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La Fundació Montblanc per a la promoció de la dona neix fa ja 17 anys, de 
la mà d’un grup de professionals catalans units pel desig de promoure el 
desenvolupament humà, amb especial interès en la promoció de la dona i la 
protecció de la infància i la joventut.

Des de llavors hem posat totes les nostres energies en aquest projecte 
comú, aprofitant oportunitats i comptant amb l’ajuda incondicional de tots 
vosaltres: els que ens doneu suport amb els vostres donatius i els que oferiu 
la vostra ajuda i col·laboració directa en tants projectes i activitats, sense la 
qual seria impossible dur-los a terme.

Des de setembre podeu trobar-nos al nostre nou domicili al popular barri 
de Sants de Barcelona: un canvi que, sens dubte, suposa una millora en les 
condicions de treball i desenvolupament d’activitats, i que esperem que 
incrementi la nostra capacitat d’actuació en tots els àmbits.
Amb aquest nou resum d’activitats pretenem apropar-vos els projectes que 
tenim entre mans i expressar-vos la nostra més sincera gratitud.
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16,70%
dels recursos aplicats

ÀFRICA 
COSTA D’IVORI

Taxa d’escolarització: 57%
Infants que acaben primària a les ciutats: 69% 

Només el 20% a l’àrea rural (57% de la població)

Taxa d’abandonament escolar: 39,2%

Esperança de vida en néixer: 56 anys

4% de la població és seropositiva

Malària: 2a causa de mort

Sistema sanitari   inexistent

0,632 Desigualtat de gènere

Analfabetisme femení: 60%
Assisteixen a l’escola fins

que poden fer tasques domèstiques

Població  22 milions d’habitants
Índex de pobresa  59,3% (multidimensional)
Desnutrició 17% dels infants
Sense aigua potable   32% de la població
IDH 0,462 %
Classificació segons IDH 172/188



Escola  
Etimoé - Makoré
Localització: 
Abbata-Cocody (Abidján).

Objectiu del projecte: 
Ampliació dels edificis a 2.940 m2,
per impartir ensenyament infantil, primària i 
secundària.

Beneficiaris: 
1.200 infantsi les seves famílies.

Contrapart: 
Associació FAMILLE ET EDUCATION

Cofinanciadors: 
FPSC - OFID - IMPULS

Total aportat per Fundació Montblanc des 
de l’inici:    469.122,62 €

El 2007, Etimoé - Makoré inicià 
la seva marxa a Abidjan com un 
petit parvulari en què s’oferia una 
educació integral a infants i famílies 
sense recursos econòmics. Avui 
compta ja amb educació primària, té 
més de 600 alumnes i la demanda de 
places augmenta cada any.
L’objectiu és escolaritzar un total 
de 2.000 infants fins a educació 
secundària, un nivell de formació 
inabastable actualment per a la 
majoria dels infants de la zona.

Escola Yarani
Localització: 
Abidján.

Objectiu del projecte: 
Beques d’estudis de capacitació professional.

Beneficiaris: 
80 dones per curs i les seves famílies.

Contrapart: 
Associació Education et Développement (EDE).

Cofinanciadors: 
Donants privats

Total aportat per Fundació Montblanc des 
de l’inici:    13.169 €

Yarani és una escola de formació 
professional en hostaleria per a noies 
joves que no han tingut oportunitat 
d’estudiar a causa de la situació de 
pobresa extrema en què viuen les 
seves famílies.
Després de dos anys d’estudi, més del 
90% de les joves accedeixen a un lloc 
de treball ben remunerat en hotels 
i ambaixades o munten el seu petit 
negoci de càtering.



ÀFRICA 
KENYA

Taxa d’escolarització: 57%
El 15% dels adults no sap llegir ni escriure.

Deserció escolar a primària: 51,1%

Esperança de vida en néixer: 57 anys

Malalties (transmeses per l’aigua):  

disentería, hepatitis A i tifus
6,3% de la població és seropositiva

1 metge per cada 18.600 habitants

La sanitat no és gratuïta

Desigualtat de gènere: 0,608
Només el 35% de les nenes que comencen 

primària aconsegueixen acabar 

els estudis de secundària.

