòria 2019-2020 d’acció social ha estat enfocada en
projectes que complementen les línies d’actuació del programa
RAI i actuen sobre la vulnerabilitat de joves que viuen en
contextos de pobresa i interculturalitat.
Els 13 projectes han abordat els diferents reptes de la
intervenció social en aquests col·lectius amb programes per als

menors, joves i les seves famílies així com per a formadors en
diferents àmbits: formació i apoderament de professionals per
a afrontar la multiculturalitat i la promoció de les relacions
familiars i parentals així com la cohesió social en l’àmbit d’escola,
barri o municipi.

INTERVENCIÓ INTEGRAL AMB MENORS I
FAMÍLIES RESIDENTS A LA CAÑADA REAL,
A TRAVÉS DE MEDIADORS I MEDIADORES
INTERCULTURALS

Hàbits saludables

Esther Galante

Directora (Asociación Barró)

“RAI A BERENAR!”

TALLERS DE CUINA I HÀBITS SALUDABLES

Aquest programa està orientat a la promoció d’hàbits saludables
en el moment del berenar, en el qual és molt habitual consumir
aliments altament ensucrats i processats pel seu menor cost i
major comoditat.

Dos cuiners professionals sensibilitzats amb l’alimentació sana
i els productes de proximitat es van encarregar de dinamitzar 14
tallers de cuina saludable en diferents centres oberts, amb la
participació d’educadors, menors i famílies.

En 2020, 10.389 nens i joves que van assistir a 78 centres oberts
en 44 municipis van tenir accés a un berenar saludable gràcies
a l’assessorament per part de l’equip de Probitas especialitzat en
nutrició. El berenar ha de ser a base de fruita natural, podent-se
complementar amb lactis no ensucrats, cereals integrals o fruits
secs, entre altres grups d’aliments.

Es van realitzar 78 tallers de berenar saludable a Catalunya i
20 tallers d’hàbits saludables en escoles d’educació infantil i
primària de la comunitat de Múrcia.

Per a formar part del programa, els centres oberts han de dur a
terme un mínim de 3 tallers de cuina amb els menors i/o els seus
familiars, així com sensibilitzar sobre la compra de productes frescos i de proximitat i el foment del reciclatge.

Gràcies al suport de la Fundació Probitas, hem pogut continuar
formant i acompanyant a les famílies de la Canyada Real
(Madrid) i més encara en aquests moments tan difícils a causa
de la pandèmia i a la falta de llum. S’ha format també a 12
líders naturals i interculturals del barri, augmentant així la seva
promoció sociolaboral i la seva participació com a referents de
canvi social.

PROJECTES

ENTITATS

Polígon Jove. Un barri al servei d’una infància i joventut inclusiva i
saludable

Asociación para la mediación social y
cultural-Intermediacción

Escola de Convivències per a la Transformació

Asociación Cultural La Kalle

Moretlab. Joves STEAM transformant Càceres a través de la
interculturalitat i el lideratge de les dones

Fundación Ayuda en Acción

Teixint interculturalitat

Fundación Red Incola

Centre de Desenvolupament Integral de la Infància

Asociación Entre Amigos de Sevilla

Projecte d’Intervenció socioeducativa amb menors en situació de
vulnerabilitat social

Comunidad Oblatas del Santísimo
Redentor Murcia

Tetuán en corto: taller de cinema i comunicació intercultural

Grupo Tangente, S.Coop. Mad.

Viatge al regne de les emocions, educació emocional infantil

Fundación Meniños

Formació de joves per a la dinamització d’oci juvenil i comunitari

Associació Saó Prat

IDEA’S LAB: espai de creació tecnològica per a la inclusió i cohesió
social dels joves de Torre Romeu

Fundació Idea

A peu de Barri

Psicólogos sin fronteras

Vente Pa’Ká, projecte d’oci alternatiu juvenil

Fundació Marianao

AREA DE
ACTUACIÓ

25.375

BENEFICIARIS
PROGRAMA RAI

10

2.875.360

RACIONS
(DINAR O BERENAR)

95

MUNICIPIS
ACTUACIÓ

7.466

BENEFICIARIS

9

COMUNITATS
AUTÒNOMAS

ÀMBIT ACTUACIÓ

9 COHESIÓ SOCIAL
1 FORMACIÓ PROFESSIONALS
3 PARENTALITAT POSITIVA

RAI Reforç de l’Alimentació Infantil 11

Salut,
Innovació i
Teràpies

La innovació en tractaments
i teràpies

TRACTAMENT QUIRÚRGIC D’ALTA COMPLEXITAT PER A MENORS DE PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT
“Viatge cap a la vida”
Fundación Tierra de Hombres
Aquest projecte té com a objectiu garantir l’atenció mèdic-quirúrgica
especialitzada a menors d’origen africà que pateixen patologies complexes
que no poden tractar-se als seus països d’origen. El 2020, 16 menors han
pogut rebre tractament a Espanya i, a causa de la pandèmia, 24 no han pogut
encara viatjar des del seu país d’origen. Durant la seva estada a l’hospital i
la seva recuperació, els menors estan acollits i acompanyats per persones
voluntàries.

La Fundació Probitas dóna suport a programes orientats a la innovació en el tractament de malalties
que afecten a menors i joves del nostre entorn i que no estan cobertes per la sanitat pública, així com
programes d’accés a tractaments quirúrgics d’alta complexitat per a menors amb greus patologies als
quals no podrien accedir al seu país d’origen. Canviar la vida de cadascun d’aquests nens i nenes
és possible.

“Cuida’m”
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

TERÀPIES PER A MENORS VULNERABLES DEL NOSTRE ENTORN
“Teràpia Assistida amb Cans”

Les petites, Fàtima de 9 anys del Salvador i Meva d’1 any del Perú, van ser
intervingudes de les cardiopaties congènites que els afectaven, amb un bon
resultat i un millor pronòstic per a la seva qualitat de vida futura. A causa de
les restriccions de mobilitat molts dels casos s’han hagut de posposar.

“Cures Pal·liatives Pediàtriques”
Sant Joan de Déu Barcelona
L’objectiu del programa és alleujar el patiment i cuidar del
benestar dels nens i nenes amb malalties greus que amenacen la
seva vida. Gràcies a aquest programa, 396 menors i les seves
famílies han estat acompanyats perquè el pacient visqui amb el
mínim patiment possible des del moment del diagnòstic i amb
la millor qualitat de vida. A causa de l’impacte de la pandèmia,
a més de les 2.250 visites a l’hospital, s’han incrementat les
visites domiciliàries a 1.133 i s’han realitzat 9.208 visites
telemàtiques.

Hospital Universitari Vall d’Hebron/CTAC
L’objectiu d’aquest innovador programa és millorar la qualitat de vida
dels menors amb Trastorn de l’Espectre Alcohòlic-Fetal (TEAF) així
com del Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i es realitza amb “gossos
de teràpia” seleccionats i entrenats específicament per a això. Durant
2020, s’han tractat 64 pacients amb TEAF i 10 pacients amb TEA.
S’ha publicat un article científic que mostra els bons resultats com
a teràpia complementària ja que promou una major adherència del
pacient i una millora evident en les habilitats socials, molt afectades
en aquesta mena de trastorns.

“Suport integral a menors amb síndrome de Down”
Fundació Catalana Síndrome de Down
L’objectiu d’aquest programa és millorar la salut i qualitat de vida
dels menors i adolescents amb síndrome de Down a través d’un
suport educatiu i acompanyament integral de les famílies. Durant
aquest 2020 i malgrat la pandèmia, s’ha pogut continuar amb el
suport a 270 menors i les seves famílies en grups terapèutics
(86) i en serveis personals d’Atenció terapèutica (37) i d’Atenció
a les famílies (147).

