
¡Junts podem fer grans coses!
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FUNDACIÓ MONTBLANC 
per a la Promoció de la Dona



¿Qui som i qué fem?

Som una fundació privada de caràcter cultural i assistencial constituïda 
l’any 1998 per un grup de professionals catalans unit pel desig de pro-
moure el desenvolupament humà, amb especial interès en la promoció de 
la dona i la protecció de la infància i la joventut.

Patronat

President:  Julia Prats Moreno 
Vicepresident:   Pilar Roca Vilaseca 
Secretària:  Concepció Patxot Cardoner
Vocals:   Mercedes Pastor Rodríguez
  María José García Celma 
  Fernando José Gracia Hernando 
	 	 Mª	Purificación	Lodroño	Darocas	
  Ignacio Javier Sala Amat 

Cooperació al desenvolupament

Educació per al desenvolupament

Promoció cultural i  educativa



ÀFRICA 
COSTA	D’IVORI

Esperança de vida en néixer: 56 anys
4% de la població 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 61.5% (multidimensional)

Desnutrició 17% dels nens

No aigua potable 32% de la població

IDH 0,43%

Rànquing	mundial Posició 168/187

Taxa d’escolarització: 57%
69% nens acaba primària a les ciutats

Només el 20% a l’àrea rural 

(57% de la població)

Taxa d’abandonament escolar: 39,2%

Abidjan



Escola Yarani

Escola Etimoé - Makoré

Localització:	Abbata-Cocody	(Abidjan)

Objectiu del projecte: 
Construcció de l’ampliació dels 
edificis	a	2.940	m2,	per	a	impartir	
ensenyament infantil, primari i 
secundari.

Beneficiaris:	2.000	nens	i	les	seves	famílies

Contrapart: Associació 
FAMILLE	ET	EDUCATION

Total aportat per Fundació Montblanc des 
de l’inici: 280.000 euros.

Yarani és una escola de formació professio-
nal	en	hostaleria	per	a	noies	joves	que	no	
han tingut oportunitat d’estudiar a causa 
de	la	situació	de	pobresa	extrema	en	la	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 catering.

Localització:	Abidjan

Objetiu: Beques	per	a	estudis	de	capacitació	
professional.

Contrapart: Associació
Education	et	Développement	(EDE)

Beneficiaris:	80	dones	per	curs	i	les	seves	
famílies.

Total aportat per Fundació Montblanc des 
de l’inici: 280.000 euros.

El 2007, Etimoé - Makoré va iniciar 
la seva marxa a Abidjan com un petit 
parvulari	en	què	s'oferia	una	educació	
integral a nens i famílies sense recursos 
econòmics. Avui compta ja amb educació 
primària, té més de 200 alumnes i la 
demanda de places augmenta cada any.
El seu objectiu és escolaritzar un total 
de	2.000	nens	fins	a	educació	secun-
dària, un nivell de formació inabastable 
actualment per a la majoria dels nens de 
la zona.



ÀFRICA
KENYA

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

Abandonament escolar a primària: 51,1%

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

comencen primària aconegueixen acabar els 

estudis de secundària.

Esperança de vida en néixer: 57 anys

Malalties mortals (transmeses per l’aigua): 

diarrees, hepatitis A i tifus

1 metge per cada 18.600 habitants

La	sanitat	no		és	gratuïta

Nairobi

Població 43 miliones d’habitants

Índex de pobresa 47,8% (multidimensional)

Desnutrició 16,5% dels nens

No aigua potable 41% de la població

IDH 0,51%

Rànquing	mundial Posició 145/187



Programa Chep
Children’s Health Programme

Kimlea Support

Localització:	Limuru

Objectiu: Assitencia sanitària per a 4.200 
nens i 1.800 pares durant 10 anys

Contrapart: Kimlea Training Center

Beneficiaris:	4.200	nens	i	1.800	pares

Total aportat per Fundació Montblanc des 
de l’inici: 15.904,34 euros

Limuru

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 nens.

Kimlea és un centre de formació tècnica 
que,	des	de	1992,	ajuda	a	les	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 desenvolupa-
ment personal.

Localització:	Tigoni.	Kiambu

Objectiu: Capacitar professionalment a 
dones sense recursos

Contrapart: Kianda Foundation

Beneficiaris:	120	dones	lány

Total aportat per FundacióMontblanc des de 
l’inici: 130.525,27 euros



ÀFRICA
REPÚBLICA	DEMOCRÀTICA	DE	CONGO

Població 73,5 milions d’habitants

Índex de pobresa 74% (multidimensional)

Desnutrició 28,2 % dels nens

No aigua potable 60% de la població

IDH 0,30%

Rànquing	mundial Posició 186/187

Taxa de escolarització: 54%
10 milions de nens sense escolaritzar

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

El 34% dels adults no sap legir ni escriure

L’ensenyament	no	és	obligatori	ni	gratuït

No té dret de possessió ni de decisió
a la seva llar 

Desigualtat	de	génere	:	0,681 
Només el 29,5% acaba la secundària.