Població 43 milions d’habitants
Índex de pobresa  47% (multidimensional)
Desnutrició 16,5% Dels nens
Sense aigua potable 41% de la població
IDH 0,54%
Posició segons IDH 145/188

7,21%
dels recursos aplicats



Programa CHEP 
de salud infantil
Localització:
Limuru

Localització:
Assistència sanitària per 4.200 infants i 1.800 pares 
durant 10 anys.

Contrapart: 
Kimlea Training Center

Beneficiaris: 
4.200 infants i 1.800 pares.

Total aportat per Fundació Montblanc des 
de l’inici:   19.429,34 €

Aquest programa de salut infantil es 
porta a terme des del dispensari de 
Kimlea Training Center, on s’atenen 
les necessitats sanitàries bàsiques de 
la zona.
Els objectius principals són la 
prevenció i tractament de malalties i 
el reforç vitamínic i nutricional dels 
infants.

Escuela de  
capacitación Kimlea
Localització:
Tigoni. Kiambu

Localització:
Capacitar professionalment dones que no han tingut 
oportunitat de rebre educació, perquè accedeixin a 
un lloc de treball.

Contrapart: 
Kianda Foundation

Beneficiaris: 
120 dones a l’any

Total aportat per Fundació Montblanc des 
de l’inici:     133.818,37 €

Kimlea és un centre de formació 
tècnica que, des de 1992, ajuda a 
dones i nenes oferint-los formació 
en anglès, informàtica, elaboració 
de teixits, producció alimentària, 
nutrició i salut, alfabetització per a 
adults, a més d’una atenció especial 
al desenvolupament personal.



ÀFRICA 
R. D. DEL CONGO

Taxa d’escolarització: 54%
10 milions d’infants sense escolaritzar

Només 1 de cada 4 acaba la primària (un noi)

El 34% dels adults no sap llegir ni escriure

Ensenyament no obligatori ni gratuït

Esperança de vida en néixer: 48 anys

6,3% de la població és seropositiva

1 metge per cada 18.600 habitants

La sanitat no és gratuïta

La dona no té dret de possessió ni de decisió en la seva llar

Desigualtat de gènere: 0,681 
Només el 29,5% acaben la secundària

Mortalitat materna per causes sanitàries:  

670 per cada cent mil infants nascuts vius

Població 74,8 milions d’habitants
Índex de pobresa  74% (multidimensional)
Desnutrició 28,2 % dels infants
Sense aigua potable 60% de la població
IDH 0,43%
Posició segons IDH 176/188

14,39%
dels recursos aplicats



Dona  
i drets humans
Localizació:
Kinshasa

Objectiu del projecte:
Promoure la formació i iniciatives relacionades amb 
els drets humans.

Contrapart:
CECFOR

Hi col·laboren:
D&EF i Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Beneficiaris:
1.175 estudiants i les seves famílies a l’any

Import destinat al projecte:
45.887,50 €

Amb aquest projecte, es pretén la 
formació d’agents multiplicadors en 
matèria de drets humans entre dones 
procedents del medi universitari de 
Kinshasa.
Per a això, es porta a terme 
un programa consistent en 
la sensibilització d’estudiants 
universitàries i batxillers dels 
dos últims anys de secundària al 
coneixement i respecte dels drets 
humans, amb la formació prèvia 
d’un grup d’estudiants promotores 
anteriorment seleccionades. 

Pous d’aigua potable
Localizació:
Kinshasa y Lubumbashi.

Objectiu del projecte:
Millora de l’accés a l’aigua potable, sanejament i higiene. 

Contrapart:
CECFOR

Beneficiaris:
10 milions d’habitants

Import destinat al projecte:
55.045,64 €

La distància mitjana que caminen les dones 
i infants congolesos per recollir aigua és de 6 
quilòmetres.
Amb aquest projecte es pretén millorar l’estructura 
sanitària i dotar d’aigua potable a través de la 
construcció de pous d’accés lliure a la població en 
llocs de màxima necessitat (hospitals i escoles).