“Dreams”
Fundación PortAventura
L’objectiu d’aquest programa és promoure efectes positius
en l’àmbit emocional en menors amb malalties greus i les seves
famílies així com millorar el seu pronòstic a mitjà i llarg termini.
Durant el 2020 Port Aventura només va poder obrir fins al dia 5
de gener i 5 menors amb els seus familiars (14) van gaudir d’una
setmana Dreams en el Village dissenyada especialment per a cobrir
les seves necessitats, juntament amb uns altres nens i nenes en la
seva mateixa situació.
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NOUS ENFOCAMENTS EN L’ABORDATGE DE LA SALUT MENTAL
La Convocatòria 2019-2020 ha estat enfocada en 8 projectes
que aborden la salut mental dels joves des d’un punt de
vista innovador per a combatre l’estigma. S’han desenvolupat
programes per als mateixos joves com accions artístiques,

la sensibilització amb la creació de materials didàctics per a
normalitzar la salut mental així com jornades de capacitació per
a adults que són agents clau en la detecció precoç dels trastorns
de salut mental.

PROJECTES

Dr. Sergi Navarro
Sant Joan de Déu

Coordinador del Servei
d’Atenció Pal·liativa i
Pacient Crònic Complex
(C2P2) - Àrea Pediàtrica
“L’Hospital Sant Joan de Déu va ser pioner en l’atenció
pal·liativa pediàtrica a Espanya fa 30 anys, gràcies al
suport de la societat civil i del tercer sector. Des de 2017,
la Fundació Probitas es va comprometre amb aquesta
necessitat i es va unir per a contribuir en l’avaluació
del programa, així com en la seva difusió i visibilització,
amb l’objectiu de continuar sumant recursos i esforços.
En aquests últims anys, i fins a aconseguir que el 2021 el
sistema de salut públic ja inclogui els pal·liatius pediàtrics
en la seva cartera de serveis, des de l’hospital i al costat
de les entitats hem treballat a aportar qualitat al temps
de vida dels menors amb greus malalties ajudant tant a
les famílies com a tot l’entorn dels menors, des d’un model
multidimensional, biopsicosocial i espiritual. Queda encara
molt camí per recórrer en aquest àmbit, però, sens dubte, la
contribució d’entitats com la Fundació Probitas ha jugat un
paper clau en el desenvolupament del servei”.

“What’s up? Com vas de salut mental?

Associació Obertament.

“Salut mental i Trastorn del espectre Autista: reptes i
estratègies d’abordatge”

Confederación Autismo España.

“Protegeix-me. Promoció de les habilitats afectiu- sexuals
i prevenció de l’abús i la violència sexual en nens/as i joves
amb TEA i TDAH”

Federación de Planificación Familiar Estatal.

“Dédalo: tria la teva aventura”

FEAFES CyL.

“Curs de formació sobre el Trastorn de l’Espectre
Alcohòlic Fetal (TEAF)”

Per a professionals sanitaris, de la salut mental i l’educació
(Fundación Aprender).

“Ments despertes: creant connexions”

Fundación Privada Via Activa.

“L’Art de comprendre Emocions”

Fundación Sorapan de Rieros.

ÀREA
D’ACTUACIÓ

8.038

BENEFICIARIS

9

COMUNITATS
AUTÒNOMES

5

PROJECTES DE FORMACIÓ A
PROFESSIONALS NO EXPERTS
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LÍNIA ACTUACIÓ #2

ACCÉS EQUITATIU A LA SALUT

Millora de l’accés a la salut en països amb
sistemes sanitaris precaris
50%

100 milions

de la població mundial sense
accés a serveis sanitaris
bàsics

de persones abocades a la
pobresa extrema(*) a causa
del cost de serveis de salut

Aliança estratègica amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS) (2018-2020)
L’any 2018, la Fundació Probitas inicia una aliança estratègica amb l’OMS en el marc de la cooperació mútua per a millorar l’accés a la
salut, i especialment realitzar un diagnòstic de qualitat de les Malalties Tropicals Desateses (MTD) tant en l’àmbit del programa
Global Laboratory Initiative (GLI) com en el programa de Cooperació Internacional (PCI).
Tot i que, s’ha aconseguit reduir la incidència de les MTD, hi ha encara grans mancances en el diagnòstic, en l’enfortiment de capacitats i
en el finançament. Només un enfocament multisectorial i holístic seguint l’enfocament “One Health” i mitjançant aliances com l’establerta
entre Fundació Probitas i l’OMS podrà ajudar a aconseguir l’objectiu de control i disminució d’aquestes malalties a mitjà termini.

Millorar l’accés a la salut per a les poblacions més vulnerables i en zones remotes significa
disposar de cobertura sanitària universal per a assegurar que els infants i les dones, els habitants de
zones rurals o de difícil accés i els grups minoritaris rebin els serveis de salut essencials en la seva
zona, sense que hagin d’incórrer en dificultats financeres.
El compromís amb l’equitat en la salut i l’atenció sanitària de qualitat són pedres angulars de
l’enfocament dels programes de Fundació Probitas.
(*) Viuen amb menys de 1,90$ al dia.

Font: OMS, VHC Global Nutrition Report
Mongòlia

Cambodja
Mali

República Dominicana

Nigèria

Belize

1.000 milions

229 milions

de persones pateixen
Malalties Tropicals Desateses (MTD)
en 145 països

de persones es contagien
de Malària cada any

Nicaragua

Sierra Leone

Equador

Costa
d’Ivori

Perú

Ghana
Guinea
Equatorial

7,1 milions

de persones moren a l’any
per Tuberculosi i 400.000
per Malària

de persones s’estima
que no tenen accés a diagnòstic
de VIH/SIDA

Per això, Fundació Probitas vol contribuir al fet que cada vegada més persones estiguin lliures de
malalties i no pateixin l’estigma associat a moltes d’elles.
Font: OMS
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Kenia
Tanzània
Moçambic

Angola
Rep.Dem.Congo

Argentina

Global
Laboratory
Initiative

La fundació treballa des de 2010 per a lluitar contra la malària, el VIH/SIDA, la tuberculosi i les
Malalties Tropicals Desateses (MTD) en regions amb sistemes de salut precaris. Aquest tipus
de malalties, la majoria poc conegudes, afecten sobretot les poblacions més desfavorides i causen un
immens sofriment humà i una elevada mortalitat. Les MTD són un obstacle devastador per a la salut,
representen una gran càrrega assistencial i perpetuen la pobresa i la vulnerabilitat social.

Papua
Nova Guinea

Etiòpia

Libèria

Bolivia

1,5 milions

Filipines
Sudan del Sud

29 laboratoris en 12 països

El programa GLI (Global Laboratory Initiative) facilita el
diagnòstic clínic de qualitat i proximitat, assegurant la fiabilitat
de les proves i l’agilitat en l’obtenció dels resultats.
El treball d’un equip multidisciplinari permet la rehabilitació de
laboratoris, la provisió d’equips i la formació del personal local.
El GLI és la porta d’entrada per a detectar problemes de salut en
una comunitat i així determinar les prioritats.