Mortalitat materna per causes sanitàries:  

 670 per cada cent mil nens  nascuts vius

Esperança de vida en néixer: 48 anys

6,3% de la població seropositiva

1 metge per cada 18.600 habitants

La	sanitat	no	és	gratuïta



Nairobi

Escola	Liziba

Localització:	Kinshasa

Objectiu: Promoure l’accés a l’ensenyament 
secundari a joves sense recursos econòmics, 
mitjançant	beques	i ajudes

Contrapart: Afedi

Beneficiaris:	150	dones	l’any

Total aportat per Fundacióe Montblanc des 
de l’inici: 130.525,27 euros

A	la	RDC,	com	en	la	major	part	dels	països	
africans,	la	dona	és	qui	porta	tot	el	pes	de	la	
cura de la família: la manutenció, l’educació 
dels	fills,	l’atenció	als	malalts	i	ancians...i	
difícilment té accés a l’educació.
La	escola	Liziba	és	un	centre	d’ensenyament	
secundari, creat per un grup de pares 
congolesos	el	2009,	que	tracta	d’afavorir	
l’apoderament de la dona a través d’una 
formació integral.
L’escola	funciona	a	ple	rendiment	i	actual-
ment es troba ja en fase d’ampliació de la 
seva infrastructura.

Kinshasa



ÀFRICA
SUD-ÀFRICA

Escola Westwold

Població 50 milions d’habitants

Índex de pobresa 13,5% (multidimensional)

Desnutrició 8,7 % dels nens

No aigua potable 12% de la població

IDH 0,62%

Rànquing	mundial Posició 121/187

El15% dels nens entre 7 i 15 

anys no sap legir ni escriure

Només un 61,7% comença

 l’ensenyament secundari

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

Mortalitat	materna	per	causes	sanitáries:		

 670 per cada cent mil nens  nascuts vius

Esperança de vida en néixer: 52 anys

Més de 5	milionis	de	malalts	per	VIH-SIDA

17,8% prevalència	VIH-SIDA
La	sanitat	no	és	gratuïta

Localització:	Johannesburgo

Objectiu: Capacitació i apoderament de 
la dona sense recursos

Contrapart: Komati Foundation

Beneficiaris:	120	mujeres	al	año

Total aportatat per Fundació Montblanc 
des de l’inici: 130.525,27 euros.

L’escola	Westwold	es	va	fundar	en	2004	per	
Komati	Fundació	Dona	i	desenvolupament	
per tal de proporcionar serveis de formació 
y desenvolupament per a les dones joves d’ 
entorns	desfavorits	que	tenen	interès	en	el	
sector de la restauració i l’hostaleria. 



AMÉRICA
BOLÍVIA

Escola El Carmen

Població 10,5 milions d’habitants

Índex de pobresa 20,5% (multidimensional)

Desnutrició 27% dels nens

No aigua potable 22% de la població

IDH 0,67%

Rànquing	mundial Posició 108/187

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

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

	La	pobresa	afecta	especialments	a	nenes	i	adolescents	de	

zones rurals i d’origen indígena. 

Esperança de vida en néixer: 66anys

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 sufreix

 infeccions respiratòries agudes
Localització:	El	Plato.	Dpto.	de	Santa	Cruz.	

Objectiu: Ensenyament primari i secundari 
per a nens i joves de poblacions disperses

Contraparte: 
Germanes de la Companyia de Santa Teresa 
de Jesús

Beneficiaris:	120	mujeres	al	año

Total aportat per Fundació Montblanc des 
de l’inici: 130.525,27 euros

La	Fundació	Montblanc	col·labora	des	de	fa	
anys amb les Germanes de la
Companyia de Santa Teresa de Jesús al pro-
jecte	d’escola	que	dirigeixen	a	El	Carmen,
	en	la	província	Ñuflo	de	Chavez,	a	Bolívia.
Aquesta	escola	ofereix	ensenyament	primari	
i secundaria nensi joves sense recursos de 
la zona i de poblacions distants. Molts d’ells, 
sense possibilitats de desplaçament són 
acollits	a	la	mateixa	escola,	que	es	fa	càrrec	
de la seva estada.



ASIA
ÍNDIA Població 1.200 milions d’habitants

Índex de pobresa 53,7% (multidimensional)

Desnutrició 43,5 % dels nens

No aigua potable 12% de la població

IDH 0,55%

Rànquing	mundial Posició 136/187

Taxa d’escolarització: 65%
Abandonament escolar a primària: 34,2%

El 37,2%dels adults  no sap legir ni escriure

Desigualtat	de	génere	:	0,61 
El 52% sense alfabetitzar 

Mortalitat materna per causes sanitàries:  

 230 per cada cent mil nens nascuts vius

Esperança de vida en néixer: 65,8 anys

Malalties mortals (transmeses per l’aigua): 

gastroenteritis vírica, còlera i tifus

2,5 milions d’afectats		pel	VIH-SIDA	
Gairebé el 60% de la població no té

 sistema de sanejament



Centre de capacitació Kamalini

Localització:	Nova	Delhi

Objectiu: Capacitar professionalment a do-
nes	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).