Escoles Liziba i Bozindo
Localizació:
Kinshasa.
Objectiu del projecte:
Promoure l’accés a l’educació secundària a joves sense recursos, mit-
jançant beques i ajuts.
Contrapart:
AFEDI
Beneficiaris:
500 alumnes a l’any
Total aportat per Fundació Montblanc des de l’inici: 
75.415,85 €

Les escoles Liziba i Bozindo són centres 
d’ensenyament creats per un grup de pares 
congolesos el 2009, que tracten d’afavorir la qualitat 
educativa i humana dels seus alumnes, així com 
l’apoderament de la dona a través de la seva formació 
acadèmica i com a persona. Les dues escoles 
funcionen a ple rendiment i actualment es troben 
ja en fase d’ampliació de la seva infraestructura. La 
col·laboració s’estén tant al desenvolupament de la 
infraestructura com a l’apoderament i formació de 
l’equip directiu i professorat.

El 1991, el soci local CECFOR va constituir a Kinshasa el 
Centre Mèdic Monkole. Avui, és Hospital General de Referència 
i està fortament implantat a la ciutat. Compta amb diversos 
dispensaris, un centre d’atenció ambulatòria per a persones 
afectades de VIH-SIDA, un centre de formació de personal 
i una escola universitària d’Infermeria annexa. Montblanc 
col·labora des de 2004 amb el manteniment de la infraestructura 
de l’Hospital, així com amb el desenvolupament de diversos 
programes relacionats amb l’accés universal a la salut.

Hospital general de referència 
Monkole
Localizació:
Kinshasa.

Objectiu del projecte:
Accés a la salut de la població de 
cinc zones de salut a Kinshasa.

Contrapart:
CECFOR

Col·laboradors:
Ajuntament de Barcelona i 
donants privats

Beneficiaris:
84.000 onsultes anuals

Programes actualment en desenvolupament:
Programa de prevenció i lluita contra el VIH / SIDA a 5 
zones de salut de Kinshasa
Programa Ebale d’accés a cures assistencials en un 
entorn d’extrema pobresa 
Programa de Cirurgia ortopèdica infantil i Pediatria

Total aportat per Fundació Montblanc des de 
l’inici: 
151.224,63 € 



 
Localizació:

Kimbondo

Objectiu del projecte:
Promoure la formació i iniciatives relacionades amb 

l’agricultura i productivitat.

Contrapart:
CECFOR

Col·laboradors:
Ajuntament de Barcelona, IESE Alumni, Fundació 

Caja Navarra i Donants privats.

Beneficiaris:
50 dones camperoles anuals

Total aportat per Fundació Montblanc  
des de l’inici: 

120.132,92 €

El projecte promou l’organització 
de camperoles de Kimbondo, 

proporcionant el capital social 
necessari perquè gestionin les seves 

pròpies explotacions d’hortalisses, 
sense abandonar el conreu de la 
mandioca, base de l’alimentació 

familiar, i tasca de la qual es 
responsabilitzen les dones, per 

augmentar així la producció i 
eficiència de la seva pròpia activitat 

i possibilitat la comercialització 
conjunta dels excedents.

Desenvolupament 
agrari i productivitat



ÀFRICA 
SUD ÀFRICA

El 15% dels infants entre 7 y 15 

anys no sap llegir ni escriure

Només un 61,7% comença  

l’ensenyament secundari

Esperança de vida en néixer: 52 anys

Més de 5 milions de malalts per VIH-SIDA

Prevalença VIH-SIDA 17,8% 

La sanitat no és gratuïta

Desigualtat de gènere: 0,462
Només el 29,5% acaben la secundària

Mortalitat materna per causes sanitàries:  

670 per cada cent mil infants nascuts vius 

Població 50 milions d’habitants
Índex de pobresa  39,6% (multidimensional)
Desnutrició 8,7 % dels nens
Sense aigua potable 12% de la població
IDH 0,62%
Posició segons IDH 116/188