Programa de
Cooperació
Internacional

19 projectes en 17 països

El Programa de Cooperació Internacional enforteix els
sistemes de salut per a millorar el control o eliminació de les
MTD que afecten comunitats vulnerables i marginades en àrees
remotes i de difícil accés.
En associació amb entitats en terreny i les autoritats sanitàries
nacionals, el programa ofereix no sols recursos financers, sinó
també experiència tècnica i capacitació adequada del personal
local.
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Global
Laboratory
Initiative

Importància del
laboratori en el tractament
de malalties

Des de fa 10 anys, la Fundació Probitas ha posat en marxa 29
laboratoris de diagnòstic clínic en el marc del programa “Global
Laboratory Initiative”. Durant la pandèmia de COVID-19 s’ha
constatat que l’accés a tècniques de diagnòstic adequades, un
tractament eficaç i un sistema de salut sòlid i ben planificat, són
els eixos prioritaris per al control i eliminació de les malalties que
suposen una amenaça per a la salut pública. Un diagnòstic tardà
o inexacte d’una malaltia i un tractament ineficaç suposen

29 laboratoris en 12 països
La pandèmia global COVID-19 ha dificultat l’accés a la salut als països d’actuació a causa de les restriccions de mobilitat en zones
remotes i de difícil accés i la por al contagi en els mateixos centres. Si bé alguns projectes s’han vist alentits, s’ha continuat amb
l’atenció mèdica bàsica i el diagnòstic essencial per a un correcte seguiment i cura dels pacients crònics i vulnerables.

importants conseqüències per la salut del pacient i la població
en general.
No obstant això, en la majoria de països amb recursos limitats
el diagnòstic de laboratori de qualitat és encara un desafiament
degut al dèficit d’infraestructures essencials i equips bàsics, la
falta de subministrament de material i l’escassa qualificació del
personal.

EL PROGRAMA GLI ESTÀ ORIENTAT A LA SOSTENIBILITAT A MITJÀ I LLARG TERMINI

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

“Needs assessment”

Adequació del
laboratori

Formació i gestió

Salut comunitària

Rehabilitació
d’infraestructures i dotació
d’equips.

Capacitació del personal,
instal·lació del programa
de gestió (GLI Software)
i posada en marxa del
laboratori.

Implementació de
programes de salut
comunitària. Sensibilització
i apoderament de les
comunitats beneficiàries.

Laboratori GLI
Validat

Libèria

Rep. Dominicana

Angola

Avaluació de les necessitats
sobre el terreny:
infraestructures, malalties
predominants i cobertura
dels serveis de salut
disponibles.

Costa d’Ivori

Validació interna o
externa de la bona
gestió del laboratori i
mesurament de l’impacte.

GLI Costa d’Ivori

Libèria

Fase 1

Fase 2

En la visita a terreny al febrer 2020, amb el soci Anesvad, Fundació Probitas va detectar el dèficit de diagnòstic clínic en les zones
rurals en les quals viu el 60% de la població del districte de Divo
(260.000 habitants). S’està analitzant la ubicació i prioritats dels
tres laboratoris previstos per a desenvolupar en el territori.

Les obres de rehabilitació del laboratori del St. Joseph Hospital
de Monròvia es van iniciar després de diversos retards relacionats
amb la unitat de PCR, que finalment es traslladarà fora del recinte.
Les obres es realitzaran en tres fases per evitar la paralització del
laboratori de l’hospital que té una càrrega assistencial important.

Sierra Leone,
Tanzània i Ghana.
Pendent avaluació
externa: Belize,
Bolívia, l’Equador,
Mali i el Perú.

GLI NETWORKING:
COMPARTIR CONEIXEMENT EN XARXA
La Fundació Probitas promociona la xarxa GLI-Networking,
que integra als 29 laboratoris GLI amb l’objectiu de compartir
coneixement, contribuir a les millores del programa de gestió
GLI- Software, promoure noves formacions o realitzar controls
de qualitat i manteniment periòdic del laboratori.
A més, en el marc del programa Post-GLI, una vegada el laboratori
està en ple rendiment i sobre la base dels resultats de les proves
diagnòstiques en la zona, s’implementen nous projectes per a la
millora de la salut de les comunitats.
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GLI República Dominicana

GLI Angola

Fase 3

Fase 4

En col·laboració amb Save the Children, s’ha rehabilitat i equipat el
laboratori de l’Hospital Provincial de Hato Mayor. Al desembre de
2020 es van inaugurar les instal·lacions que, amb una inversió de
80.000€, ofereixen un major i millor accés a proves diagnòstiques
per als 20.000 habitants de la zona.

En col·laboració amb VHIR (Vall d’Hebron Institut de Recerca), s’ha
renovat la instal·lació elèctrica de l’interior del laboratori que ha
funcionat exclusivament amb energia del sistema solar fotovoltaic,
s’ha instal·lat un nou equip de bioquímica i s’ha adquirit una cabina
de bio-seguretat per a la manipulació de mostres potencialment
infeccioses com les de tuberculosi.
GLI Global Laboratory Initiative 17

Col·laboració amb l’OMS en projectes per a
millorar l’accés a diagnòstic de poblacions
vulnerables.

Estratègia i Innovació en el diagnòstic

GLI ESTRATÈGIC

El programa GLI ha estat, des dels seus inicis en 2010, un model innovador de laboratori clínic
pel seu nivell de qualitat i adequació a les condicions de sistemes de salut de països amb escassos
recursos, així com per la seva orientació a la sostenibilitat.

En el marc de l’aliança global amb l’OMS, les sinergies amb el
Departament de Malalties Tropicals Desateses són contínues i
molt productives.

En col·laboració amb l’OMS i amb centres de recerca, Fundació Probitas continua buscant oportunitats
per a innovar i optimitzar els recursos existents:

GLI SOFTWARE
L’equip de la fundació ha creat una eina necessària per a la
gestió dels laboratoris que s’ofereix a tots els centres del
programa GLI per a millorar el registre, la gestió i l’anàlisi de
dades de cada laboratori. El GLI Software, en un futur pròxim,
serà capaç d’incorporar noves aplicacions com l’emmagatzematge
d’imatges microscòpiques per al diagnòstic, així com servir
d’eina de recol·lecció de dades de qualitat que puguin compartir
directament els països amb l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) a través de la seva plataforma “WISCENTD”.

GLI Kigoma en Tanzània
Fase 5
S’ha realitzat l’avaluació final externa del funcionament del
laboratori i el seu impacte, que confirma la seva sostenibilitat
a llarg termini.

“IMAGING”: DIAGNÒSTIC MICROSCÒPIC PER INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Post GLI-Kigoma
GLI NETWORKING
Projecte de seguretat transfusional en col·laboració amb la
Cruz Roja Española i Tanzana. L’objectiu és incrementar les
transfusions de sang segures mitjançant formacions que
contribueixen a canviar la percepció dels estigmes culturals. En
12 mesos, els resultats han estat molt positius i s’ha passat de
85 a 616 donacions anuals. El compromís de 65 grups de donants
fidelitzats dóna continuïtat al projecte.

Post GLI-Lunsar en Sierra Leone
GLI NETWORKING
En el comtat de Marampa, amb alta prevalença de VIH/SIDA i
tuberculosi, s’ha desenvolupat un projecte amb l’Hospital St.John
of God focalitzat a millorar la resiliència de la població a través de
la sensibilització. A més, s’ha assegurat l’atenció domiciliària dels
pacients més vulnerables.

En 2020 s’han implementat tres projectes de control de les MTD
de manera conjunta per a millorar l’accés al diagnòstic:
• LEISHMANIÒSI: s’ha intervingut en zones endèmiques com el
Sud-est Asiàtic i l’Est d’Àfrica, aprovisionant test de diagnòstic
ràpid i creant un sistema de control de qualitat per a Àfrica, est
del Mediterrani, Amèrica Central i Llatinoamèrica.
• PIAN: s’han lliurat test de diagnòstic ràpid i reactius de
laboratori. A més, s’ha capacitat el laboratori de PCR en l’Institut
Pasteur de Camerun i s’han format treballadors comunitaris per a
la cerca activa de casos a Ghana i Papua Nova Guinea.

Realitzar un diagnòstic segur i en temps real en qualsevol part
del món amb un mòbil és l’objectiu de Imaging, un projecte
tecnològicament innovador en el qual col·laboren la Fundació
Probitas, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Vall
d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). El projecte compta també
amb el suport tècnic de la OMS dins de la seva línia estratègica
d’aplicacions mòbils al servei de la salut.

