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Carta de presentació. Un any de pandèmia
Aquest ha estat un any especialment difícil per tothom, però molt especialment, difícil
per a totes les poblacions del món que pateixen la desigualtat sigui quina sigui.
Els nostres beneficiaris han patit en primera persona el que significa ser pobre enmig
d’un context de pandèmia. Un afegit més a la seva ja precària situació de vida.
L’any escolar s’ha perdut, el que significa que milers de nens i nenes han hagut de
quedar-se a casa sense les eines necessàries per continuar estudiant i formant-se.
Les famílies y poblacions confinades durant períodes de temps molt llargs no han
pogut triar; calia sortir a treballar, fossin quines fossin les condicions, per tal de poder
portar quelcom de menjar a casa.
Els nostres projectes han seguit endavant, però fortament condicionats per la situació
de pandèmia. En aquest sentit, s’han pogut fer reunions de petit format amb els nens i
nenes per tal de fer un seguiment de la seva evolució acadèmica i la seva situació
emocional. També hi ha hagut reunions periòdiques de petit format amb les famílies i
els grups de dones.
A més a més, COPE TRUST s’ha implicat intensament en pal·liar en la mesura de les
seves possibilitats tots aquests contratemps, assistint a la població local amb
productes de primera necessitat i suport logístic, així com mantenint el sou de tots els
treballadors depenents de l’entitat durant tot aquest temps que encara avui continúa.
Desde la Fundació hem realitzat una campanya de recollida de fons específica per la
situació de pandèmia a la zona.
Novament us volem donar les gràcies pel vostre suport, imprescindible per dur a terme
tots els projectes que mica en mica van transformant el nostre món en un espai de
solidaritat i cooperació mútua.
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Qui som?
La Fundació Privada Amics de Cope Trust, ACT Fundació, és una ONGD que treballa per
millorar les condicions de vida i l’educació dels infants orfes, semiorfes, i de famílies
desestructurades de les classes més desafavorides social i econòmicament de la
societat Índia. Les seves accions de difusió i captació de recursos econòmics, humans i
materials permeten a la nostra contrapart local treballar amb objectius compartits
sobre la població local.
ACT Fundació neix de la necessitat d’establir una relació més directa i professional amb
la seva contrapart local a la vegada que representa una figura legal més representativa
de la seva acció de cooperació. La Fundació també ens permet oferir als nostres
col·laboradors, avantatges fiscals i la confiança que genera aquesta figura legal.
ACT Fundació treballa colze a colze amb l’organització local Índia COPE TRUST
(Children Oriented Progressive Education Trust), que és la contrapart a la zona de
treball i que duu a terme els projectes cofinançats i consensuats per ACT Fundació i la
resta d’organitzacions europees que també donen suport a COPE Trust (COPE Trust
Àustria, COPE Trust Foundation Holanda).
Missió
Promoure l’educació i la convivència sense distinció de sexe, casta, credo o condició
social dels infants de les zones rurals més pobres de l’Índia.
Treballar intensament per trencar les barreres entre les diferents castes de la població
hindú y entre les altres religions a través de l’educació i la promoció de grups
especialment de dones amb projectes i objectius comuns.
Visió
Construir una societat igualitària sense distinció de credo, casta, sexe o condició social,
on l’ésser humà sigui el protagonista d’aquesta transformació.
Valors
· Compromís amb les persones
· Col·laborar amb contraparts locals.
· Planificació compartida dels projectes.
· Promoure la igualtat de gènere.
· Fer copartíceps dels nostres projectes als beneficiaris.
· Promoure l’emancipació de la dona.
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Equip
COPE Trust
Fr. JesuSathianathen: Director i Cap de Projectes.
Miss. M.P.A Rani: Secretaria i Responsable programa educatiu.
Kulanday Sami: Tresorer i responsable de Manteniment dels centres de l’organització.
Helen Jennifer: Assistent a direcció
Sagayaraj: Assistent a programa educatiu
A més a més cada un dels projectes compta amb un o més responsables de zona que
vetllen pel seu bon funcionament i mitjançant reunions periòdiques informen de la
situació, es plantegen dubtes y es busquen solucions als problemes que poden anar
sorgint. S’intenta sempre en la mesura del possible que aquestes persones formin part
de la població local perquè entenem que la seva implicació es fonamental pel seu bon
funcionament. Recordem que els projectes mai vénen de fora sinó que són demandes
de la població local. És per tan lògic que sigui la mateixa població local la que en tingui
cura.
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ACT Fundació
La Fundació s’estructura a l’entorn d’un patronat que vetlla per l’assoliment dels
objectius que es descriuen en els seus estatuts i treballa amb un seguit de voluntàries
més properes que organitzen i gestionen les activitats encaminades a divulgar els
projectes i captar fons per als mateixos. Puntualment, en l’organització
d’esdeveniments que requereixen més recursos humans, es mobilitzen un major
nombre de voluntaris.
El patronat de la Fundació està format per les següents persones: Carme Vilardaga,
Ada Sala, Cristina García Marsá, Sonia Pallerés Ferrer, Anna Fàbregas Martori, Pilar
Barceló Cañellas, Paul Lazzeri, Eduard, Sergi i Carles Rosés Sala.
Els projectes que COPE Trust du a terme a la seva zona d’influència responen a les
necessitats de la població local i són consensuats entre COPE Trust, COPE Trust Àustria
(https://www.cope.in/),
COPE
Trust
Berlín
(https://www.betterplace.org/en/organisations/19805-cope-trust) i ACT Fundació.
L’execució dels mateixos corre a càrrec de COPE Trust, involucrant només a població
local. Així els mateixos habitants de la zona esdevenen motor de canvi de la seva
comunitat.
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Els projectes
Esponsorització a casa
Aquest projecte preveu una ajuda financera periòdica a un nen o nena integrant de la
família, però que sens dubte la beneficia a tota ja que suposa, en definitiva, un
alleujament de la despesa familiar.
Aquesta ajuda financera es tradueix en un ingrés mensual de 1100 Rúpies (uns 15,5€) a
un compte corrent del que la dona de la família i COPE Trust en tenen firma. D’aquesta
manera la nostra contrapart local pot controlar la despesa i la seva justificació per part
de la família. A més a més durant els mesos de juny i juliol, abans que comenci el curs
escolar, cada família rep una ajuda de 3000 Rúpies (uns 42€) per les taxes escolars,
llibres i uniforme escolar.
En aquests moments 250 famílies es beneficien d’aquest projecte.
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Arivaham
“Arivaham” significa casa del saber en llengua Tamil. Es un programa que
complementa l’educació pública facilitant un espai i un professorat als nens i nenes en
edat escolar de poblacions rurals amb pocs recursos, amb l’objectiu de disminuir en el
possible l’absentisme escolar i incrementar el seu nivell educatiu.
Els centres Arivaham també compleixen una funció de dinamització social, ja que solen
ser punts de reunió i celebració d’esdeveniments puntuals. També els grups de dones
se solen reunir en aquests centres per parlar i organitzar-se.
L’objectiu final del projecte es el d’extendre el projecte a la resta de poblacions de
l’àrea de treball.
En aquests moments hi ha cinc centres Arivaham a les poblacions de; Mathur,
Suraalipaty, Muthanampatti, Oorunayaganpatti i Periyavetukarnampatti que atenen
un total de 350 infants amb 17 persones de personal laboral.
Durant aquest any de pandèmia, els nens i nenes només han anat als arivahams un cop
cada setmana o cada quinze dies, per aclarir dubtes de deures del cole i sobretot, per
rebre suport emocional. D’aquesta manera s’han sentit acompanyats durant tot
aquest temps i creiem que això els ha ajudat a continuar estudiant, encara que amb un
ritme més baix del que fan habitualment.