2,50%
dels recursos aplicats



Escola Westwold
Localizació:
Johannesburg
Objectiu del projecte:
Capacitació i apoderament de la dona sense 
recursos.
Contrapart:
Komati Foundation
Beneficiaris:
120 dones a l’any
Total aportat per  
Fundació Montblanc des de l’inici:   
27.748,30 €

L’escola Westwold, fundada el 2004 
per Komati Foundation, ofereix 
capacitació tècnica per a la formació 
i desenvolupament de dones joves 
d’entorns desfavorits que tenen 
interès en el sector de la restauració i 
l’hostaleria. 



AMÈRICA
BOLÍVIA

Taxa d’escolarització: 81%
Deserció escolar a primària: 16,3%
El 8,8% dels adults no sap llegir ni escriure.

Esperança de vida en néixer: 66 anys

Només el 25% de la població té accés  

a la sanitat pública

El 50% de la mortalitat infantil es produeix  

per desnutrició de la mare

El 20% dels menors de 5 anys pateix infeccions 

respiratòries agudes

Índex de desigualtat de gènere: 0,47 
7 de cada 10 dones han estat víctimes de violència  

La pobresa afecta especialment nenes  

i adolescents de zones rurals i origen indígena.

Població 10,5 milions d’habitants
Índex de pobresa  47 % (multidimensional)
Desnutrició 27 % dels nens
Sense aigua potable 22 % de la població
IDH 0,67 %
Posició segons IDH 119/188

5,84%
dels recursos aplicats



Projecte educatiu
Localizació:
El Plato. Dpto. de Santa Cruz. 

Objectiu del projecte:
Accés a l’educació primària i secundària amb 
allotjament per a infants i joves de poblacions 
disperses.

Contrapart:
Germanes de la Companyia de Santa Teresa de Jesús.

Beneficiaris:
120 nens i joves a l’any

Total aportat per Fundació Montblanc des de 
l’inici: 
134.483,22 €

La Fundació Montblanc col·labora 
des de fa anys amb les Germanes de 
la Companyia de Santa Teresa de 
Jesús de la missió d’El Plato, en el 
projecte educatiu que dirigeixen a la 
província Ñuflo de Chavez, a Bolívia.
Aquesta escola ofereix ensenyament 
primari i secundari a nens i joves 
sense recursos de la zona i de 
poblacions distants. Molts d’ells, 
sense possibilitats per  
desplaçar-se fins a l’escola, són 
acollits en el mateix centre, que es fa 
càrrec de la seva estada.



ÀSIA
ÍNDIA

Taxa d’escolarització: 65% 
Deserció escolar a primària: 34,2%
El 37,2% dels adults no sap llegir ni escriure

Esperança de vida en néixer: 65,8 anys

Malalties mortals (transmeses per l’aigua):  

gastroenteritis vírica,  
còlera, tifus.

Afectats VIH-SIDA:  2,5 milions
Gairebé el 60% de la població no té sistema de 

sanejament

Desigualtat de gènere: 0,61 

El 52% sense alfabetitzar 

Mortalitat materna per causes sanitàries:  

230 per cada cent mil nens nascuts vius

Població 1250 milions d’habitants
Índex de pobresa  51,1 % (multidimensional)
Desnutrició 27 % dels nens
Sense aigua potable 22 % de la població
IDH 0,67 %
Posició segons IDH 130/188

49,68%
dels recursos aplicats



Centre de capacitació  
Kamalini 
Localizació:

Nova Delhi
Objectiu del projecte:

Capacitar professionalment dones que no han tingut 
oportunitat de rebre educació, perquè accedeixin a un lloc de 
treball o emprenguin un petit negoci.
Contrapart:

Educational & Development Initiatives (EDI). 
Beneficiaris:

900 dones l’any.
Total aportat per Fundació Montblanc  
des de l’inici: 

1.031.041,52 €

Kamalini és un centre de capacitació professional que acull 
joves índies que van haver de deixar els seus estudis, o que 
ni tan sols van poder començar-los. L’ objectiu és formar-les 
perquè puguin contribuir al sosteniment de les seves famílies, 
millorin les expectatives de treball amb estudis superiors i 
arribin a ser més independents per contribuir a millorar l’estat 
de gran desigualtat entre homes i dones en què viuen.
Fundat el 2007, en dues habitacions de lloguer a Shapur Jat 
Village, a Dehli, el seu creixement ha fet necessari un nou 
campus, que ja està en construcció. S’hi formarà 600 dones 
l’any i altres 300 més podran participar en cursos i seminaris 
pràctics.  