En 2020, s’ha iniciat la primera fase que consisteix en la
digitalització, etiquetatge i preparació de milers d’imatges de
diferents malalties per a crear els models (IA) per a l’aplicació
mòbil (APP Imaging). En una segona fase es realitzarà el testatge
i posada en marxa de l’APP i la seva integració en el programa de
gestió de laboratoris GLI Software en la xarxa de laboratoris GLI
Probitas.

Gràcies a la intel·ligència artificial (IA), el diagnòstic microscòpic
de malalties com la Malària o la Leishmaniòsi, tindrà un impacte
de grans proporcions en zones remotes on no existeix suficient
personal tècnic de laboratori o no tenen la capacitació necessària
i servirà, a més, com a eina de control de qualitat del diagnòstic.

L’equip multidisciplinari està format per Fundació Probitas, els
departaments de Biologia Computacional, Database Technologies
& Image processing Group i Enginyeria de Serveis i Sistemes
d’Informació d’UPC i per part de VHIR la unitat de Medicina Tropical
de Drassanes i el servei de Microbiologia.

Fase 1

• MALALTIA DE CHAGAS: l’activitat s’ha focalitzat en el
diagnòstic, la cerca activa de casos, i el tractament i interrupció
de la transmissió matern-infantil, a més de reforçar el sistema de
control de qualitat.

MOSTRA
PACIENT

DIGITALITZACIÓ
MOSTRA

Obtenció i
Codificació

Etiquetatge
mostra

INTEL·LIGÈNCIA
ARTIFICIAL (IA)

Incorporació de
milers d’imatges a
una BBDD

DEEP
LEARNING
Creació de
models

APP

Imaging

Fase 2

490.000
BENEFICIARIS
DIRECTES

18

125

ESPECIALISTES
FORMATS

373.720
ANALÍTIQUES
REALITZADES

MOSTRA
PACIENT
Obtenció

APP

Imaging

DIGITALIZACIÓ MOSTRA
Software

Codificació mostra, captura
i digitalització automàtica
d’imatges de microscòpia òptica

DIAGNÒSTIC
AUTOMÀTIC EN
TEMPS REAL EN
LABORATORI GLI
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Programa de
Cooperació
Internacional

Projecte Ebola

Lluita contra les
Malalties Tropicals
Desateses (MTD)

“Producció d’Immunoglobulines Anti-Ebola” a Libèria

Enguany, i arran de l’aliança iniciada amb l’OMS en 2018, els projectes de Cooperació Internacional de la fundació s’han centrat en
el control i eliminació de 13 de les 20 Malalties Tropicals Desateses (MTD) reconegudes per l’OMS, així com en altres malalties
predominants en contextos de pobresa. Malgrat la pandèmia, la implementació dels projectes s’ha pogut dur a terme adaptant-se a
les restriccions sanitàries i de mobilitat en cada país, si bé algunes activitats amb les comunitats s’han posposat a l’espera que les
condicions siguin les adequades.

Aquest projecte impulsat per Fundació Probitas i Grifols permetrà el seu ús
com a teràpia per a futures epidèmies. La posada en marxa en 2016 del
Plasmapheresis Modular Center (PMC) a Monròvia i el fort compromís de l’ONG
Afromedical i de l’associació de supervivents “Ebola Survivors’ Network” ha
permès la donació continuada de plasma i la producció d’immunoglobulines
anti-Ebola en la nova planta de Grifols als Estats Units. La fundació gestiona
el projecte en terreny al costat del Ministeri de Salut del país i les entitats
locals, oferint reforç nutricional i atenció mèdica a les comunitats més
afectades, trencant l’estigma i convertint a les persones que van sofrir
Ebola en referents de la seva comunitat.

“Mapatge de Oncocercosis, Filariosi limfàtica
i Loasi” a Guinea Equatorial

A causa de les restriccions de mobilitat i el tancament del PMC durant dos
mesos, en 2020 les donacions de plasma han disminuït a 692, però s’ha
aconseguit que el programa segueixi actiu.

“Millora de la prevenció i l’adherència al
tractament de VIH/SIDA i malària en les
comunitats rurals del sud de Moçambic”
Fundación Mozambique Sur/ Fundaçao Encontro

Instituto de Salud Carlos III

MALALTIA DOMINANT PER PAÍS
D’ACTUACIÓ
Malaltia

País

Malaltia de Chagas

Argentina

Quatre anys després
James Johnson, Project Manager local del “Projecte Ebola”
Va ser molt emocionant quan es va obtenir
la primera bossa de plasma només dues
setmanes després de començar a passar
visita a possibles donants. Quatre anys
després, els donants segueixen igual
d’entusiasmats: la possibilitat que el seu
plasma pugui ser utilitzat en altres llocs on
existeixen brots de la malaltia els motiva, ja
que són conscients que les seves donacions
i sacrificis, són una valuosa contribució a la
humanitat.

Bolivia
Nicaragua
Drepanocitòsi

Costa d’Ivori
Rep. Dem. del Congo

Equinococcosi

Mongòlia
Etiòpia

L’objectiu és reduir les infeccions per VIH/Sida i malària, millorant
l’accés a una atenció sanitària de qualitat mitjançant un equip de
personal sanitari encarregat de la prevenció i l’acompanyament
de pacients, aconseguint un 90% d’adherència al tractament
(6.935 pacients).

L’objectiu és detectar si existeix transmissió de la Filariosi
limfàtica i Loasi per a desenvolupar recomanacions nacionals que
aconsegueixin la seva eliminació. S’han avaluat diferents tècniques
de detecció de laboratori per a poder fer recomanacions sobre el
tractament i la vigilància d’aquestes malalties.

Filariosi limfàtica

“Disminució de la incidència de la malaltia de
Chagas” a Bolívia

“Expansió de la vigilància de la ràbia” Filipines

Fundación Intercultural NorSud

GARC (Global alliance for Rabies Control)

Projecte de lluita contra el Chagas a la regió endèmica del Chaco
per disminuir la seva incidència. S’ha aconseguit implementar un
model de prevenció participatiu reforçant els serveis de salut amb
capacitats de prevenció, detecció precoç, diagnòstic, tractament i
seguiment de pacients.

“Implementació de tècniques de diagnòstic
primerenc de Chagas” a l’Argentina

Guinea Equatorial
Geohelmintiasi

Equador

Leishmaniòsi

Kenya

Malària

Nigèria
Equador

Pian

Papua Nova Guinea

Ràbia

Filipines

Teniasi

Cambodja

Tracoma

Mali

Tuberculòsi

Sudan del Sud

VIH/SIDA

Moçambic

En 2016, vaig començar a treballar en el
PMC per a atendre els donants de plasma i capacitar a personal local per a la
futura gestió del centre per part del Ministeri de Salut de Libèria. Malgrat les
dificultats per aconseguir treballadors, estic molt satisfet en constatar que en
2020 el PMC està operat íntegrament per empleats locals.
Estic profundament agraït a la Fundació Probitas i Grifols, així com a tots els
que continuen fent possible aquest projecte: al National Reference Laboratory
(NRL) i al St. Joseph Hospital com a laboratoris externs en l’anàlisi de les
mostres; a Afromedical, Save the Children i Ebola Survivors’s Network, per
facilitar el reclutament de donants de plasma; i a les comunitats i donants que
han participat. També vull destacar el rol fonamental del voluntariat, persones
que van deixar la comoditat i seguretat de les seves famílies i llars per a
formar-nos. Avui, tots veuen amb bons ulls el que fem i les comunitats donen la
benvinguda i aproven el nostre treball. Esperem continuar tenint èxit en el futur
al servei dels més vulnerables.

Fundación FIPEC
S’ha impulsat la utilització d’innovadores tècniques de biologia
molecular per al diagnòstic primerenc de sífilis i malaltia de
Chagas congènita enfocada en el control de les malalties de
transmissió matern-infantil. A més, s’ha aconseguit conèixer
la càrrega d’aquestes infeccions en població vulnerable atesa
en centres públics amb l’objectiu de poder facilitar les millors
opcions terapèutiques.
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Projecte pilot de control electrònic de salut contra la ràbia,
implementant un sistema sostenible i d’alerta immediata per a
casos sospitosos. Un equip de 623 persones s’ha format per a
la ràpida identificació de casos amb l’objectiu de millorar la seva
contenció .