Arivaham a Muthanampatti. Ofereix servei a 42 nens i nenes.
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St. Fatima middle school
COPE Trust gestiona l’escola rural St. Fatima Middle School a la localitat de
Muthanampatti propietat de la diòciesi de Trichy. Aquesta població presenta un
aïllament geogràfic important, lluny de les principals vies de comunicació, a la vegada
però actua de conectora d’altres poblacions, al ser la població més important de la
zona. Des que COPE Trust s’encarrega de la seva gestió, l’escola ha recuperat els seus
objectius pedagògics i educatius. L’edifici completament rehabilitat i ampliat per part
de la nostra contrapart local, juntament amb el personal laboral dignament remunerat
i els seu compromís amb l’escola es fa notar en els resultats educatius i pedagògics de
la mainada. S’hi respira un ambient relaxat i en pau que propicia un bon aprenentatge
per part dels estudiants.
L’escola ofereix actualment educació fins a 8th standard (14 anys d’edat). L’èxit
d’aquest projecte el tenim en la continuació dels estudis després de finalitzar el darrer
curs a l’escola. Aquest any, 30 alumnes continuen estudiant a una escola situada a 2,5
km desplaçant-se a peu i en bicicleta. Aquesta escola pública garanteix la possibilitat a
tothom qui vulgui d’acabar el cicle d’escolarització (12th standard equivalent al
batxillerat).
L’escola és en aquests moments la millor escola Tamil de cicle mitjà de tot el districte,
pel nivell educatiu, infrastructures, disciplina i netedat.
L’objectiu del projecte és disminuir l’absentisme escolar i oferir una educació de
qualitat a la població en edat escolar de Muthanampatti i altres pobles de la zona.
Beneficiaris: 220 infants i 7 adults
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Beques per a estudis superiors
Aquest any 2020, 25 nois i noies s’han beneficiat de les beques d’estudi, que aquest
any han consistit en el finançament del curs escolar.