EDUCACIÓ  
PER AL DESENVOLUPAMENT
Sensibilització

Durant 2015 s’han dut a terme 12 sessions informatives,  
1 exposició, 4 esdeveniments benèfics, 42 publicacions i 

un lliurament de diplomes.  
La fundació ha participat també en quatre projectes 

europeus del programa Erasmus +. 
Programa “Mou Fitxa”
El voluntariat de la fundació 
s’integra en el Programa “Mou Fitxa”, 
i compta amb més de 200 persones 
i 23 convenis amb entitats.
Els voluntaris col·laboren en 
diverses àrees: en la recerca de 
finançament per als projectes 
en què participa la Fundació, 
desenvolupant ajuda assistencial, 
organitzant esdeveniments de 
sensibilització i actes benèfics. 
Participen també en el disseny 
i la posada en marxa de camps 
de treball en terreny. Un grup 
significatiu constitueix el 
voluntariat de temps lliure, 
capacitat per prestar els seus 
serveis com a monitor de temps 
lliure durant els campaments d’estiu 
i les colònies.

Colònies d’estiu
Durant el 2015 s’han dut a terme 11 
colònies i campaments d’estiu que 
han mogut a un total de 199 monitors 
voluntaris i 634 menors participants.

Les activitats han estat programades 
d’acord amb els objectius formatius: 
anglès, esport, aventura, jocs, solidaritat, 
tallers .... encaminats a una formació 
integral dels joves.



PROMOCIÓ 
Cultural i educativa

Centres culturals
La Fundació Montblanc dóna suport 

a projectes de formació a través 
de centres culturals en què es 

desenvolupen activitats dirigides a la 
promoció de la infància i la joventut.

Aquests centres, que treballen en 
estreta relació amb les famílies dels 

joves, ofereixen programes de temps 
lliure, amb formació i entreteniment, 

encaminats a promoure una joventut 
més solidària i compromesa.

El 2015 s’ha destinat a aquesta 
finalitat un total de 114.737,80 €
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BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIS DIRECTES

BENEFICIARIOS INDIRECTOS BENEFICIARIS INDIRECTES

1  COOPERACIÓN 

      AL DESARROLLO 42%

2  PROMOCIÓN 

      CULTURAL Y EDUCATIVA 57%

3  EDUCACIÓN 

      PARA EL DESARROLLO 1%

1 COOPERACIÓ  

 PER  AL DESENVOLUPAMENT 42% 

2  PROMOCIÓ 

   CULTURAL I EDUCATIVA 57%

3 EDUCACIÓ 

    PER AL DESENVOLUPAMENT 1%

1 INDIA 52%

2 COSTA DE MARFIL 17%

3 KENIA  7%

4 RD CONGO 15% 

5 SUDÁFRICA 3%

6  BOLIVIA 6% 

1  ÍNDIA 52%

2  COSTA D’IVORI 17%

3  KENYA  7%

4  RD CONGO 15% 

5  SUD-ÀFRICA 3%

6  BOLÍVIA 6% 

1  EDUCACIÓN 41%

2  SALUD 10%

3  MUJER 50% 

1  EDUCACIÓ 41%

2  SALUT 10%

3  DONA 50%   

1  ÁFRICA 41% 

2  AMÉRICA 10% 

3  ASIA 50%  

1  ÀFRICA 41%

2  AMÈRICA 10%

3  ÀSIA 50%   

 TIPOLOgíA DE AyUDAS   /   Tipología d’ajudes 