113.200
BENEFICIARIS
DIRECTES

1.039

PROFESSIONALS
FORMATS

1.181

SESSIONS DE
SENSIBILITZACIÓ
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LÍNIA ACTUACIÓ #3

IGUALTAT D’OPORTUNITATS
PER A JOVES MIGRANTS

“BECA DE FORMACIÓ” A BARCELONA

“BECA D’EMPRENEDORIA” AL SENEGAL

El juny 2020, 2 persones de la primera edició van finalitzar
el seu període de formació de 10 mesos en què van adquirir els
coneixements necessaris per a gestionar un projecte d’empresa i
competències emprenedores i de lideratge. Una vegada adquirits
els coneixements i després de l’aprovació dels Plans de negoci per
part de l’equip tècnic del projecte i la validació del Patronat de
la Fundació Probitas, es va iniciar al Senegal la segona fase del
programa per als dos becaris de la primera edició.

L’agost de 2020, els dos becaris van realitzar una estada en
Gandiol (el Senegal) per a conèixer en profunditat el programa
de desenvolupament integral de Ha Ha Tay creat per Mamadou
Dia, president d’aquesta entitat i una persona de referència
com a model de retorn amb èxit al Senegal. Durant una setmana,
els becaris acompanyats per una persona de la seva família van
participar en activitats comunitàries i en reunions sobre la
importància de la seva reintegració en l’entorn social i familiar.

El setembre 2020, es va posar en marxa la segona edició del
programa i després d’un procés de selecció, quatre persones
d’origen senegalès van iniciar el curs de formació a Barcelona a
l’octubre.

El desembre de 2020, ja van realitzar les primeres inversions en
les seves respectives empreses: “Dolcefruiti” una botiga mòbil de
sucs i aliments saludables amb una Food Truck en la capital Dakar i
una granja avícola a La Casamance, al sud del Senegal.

Una mirada innovadora al procés migratori
Vulnerabilitat econòmica i/o social de les
persones que migren a Espanya

El ”somni europeu” no es fa realitat per a un
gran nombre de migrants

En el marc del programa FARO, la Fundació Probitas ha creat i impulsat el projecte “Yakaar” (“Esperança” en la llengua local Wolof),
per a millorar les oportunitats de desenvolupament de joves senegalesos vulnerables a Espanya i al Senegal així com per a sensibilitzar
sobre les dificultats i riscos del procés migratori.

Programa Yakaar
Formació,
Acompanyament,
Reptes i
Oportunitats

El programa de Beques Yakaar iniciat el 2019 suposa una gran oportunitat per a migrants del Senegal
amb un alt grau de vulnerabilitat que desitgen retornar voluntàriament al seu país després d’haver
constatat una realitat sense futur a Espanya i que puguin desenvolupar el seu màxim potencial al seu
país d’origen.
L’objectiu d’aquest programa és que aquestes persones puguin iniciar el seu propi projecte empresarial
al Senegal i retornar de manera segura i digna garantint la seva inclusió sociolaboral i l’acceptació
de la seva família i comunitat.

El programa està dissenyat per a proporcionar un acompanyament integral i continuat durant més de 3 anys d’aquestes persones
vulnerables a través de la “Beca de Formació” a Barcelona i la “Beca d’Emprenedoria” al Senegal” que els donaran suport durant tot
el procés en els següents àmbits:

Suport
psicosocial

Programa de
formació empresarial
a Barcelona

Creadora i promotora
del projecte

Ajuda
tècnica

SENEGAL

Construcció pavelló

Transformació social joves

En 2020, s’ha construït el “Mercat de Dones de Gandiol” amb
la participació de 25 dones i 11 homes que s’han format en
bioconstrucció i fusteria. La capacitació de dones en aquest
ofici tan masculinitzat ha ampliat les seves oportunitats
d’independència econòmica. S’ha iniciat també la bioconstrucció
de la “Residencia Artística Yere” per a oficis tèxtils.

S’han format 100 joves en lideratge, emprenedoria i
desenvolupament comunitari per contribuir a la integració
laboral en el seu entorn. S’han realitzat també accions de
sensibilització a més de 1.000 persones sobre migracions
internacionals incidint sobre les causes i conseqüències en els
diferents territoris.

Suport
econòmic

Acompanyament
psicosocial a becaris i
les seves famílies

BARCELONA

Programa
d’acompanyament psicosocial
a Barcelona
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Ajuda
logística

Amb l’entitat Ha Ha Tay (Gandiol, Senegal) es desenvolupa el programa “l’Escola de la Vida” per a la capacitació de joves i
dones en oficis identificats com a dinàmics en la zona, des d’una perspectiva innovadora i eminentment pràctica.

Assessorament
tècnic empresarial
al Senegal

SENEGAL

BARCELONA

Pla de
formació

ACCIONS DESENVOLUPAMENT AL SENEGAL:

6

BEQUES DE FORMACIÓ
A BARCELONA

2

BEQUES D’EMPRENEDORIA
A SENEGAL

136 persones
CAPACITACIÓ A
SENEGAL

FARO Projecte Yakaar 23

XARXES I ALIANCES
Seguint l’objectiu 17 dels ODS 2030, la Fundació Probitas promou la creació d’aliances amb entitats
d’acció social i sanitària, organitzacions governamentals i no governamentals, universitats i centres
de recerca, per aconseguir el desenvolupament sostenible dels projectes tant a nivell local com
internacional.

Global
Laboratory
Initiative

Agraïm la col·laboració d’aquestes 420 entitats així com el suport de la companyia Grifols, empreses
col·laboradores i persones particulars que han mostrat el seu compromís amb la fundació en 2020.

Reforç de
l’Alimentació
Infantil

INNOVACIÓ GLI
Ministeris de Salut de Belize, Libèria, República Dominicana i Tanzània.

Programa de
Cooperació
Internacional

Abierto Asturias. AD Iniciatives socials. AEMA SCCL. Aldeas Infantiles.
Asociacion Barró. Asociación Cultural La Kalle. Asociación de desarrollo
comunitario Gazteleku. Asociación de madres solas AMASOL. Asociación Entre
Amigos de Sevilla. Asociación Experienta.Asociación Juvenil ATZ. Asociación
Juvenil ATZ. Asociación Para la Integración del menor, PAIDEIA. Asociación
para la Mediación Social y Cultural - Intermediacción. Asociación Pronisa.
Asociación sociocultural Grupo Cinco. Associació Amics del Moviment Quart
Món de Catalunya. Associació Atzavara-Arrels. Associació Cedre. Associació
centre d’esplai Xixell. Associació Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet.
Associació Compartir-Grup Social Marista. Associació de Veïns i Veïnes Camp
Rodó. Associació Educativa Trompitxol. Associació Espai Joäo Martí. Associació
Esportiva Can Deu. Associació Juvenil Barnabitas. Associació La Rotllana.
Associació Play and Train. Associació Prosec. Associació Saó Prat. Ayuda en
acción. C.E La Gresca. Ca n’Arimon. Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz.
Càrites Interparroquial Mataró. Centre d’Esplai infantil i Juvenil Mowgli.
Centre d’Esplai el Nus. Centre educatiu Esclat. Centre esplai Enlleura’t. Centre
esplai Tricicle. Centre Infantil i Juvenil Esplai Eixida. Centre Obert Pas a Pas.
CEPS projectes socials. Club d’esplai Bellvitge. El Far Servei Social Protestant.
Esclat Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina. Esplai Blanquerna. Esplai