Ajudes puntuals a la gent gran
D’entre la població més gran, 55 persones han rebut ajuda de l’organització, ja sigui en
forma de diners o productes de primera necessitat.
Ajudes puntuals material escolar i taxes
A l’inici del curs escolar, COPE TRUST facilita el material i uniforme a diverses famílies
amb dificultats econòmiques, amb l’objectiu d’animar-los a que els seus fills continuïn
escolaritzats.
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Trobades periòdiques entre els beneficiaris i COPE Trust
Els seminaris en família que proposa COPE Trust tenen com a objectiu incentivar el
diàleg entre els diversos membres de la mateixa, compartint un espai de reflexió que
serveixi per millorar les relacions familiars, que solen estar sotmeses a fortes càrregues
de stress degut a diversos motius socials i econòmics bàsicament.
Hi ha diversos tipus de trobades, segons al projecte al que estiguin adscrites:
Trobades matinals amb una periodicitat mensual
d’esponsorització a casa.

de les famílies del projecte

Trobades generals quadrimestrals de tota la família del mateix programa
d’esponsorització a casa. El programa es d’un dia sencer, on es realitzen tallers,
xerrades y es comparteix un àpat.
Trobades quadrimestrals per totes les famílies implicades en el projecte Arivaham.
Cada trobada es correspon al poble on està instal·lat l’Arivaham.
Una trobada anual general amb una representació de tots els projectes que sol fer-se
abans de Nadal i que inclou també als més grans de la zona.
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Campanya COVID 19
Productes de primera necessitat
Desde l’abril fins al juny del 2020,
quan el confinament va ser molt
sever, i moltes poblacions es
trobaven en una situació crítica, es va
començar a proveir aquestes
poblacions de material de primera
necessitat (alimentació i higiene) per
6500 famílies.
Desde Juny del 2020 fins a març del
2021, es va mantenir l’ajuda
periòdica a 250 famílies més
vulnerables, d’acord també amb la
nostra capacitat econòmica fins al
moment.
Ajudes directes a les dones
Degut al COVID 19, el confinament
sever ha durat fins al febrer
d’enguany. Això ha estat un cop molt
dur per moltes famílies. Per això es
va obrir una línia d’ajudes a les dones
per tal que poguessin fer front a la
seva precària situació.
Vàrem donar suport a 280 dones de
quatre pobles fortament castigats
per
la
pandèmia,
finançant
parcialment petits negocis (planxa, costura, compra de bestiar,...) o per pagar una part
de les despeses d’estudis superiors dels seus fills.
El total d’ajudes ha estat de 47.700€
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Transparència
ACT Fundació està registrada al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya
amb el número 2497 i acollida a la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de
les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
Volem que la nostra gestió sigui el màxim transparent possible, perquè estem
convençuts que això ens aporta credibilitat i és un dret dels nostres col·laboradors
saber el destí final de les seves donacions. És per això que publiquem en aquesta
memòria un resum de la memòria econòmica que contempla la relació d’ingressos i
despeses de la Fundació.
Base social
Continuem tenint una base social prou sòlida com per mantenir el nivell de
finançament econòmic que suposen els projectes de COPE Trust, encara que ja fa un
temps patim d’un cert estancament. És per això que confiem en els esdeveniments
puntuals que organitzem al llarg de l’any per completar aquests ingressos.
Aquest es l’estat actual dels nostres col·laboradors:
73 col·laboradors regulars
39 col·laboradors en programes d’apadrinament
4 Donants puntuals
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Estat de comptes (resum)
INGRESSOS
Donacions
9.321,57
Esdeveniments
3.220,00
Padrins i col.laboradors
16.462,00
TOTAL INGRESSOS
29.003,57
DESPESES
Gestió i difusió
1.147,53
Donacions India
26.250,00
Comissions
411,73
TOTAL DESPESES
27.809,26
TOTAL
INGRESSOS
DESPESES

1.194,31
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INGRESSOS

Donacions
32%

Padrins i
col.laboradors
57%
Esdeveniment
s
11%

DESPESES
Comissions
2%

Gestió i
difusió
4%

Donacions
India
94%
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PREVISIÓ INGRESSOS DESPESES 2021
INGRESSOS
Donacions
Esdeveniments
Padrins i col.laboradors

9.000

16.000
TOTAL INGRESSOS
25.000
DESPESES
Gestió i difusió
Donacions India
Comissions
TOTAL DESPESES

1.100
23.000
400
24.500

TOTAL
DESPESES

INGRESSOS
500
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