Beneficiàries:	900	dones	a	l’any.

Total aportat per Fundació Montblanc des 
de l’inici: 130.525,27 euros

Kamalini	és	un	centre	de	capacitació	professional	que	acull	joves	indies	que	van	haver	de	
deixar	els	estudis,	o	que	ni	tan	sols	van	poder	començar-los.	El	seu	objectiu	és	formar-les	
per	a	que	puguin	contribuir	al	sosteniment	de	la	seva	família,	millorin	les	seves	expectatives	
de treball amb estudis superiors i arribin a ser més independents, contribuint a millorar 
l’estat	de	gran	desigualtat	entre	homes	i	dones	en	què	viuen.	

Es	va	fundar	el	2007,	en	dues	habitacions	de	lloguer	a	Shapur	Jat	Village,	a	Dehli;	i	el	seu	
creixement	ha	fet	necessari	un	nou	campus,	que	ja	està	en	construcció.	En	ell	es	formará	a	
600 dones l’any i altres 300 méss podran participar en cursos i seminaris pràctics.



Sensibilizació

EDUCACIÓ	PER	AL	DESENVOLUPAMENT

12 Sessions informatives

2 Exposicions

1 Fira de mostres 

2	Events	benèfics

1 Marxa solidària

47 Publicacions

1 Concurs	fotogràfic



Voluntariat

Voluntariat a Catalunya:
Els	voluntaris	d’aquest	àrea	col·laboren	en	la	recerca	de	finançament	per	als	diferents	
projectes	en	què	participa	la	Fundació;	organitzant	esdeveniments	de	sensibilització	i	
actes	benèfics.
Participen també en el disseny i la posada en marxa de camps de treball en terreny.

Durant	2013	s’han	dut	a	terme	xxxxxxxx

Voluntariat internacional:
Des	de	Fundació	Montblanc	es	duen	a	terme	projectes	de	cooperació	al	desenvolupa-
ment en diferents països del món, en forma de camps de treball.
Aquests	projectes	són	dissenyats	des	del	seu	 inici	 i	durant	mesos	pel	voluntariat	en	
origen, després es trasllada al país on es posa en marxa.

Durant	2013	els	voluntaris	de	cooperació	han	treballat	en	programes	de	formació	de	
professorat	en	les	escoles	Etimoé-Makoré	(Costa	d’Ivori)	i	Liziba	(República	Democràti-
ca del Congo).

Voluntariat de temps lliure: 
Aquests	voluntaris	reben	una	formació	específica	i	un	títol	de	monitor	de	temps	lliure,	
homologat	per	la	Generalitat	de	Catalunya,	que	els	capacita	per	prestar	els	seus	serveis	
a la Fundació durant els campaments d’estiu i les colònies.

Durant	2013	s’han	dut	a	terme	xxxxxxxx
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Centres culturales
PROMOCIÓ	CULTURAL	I	EDUCATIVA

La	Fundació	Montblanc	dóna	suport	també	a	projectes	de	formació	a	través	de	centres	culturals	en	què	es	realitzen	activitats	dirigides	a	
la promoció de la infància i la joventut.
Aquests	centres,	que	treballen	en	estreta	relació	amb	les	famílies	dels	assistents,	ofereixen	programes	de	temps	lliure,	amb	formació	i	
entreteniment, encaminats a promoure una joventut més solidària i compromesa.
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Colònies d’estiu

9 colònies d’estiu

738 participants

Entre els7 i els16 anys

De 5 a  21 dies

Activitats programades d’acord amb els objectius formatius: anglès, esport, aventura, jocs, 
tallers .... encaminats a una formació integral en valors.

Una	de	las	activitats	destacades	d’aquests	projectes	és	el	voluntariat	,	que	
aquest	any	s’ha	realitzat	en	diversos

centres d’atenció a persones grans, orfes i discapacitats a

Portugal	i	Lituània.	



Com ens financem?



Com utilitzem els recursos?

ÀFRICA

15% AMÈRICA	LATINA

ÀREES	GEOGRÀFIQUES
Beneficiaris	indirectes

175.520+ cataluya

Beneficiaris	directes

29.384 + catalunya

POBLACIÓ	BENEFICIÀRIA

7% 10% 

DISTRIBUCIÓ

Captació de fons

Administració

83% 
Projectes

Promoció Cultural 
i educativa

30% 55% 
Cooperació al 
desenvolupament

Educació per al
desenvolupament

15% 

15% 

70%

ASIA

30% 
20% 

20% 15% 

15% 
Salut materno-
infantil

Sensibilització

Promoció 
cultural

Capacitació 
professional per 
a dones 

Educació

ÀMBITS	D’ACTUACIÓ

PROJECTES