Ca n’Anglada. Esplai Can Serra. Esplai La Fàbrica Can Tusell. Esplai La Florida.
Esplai Panda. Esplai Polinyà. Federació d’Entitats els Garrofers. Fundació
ADSIS. Fundació AGI. Fundació Carles Blanch. Fundació Carta per la Pau
Dirigida a l’ONU. Fundació Casal l’Amic. Fundació Comtal. Fundació Concepció
Juvanteny. Fundació IDeA. 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. Fundacio NAIF. Fundació Pare Manel. Fundació Pere
Closa. Fundació Quatre Vents. Fundació Roure. Fundació Salut Alta. Fundació
SER.Gi. Fundació Soñar Despierto. Fundació Superacció. Fundació Verge
Blanca. Fundación Balia por la Infancia. Fundación Cruz Blanca. Fundación El
Tranvia. Fundación Emet Arco Iris. Fundación Meniños. Fundación Red Íncola.
Fundación Social Universal. Fundesplai. GEDI. Germanes de la Caritat de Sant
Vicenç de Paül. Grup d’Esplai la Fàbrica. Grupo Tangente. Hermanas Oblatas
del Santísimo Redentor. ICEAS. INSOC Guadalhorce. L’Eina Cooperativa.
Lestonnac. Pare Palau LLeida. Parroquia nuestra señora del Carmen. Psicólogos
Sin Fronteras. Salesians Girona. Salesians La Mina. Salesians Lleida. Salesians
Mataró. Save the Children. Suara cooperativa. Transpirenaica Social Solidaria.
Une-T Asociación juvenil.

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES:
Consell Comarcal del Gironès, Consell Comarcal d’Osona, Ajuntament d’Aitona,
Ajuntament d’Alcarràs, Ajuntament d’Alfarràs, Ajuntament de Badia del Vallès,
Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Canovelles, Ajuntament de
Castellar del Vallès, 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 del
Besòs, 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.

ACNUR. CECOMET. CEMSE. Fundació Lluita contra la SIDA. Fundació Ulls del Món. Fundación Madreselva. Fundación Recover.
Fundación Summa Hummanitate. Hablamos de Chagas. INPRHU. IOCC. Kaperur Community Based Org. National Center for
Parasitology. National Center Zoontic Diseases. ONAY.

Formació,
Acompanyament,
Reptes i
Oportunitats

ALTRES PROJECTES
DE COL·LABORACIÓ

EMPRESES QUE HAN COL·LABORAT

Salut,
Innovació i
Teràpies

Juvé & Camps, Barentz Campi i Jové S.L.
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L’EQUIP HUMÀ

RECURSOS ECONÒMICS 2020

PATRONAT

INGRESSOS 2020: 6.293.015 €
La Fundació Probitas rep el 0,7% dels beneficis anuals de Grifols S.A que és cedit pels accionistes de la companyia. A més en 2020, s’han
captat recursos de particulars (iniciativa Twin Families i donacions dels empleats de Grifols) i altres empreses. El cofinançament públic
en 2020 per al projecte “RAI ESO Dinem junts!” amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha estat de 32.201€. S’han traspassat a
reserves l’import no aplicat a projectes per valor de 6.470€.

Tomás Dagà
President del Patronat.

Oriol Bota
Director Obra Social de Sant Joan de Déu.

Advocat i soci director de Osborne Clarke.

Representant de Sant Joan de Déu-Prov. Sant Rafael.

Ignacio Calero
Secretari del Patronat.

Advocat i soci de Osborne Clarke.

Dra. Anna Veiga, Ph.D
Directora del Banc de Línies Cel·lulars de Barcelona del Programa
de Medicina Regenerativa (IDIBELL).

DESPESES 2020: 6.286.545 €

Dr. Enrique Grifols

Núria Martín Barnés

La Fundació Probitas ha destinat el 88% dels recursos a la missió
amb el següent desglossament per línies d’actuació i programes:

Mèdic ginecòleg.

Advocada i sòcia directora per a Espanya de Osborne Clarke.

Dr. Antonio Paez

Dra. Marta Segú, MD, MPH
Directora General de la Fundació Probitas.

IG Clinical Operations Grifols.

88%
MISSIÓ

5.541.249 €
ÚS DELS FONS

6.286.545 €

EQUIP

GESTIÓ I
ADMINISTRACIÓ

745.296 €

DISTRIBUCIÓ FONS PER LÍNIA ACTUACIÓ

12%

5.541.249 €

ACCÉS EQUITATIU A LA SALUT
Marta Segú

Executive Director.

Patricia Plasencia

Directora Organització
i Relacions Externes.

Mercedes Bosch

Program Manager
internacional.

Javier Zulueta

Program Manager
internacional.

Mercè Claret

Program Manager
Internacional.

863.164 €
GLI

218.244 €

PCI

456.472 €

Projecte Ebola

188.447 €

ALTRES COL·LABORACIONS*

1.050.000 €

16%
SALUT I BENESTAR MENORS
VULNERABLES

61%

* Programa DTI en col·laboració amb Grifols

Elisabeth Arnaldo

Program Manager
Local.

Cristina Vico

Project Manager.

Clara Sistach

Project Specialist.

Víctor Flores

Maria Badiella

Project Manager
Support Administrative
Comunicació i Fundraising.
& Accountant.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS

234.451 €
FARO

Gabriela Cabrera*

Program Manager Internacional.

Mireia Donés*

Project Manager Local.

Anna Rotllant*

Becària Comunicació.
* Persones incorporades en 2021

COL·LABORADORS PRO BONO OSBORNE&CLARKE
Gustavo Esquivias, Jordi Fábregas, Xavier Frias, Maite Gatnau, Paula Grifols, Josep Hill, Jose Ramon Mallol, Ignasi Orriols,
Ivette Pardo, Emma Pons, Cristina Rosanes, Noemi Seco de Herrera, Roger Segarra.
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3.395.635 €

MISSIÓ
5.541.249 €

19%

RAI

2.917.961 €

SIT

477.674 €

4%

232.451 €

PROJECTES

INTERNACIONALS

39%

61%

PROJECTES
LOCALS

57%
PROJECTES PROPIS
(GLI, RAI, FARO)

La Fundació Probitas presentarà els seus comptes anuals 2020 a la Generalitat de Catalunya , complint amb el període legal establert.
MEMÒRIA 2020 27

ACCIONS DESTACADES 2020

GLI, UN PROGRAMA D’ÈXIT CONSTATAT PER
LA PANDÈMIA

DONACIÓ DE 1.000 LOTS DE NADAL

El treball en 2020 de la Fundació Probitas s’ha vist marcat principalment en incrementar encara més els esforços per
la lluita contra la pobresa i la vulnerabilitat generada en el seu entorn a conseqüència de l’impacte de la pandèmia. En
aquest context, les aliances i la implicació d’empreses i particulars han estat claus.

ALIANÇA AMB EL CLUB JOVENTUT BADALONA

RAI ESO “DINEM JUNTS” ACTIU DURANT LA
PANDÈMIA

En el marc del programa Twin Families, Grifols va impulsar al
desembre una campanya entre els seus empleats, aconseguint
que més de 1.000 treballadors donessin l’import del seu lot
de Nadal per a ajudar a famílies desfavorides. Gràcies a la
seva aportació, Fundació Probitas va lliurar un lot d’aliments i
productes de primera necessitat a 1.000 famílies vulnerables a
través d’una xarxa de 17 entitats socials de tota Espanya.
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Sociedad
Más de 300.000 contagiados en toda España Los más de

560 brotes Probitas
arrojan 1.178 nuevostreballa
positivos en las últimas
Fundació
amb les entitats i serveis socials per
24 horas, con 34 fallecidos más la última semana
a donar
continuïtat
al
programa,
adaptant les metodologies i
Gobierno y comunidades
acuerdan
unsituació
plan anteexcepcional
la
estratègies
a la
de la pandèmia. Es van
las residencias
dur aalarma
termeenactivitats
d’acompanyament tant individuals
com grupals amb els joves i es va adaptar l’operativa perquè
poguessin tenir un menjar saludable al dia i realitzar les
activitats socioeducatives en línia.
CASOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS
Galicia
196

La Rioja
26

C. y León
490

LLIURAMENT DE TARGETES MONEDER
DURANT EL CONFINAMENT

Extremadura
134

Gobierno, Comunidades Autónomas (CCAA) y municipios acordaron ayer una respuesta coordinada
ante los rebrotes que tienen lugar
actualmente en las residencias,
que incluye la obligación de los
centros de tener planes de contingencia y una lista de verificación
de que se cumplen las medidas básicas del Plan de Respuesta Temprana frente a la covid-19.
Esa actuación se adoptó ayer en
la reunión en el Ministerio de Derechos Sociales entre el secretario
de Estado, Nacho Álvarez, y los
consejeros de Asuntos Sociales de
las Comunidades Autónomas y
representantes de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Los representantes de las administraciones coincidieron en que
la reciente reaparición de casos de
covid-19 en centros sociales residenciales refuerza la urgencia de
articular esas medidas «con un
mayor detalle y comunicarlas a la
ciudadanía», según el documento
acordado en la reunión.
Las residencias deberán comunicar de manera obligatoria posi-

bles casos de covid al sistema de
salud, disponer de un protocolo de
actuación para la coordinación
que asegure la atención de los residentes y realizar periódicamente
pruebas de diagnóstico a residentes y personal.
Sanidad y Derechos Sociales
propondrán y coordinarán con las
comunidades autónomas, un sistema de recogida directa de datos
de los centros que permita disponer de un registro para conocer en
tiempo real la evolución de la pandemia en los distintos territorios
por todas las autoridades interesadas y facilitar una mejor asignación de los recursos sanitarios y
sociales.

Baleares
271

C.-La Mancha
279

C. Valenciana
914

R. Murcia
323

Andalucía
1.074

Ceuta
2

PRESÈNCIA EN MITJANS I XARXES SOCIALS

Cataluña
5.823

Aragón
3.939

C. Madrid
2.920

A. A. M. - Madrid

El programa emblemàtic de la fundació a nivell internacional,
Global Laboratory Initiative (GLI), també va complir 10 anys des
de la rehabilitació del primer laboratori. En un any marcat per la
pandèmia a tot el món, els 29 laboratoris que es troben actius
en 12 països han reforçat la seva labor habitual amb tasques de
prevenció i diagnòstic durant la pandèmia.

Total España
18.191

Asturias Cantabria
90
119
País Vasco Navarra
1.084
414

Infografía LA RAZÓN

La iniciativa “One Team” de la Fundació Probitas i “La Penya”,
que té com a objectiu integrar mitjançant el bàsquet a joves
en risc social en la seva comunitat, va rebre el premi especial
de l’Eurocup. Un grup de joves vulnerables de Badalona va
participar en activitats esportives al costat dels jugadors, la
samarreta oficial dels quals llueix per segon any el logotip de
Probitas en els partits de lliga ACB i Eurocup.

10 ANYS DE COL·LABORACIÓ AMB
SANT JOAN DE DÉU

Canarias
82

Melilla
11

Fuente: Ministerio de Sanidad

ellas 2.830 en la pasada semana.
De los 1.178 nuevos contagiados,
Aragón continúa siendo la región
que más casos comunica, con 365,
292 en Madrid, 109 en Andalucía,
109 en Cataluña, 59 en Navarra, 52
en País Vasco, 36 en Galicia, 35 en
Cantabria, 30 en Comunidad Valenciana, 25 en Castilla-La Mancha, 18 en Murcia, 16 en Castilla y
León, ocho en Canarias, siete en
Extremadura, seis en Asturias,
cinco en Baleares y cinco en La
Rioja yuno en Melilla.
Además, 34 personas fallecieron
en la última semana. Hasta 28.498
personas han muerto en España
desde el inicio de la epidemia.

una empresa del Baix Segre (Lérida) tras constatar, a través de la
Inspección de Trabajo, que 19 personas que habían dado positivo de
Covid-19 continuaban trabajando.
«Ante la gravedad de estos hechos
y por la falta de colaboración por
parte de la empresa, Salud Pública
ha emitido una resolución suspendiendo su actividad», informó la
conselleria. El secretario de Salud
Pública de la Generalitat, Josep
Maria Argimón, confirmó el cierre
cautelar de la empresa, y se quejó
de la «poca colaboración» que tuvieron. Aunque la empresa ya estaba notificada, los administradores se negaron a hacer las pruebas
y finalmente accedieron a que se
Miércoles.
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2020 • LA RAZÓN
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quisieran, 90 de 190 trabajadores, de
las que un 42% resultaron positivas. Informa Joan Planes.
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1.178 nuevos casos

El Ministerio de Sanidad informó
ayer de 1.178 nuevos casos positivos
de COVID-19, frente a los 968 notificados ayer (aunque en esa cifra
no estaban incluídos los de Cataluña, Madrid y Navarra, que no fueron dados a conocer debido a problemastécnicos).Desdeestaforma,
desde el inicio de la pandemia se
registran ya 302.814 positivos. En
las últimas dos semanas, 10.315
personas iniciaron síntomas, y de

Más de 300.000 contagiados en toda España Los más de
La Fundación Probitas crea R. S.- Madrid
560 brotes arrojan 1.178 nuevos positivos en las últimas
«Twin Families», que hermana La Fundación Probitas acaba de
24 horas, con 34 fallecidos más la última
semana
familias para paliar los efectos de poner en marcha el programa
la covid entre los niños «Twin Families», una iniciativa
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de los centros que permita disponer de un registro para conocer en
tiempo real la evolución de la pandemia en los distintos territorios
por todas las autoridades interesadas y facilitar una mejor asignación de los recursos sanitarios y
sociales.

CASOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS
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De los 1.178 nuevos contagiados,
Aragón continúa siendo la región
que más casos comunica, con 365,
292 en Madrid, 109 en Andalucía,
109 en Cataluña, 59 en Navarra, 52
en País Vasco, 36 en Galicia, 35 en
Cantabria, 30 en Comunidad Valenciana, 25 en Castilla-La Mancha, 18 en Murcia, 16 en Castilla y
León, ocho en Canarias, siete en
Extremadura, seis en Asturias,
cinco en Baleares y cinco en La
Rioja yuno en Melilla.
Además, 34 personas fallecieron
en la última semana. Hasta 28.498
personas han muerto en España
desde el inicio de la epidemia.

da) tras constatar, a través de la
Inspección de Trabajo, que 19 personas que habían dado positivo de
Covid-19 continuaban trabajando.
«Ante la gravedad de estos hechos
y por la falta de colaboración por
parte de la empresa, Salud Pública
ha emitido una resolución suspendiendo su actividad», informó la
conselleria. El secretario de Salud
Pública de la Generalitat, Josep
Maria Argimón, confirmó el cierre
cautelar de la empresa, y se quejó
de la «poca colaboración» que tuvieron. Aunque la empresa ya estaba notificada, los administradores se negaron a hacer las pruebas
y finalmente accedieron a que se
la hicieran los empleados que quisieran, 90 de 190 trabajadores, de
las que un 42% resultaron positivas. Informa Joan Planes.

En constatar el profund impacte de la pandèmia en la població
i el ràpid increment de la pobresa infantil, Fundació Probitas
muertos y
va impulsar
Twin Families, una iniciativa de captació de fons
más de 300
contagios
registran
de llarg
ya las recorregut que ens permetés ampliar l’abast del
residencias
en Aragón
programa
RAI.
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Durant els mesos de confinament domiciliari, la fundació va
lliurar 1.500 targetes moneder per a la compra d’aliments
entre famílies integrants del programa RAI de 24 municipis
diferents de Catalunya, Madrid i Múrcia que no rebien cap
ajuda pública.

Gobierno, Comunidades Autónomas (CCAA) y municipios acordaron ayer una respuesta coordinada
ante los rebrotes que tienen lugar
actualmente en las residencias,
que incluye la obligación de los
centros de tener planes de contingencia y una lista de verificación
de que se cumplen las medidas básicas del Plan de Respuesta Temprana frente a la covid-19.
Esa actuación se adoptó ayer en
la reunión en el Ministerio de Derechos Sociales entre el secretario
de Estado, Nacho Álvarez, y los
consejeros de Asuntos Sociales de
las Comunidades Autónomas y
representantes de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Los representantes de las administraciones coincidieron en que
la reciente reaparición de casos de
covid-19 en centros sociales residenciales refuerza la urgencia de
articular esas medidas «con un
mayor detalle y comunicarlas a la
ciudadanía», según el documento
acordado en la reunión.
Las residencias deberán comunicar de manera obligatoria posi-

que propone a las familias hermanarse con otras en situación de
vulnerabilidad ayudándolas a garantizar que sus hijos tengan una
comida saludable al día, en un entorno socioeducativo integrador.
Este programa permitirá a estos
menores «no solo tener acceso a
una alimentación de calidad nutricional,
que también
a un
bles
casossino
de covid
al sistema
de
entorno
favorable
donde
salud,
disponer
dede
unapoyo,
protocolo
de
se facilitarápara
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físicas y
actuación
la coordinación
de
asíde
como
la
querefuerzo
asegure escolar,
la atención
los reposibilidad
de adquirir
hábitos
sidentes
y realizar
periódicamente
saludables,
desde una visión
intepruebas
de diagnóstico
a residengral
de la salud», según Marta
tes y personal.
Segu,
directora
de la Fundación
Sanidad
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Sociales
Probitas.
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las
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Cierre de una empresa
La conselleria de Salud de la Generalitat catalana suspendió ayer la
actividad en las instalaciones de
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LLANÇAMENT DE LA INICIATIVA DE CAPTACIÓ
DE FONS TWIN FAMILIES

La Fundación Probitas crea
«Twin Families», que hermana
familias para paliar los efectos de
la covid entre los niños

Un programa
para garantizar
la alimentación

1.178 nuevos casos

El Ministerio de Sanidad informó
ayer de 1.178 nuevos casos positivos
de COVID-19, frente a los 968 notificados ayer (aunque en esa cifra
no estaban incluídos los de Cataluña, Madrid y Navarra, que no fueron dados a conocer debido a problemastécnicos).Desdeestaforma,
desde el inicio de la pandemia se
registran ya 302.814 positivos. En
las últimas dos semanas, 10.315
personas iniciaron síntomas, y de

R. S.- Madrid
La Fundación Probitas acaba de
poner en marcha el programa
«Twin Families», una iniciativa
que propone a las familias hermanarse con otras en situación de
vulnerabilidad ayudándolas a garantizar que sus hijos tengan una
comida saludable al día, en un entorno socioeducativo integrador.
Este programa permitirá a estos
menores «no solo tener acceso a
una alimentación de calidad nutricional, sino que también a un

Cierre de una empresa

La conselleria de Salud de la Generalitat catalana suspendió ayer la
actividad en las instalaciones de

jóvenes en riesgo social accedan a
una beca comedor. Las contribuciones se podrán hacer a través de
la página web www.fundacionprobitas.org. La Fundación Probitas ha decidido lanzar la iniciativa tras constatar que la Covid-19
ha tenido un fuerte impacto económico y social sobre muchas
familias, aumentando su vulnerabilidad y las dificultades para cubrir las necesidades más básicas,
entre ellas la alimentación.
Durante la pandemia, la entidad repartió más de 1.250 tarjetas

Con una
aportación

educativos, estos niños y jóvenes
pudieran continuar teniendo acceso al menos a una comida diaria
como se hacía durante el curso
ordinario a través del comedor
escolar.
«Twin Families» es una de las
primeras acciones de fundraising
de la Fundación Probitas, que hasta ahora se había financiado exclusivamente a través del 0,7% de
los beneficios de los accionistas de
Grifols. Sumado a ello y para disponer de mayores recursos, la
Fundación inicia con este progra-

En 2020 Fundació Probitas va celebrar 10 anys de col·laboració
amb el programa “Cuida’m” de Sant Joan de Déu amb l’objectiu
que nens de qualsevol part del món amb greus patologies
puguin rebre tractaments quirúrgics complexos als quals no
tenen accés al seu país d’origen. Des de l’inici de l’aliança, en
2010, hem aconseguit ajudar a 109 menors de tot el món.

Les iniciatives de Fundació Probitas, i especialment les creades
arran de la pandèmia, han tingut visibilitat en els principals
mitjans de comunicació, posicionant a l’entitat com un actor
clau en l’ajuda als menors desfavorits. En un any com el 2020, en
el qual la comunicació digital es va fer imprescindible, el nombre
de seguidors en Instagram s’ha incrementat en un 30%.
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Menjador escolar per a tots
A l’estiu del 2020, la Fundació Probitas va posar en marxa la iniciativa Twin Families després de
constatar el fort impacte econòmic i social de la COVID-19 en moltes famílies, augmentant la seva
vulnerabilitat i les dificultats per a cobrir les necessitats més bàsiques, entre elles l’alimentació. A
Espanya més del 27% dels menors es troben en risc de pobresa i en risc social,
Twin Families proposa agermanar-se amb famílies en situació de vulnerabilitat per garantir que
menors vulnerables tinguin accés a un àpat complet i nutritiu al dia en el menjador escolar, un entorn
socioeducatiu protegit.
Per als menors en situació de vulnerabilitat és essencial comptar amb una beca menjador que, a més
de garantir-los un menjar sa de manera diària, els ofereixi un espai en el qual relacionar-se i establir
les bases per a uns hàbits de vida saludables:

Alimentació

Exercici

Descans

Benestar
Emocional

Higiene

Els menors aprenen
les característiques
d’una alimentació
saludable.

Fomentem la
pràctica d’activitats
esportives.

Donem a conèixer
la importància d’un
correcte descans per
a un millor rendiment
acadèmic.

Oferim als menors
suport emocional que
els permet millorar
la seva adaptació i
inclusió en l’entorn
escolar.

Els menors
adquireixen l’hàbit de
rentar-se les mans i
la importància de la
higiene personal.

Per què és tan
important el menjador
escolar per a un
infant?
Un àpat saludable garantit al dia.
Entorn de protecció per a menors
en risc social.
Adquisició d’hàbits saludables i
educació per a la salut: higiene
personal, alimentació saludable,
activitats físiques, benestar
emocional i descans.

Es pot formar part de Twin Families amb una aportació
diària de 1, 3 ó 5 euros i així contribuir a millorar les
oportunitats de present i futur de menors vulnerables
del nostre entorn.

És possible deduir de l’IRPF fins a un 80%
de les donacions a Fundació Probitas
Des de gener de 2020 s’han incrementat els tipus de deducció
aplicables a les donacions que es realitzin en favor de Fundació
Probitas, com a entitat acollida al règim fiscal especial de la
Llei 49/2002, de 23 de desembre. Per a donants particulars, els
primers 150€ desgraven un 80% i a partir de 150€ desgrava
el 35% i el 40% si és recurrent.
(més informació a www.aeat.es)

30

UNEIX-TE A
Primers

150€
donats

Desgravació

120€

“Aporta ara,
inverteix en el seu futur”

Descàrrega el vídeo
de la campanya

Uneix-te a través de la pàgina:

www.fundacionprobitas.org
Per a qualsevol dubte podeu contactar amb
el següent correu:

donaciones@fundacionprobitas.org
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Aquí i allà: Impacte dels nostres programes al 2020

644.085
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