


En aquestes pàgines hi trobareu molta vida. Les per-
sones que s’acosten a nosaltres saben que en aquest 
barri poden trobar portes que s’obren per a acollir i 
per a ser escoltats. Són moltes les persones que en-
velleixen sense companyia, que emmalalteixen sense 
tenir els recursos necessaris per a posar remei a les 
situacions delicades, que per raons de falta d’habitat-
ge s’han trobat sense poder autogestionar el lloc on 
viure, que per un llarg atur s’han vist privades de l’au-
tonomia econòmica que com a ciutadans mereixen.

Les polítiques van canviant. El recursos són cada 
vegada més minsos. S’acosten persones que mai no 
pensaven que es trobarien en situacions de fragilitats 
tan extremes com les que avui pateixen.

Ja fa temps que hem deixat de treballar per a un sec-
tor de població determinat. Ara obrir la porta, la ment 
i el cor a la realitat empobrida del nostre entorn de 
Ciutat Vella, ens fa reinventar-nos per a arribar a més 
persones. La nostra Fundació creix sense voler-ho, 
tan gran és l’allau de necessitats que plouen i s’aixo-
pluguen en els nostres projectes.

Per a nosaltres, el fet de treballar en xarxa amb totes 
aquelles entitats, públiques i privades, que tenim al 
nostre abast, ha esdevingut més que una tendència 
de bones pràctiques, una necessitat imperiosa per a 
construir un front comú contra la pobresa. Només així 
serem capaços de travar solidàriament una societat 
que dona la cara per millorar la vida dels qui pateixen 
exclusions socials i abandonaments de tota mena.

La Fundació acompanya moltes vides. Un grup cada 
vegada més nombrós de treballadors de l’entitat i de 

voluntaris vocacionals, tots ells professionals, s’acos-
ta a  cada realitat humana per redreçar les persones 
que han caigut en situacions crítiques i que necessi-
ten un cop de mà i de cor per a sortir endavant.

Veureu moltes xifres. No és això el que és important. 
Us invito a endevinar la felicitat de qui ha aconseguit 
un treball per a proveir casa seva i no necessitar-nos; 
a veure la serenor de la mirada d’una persona anciana 
que ja no pateix de la soledat amenaçadora quan arri-
ba el moment de la decadència física; a sentir aquella 
persona que per primera vegada pot expressar sense 
vergonya les necessitats vitals que no pot cobrir. 

I el que és extraordinari: fundacions solidàries, em-
preses que es corresponsabilitzen del que nosaltres 
engeguem per a pal·liar patiments i mancances. Mol-
tes persones que ens ajuden i ofereixen recursos de 
tota mena per acompanyar-nos en aquesta aventura 
de fer una ciutat més humana i habitable. Us agraïm, 
en nom de tantes persones, el que feu per ajudar-nos.

Cada regal vostre, de temps, de matèries necessàri-
es per als nostres projectes, cada ajut econòmic que 
mirem d’aprofitar al màxim, cada oferta de col·labo-
ració, tot és benvingut, i, en nom de tantes persones 
que servim, us dono les gràcies.
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30 TREBALLADORS EN 5 ÀREES
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2.2
Sensibilització
Social
2.2.1 VOLUNTARIAT

Els voluntaris que participen en la Fundació realitzen 
tasques de suport en algun dels nostres serveis, en 
funció de com encaixen les seves preferències vitals, 
trajectòria (formació, experiència…) i potencialitats 
personals (empatia, comunicació, habilitats perso-
nals…) en les necessitats que hi ha.

Han participat en el voluntariat 87 persones. Si tenim 
en compte que hi ha voluntaris que estan en més 
d’un projecte, podríem dir que hem tingut fins a 103 
voluntaris. La tasca de tots ells és imprescindible i 
molt valuosa.

Centre 
de Dia

18

Botiga
Solidària

21

Àpats en
Família

24

Bugaderia 
Solidària

7

El Rebost
7

Gestió
Interna

9

VOLUNTARIS PER PROJECTE

2.2.2 TREBALLADORS EN BENEFICI 
DE LA COMUNITAT

Des fa més de 10 anys la Fundació Roure té un conve-
ni amb el Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya per a treballadors en benefici de la co-
munitat (TBC). Aquestes són persones que, per exe-
cució de sentència judicial, han de complir una sèrie 
de serveis d’interès social o d’utilitat pública sense 
remuneració, com a mesura alternativa a l’execució 
tradicional de l’ingrés a presó.

Els delegats de Justícia estudien amb Roure els per-
fils de les persones per veure qui és més adequat per 
a cada projecte (sobretot participen en Centre de Dia, 
Botiga Solidària i Bugaderia Solidària).

L’any 2016 i amb motiu de la festivitat de la Mercè (pa-
trona de les institucions penitenciàries) es va atorgar 
un reconeixement a la Fundació Roure per la tasca 
realitzada.
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2.2.3 ALIANCES PEL BENEFICI MUTU

Actualment hi ha una necessitat en el món empresa-
rial de sentir-se responsables del que fa l’empresa. 
Aquesta responsabilitat és tanta que la mateixa em-
presa implica els treballadors i els anima a col·laborar 
amb entitats socials. 

L’objectiu del projecte d’Aliances pel Benefici Mutu 
és crear aliances entre una empresa i una entitat, per 
les quals l’empresa respon a necessitats concretes i 
l’entitat dona a conèixer una realitat i un entorn des-
conegut per l’empresa. 

Aquestes aliances amb empreses privades han d’anar 
més enllà de donatius puntuals i han d’establir un 
suport continuat per mitjà del qual totes dues parts 
es beneficien. L’empresa implica els treballadors, 
patrons i proveïdors, i sensibilitza en l’aplicació de la 
seva responsabilitat social corporativa, i la Fundació 

aconsegueix cobrir les necessitats dels projectes. Les 
empreses també encarreguen productes que elabo-
ren els nostres avis del Centre de Dia (les postals de 
Nadal per als proveïdors d’una empresa amiga).

Afortunadament, cada vegada hi ha un augment 
d’aquesta sensibilització i d’empreses de tots els sec-
tors que volen participar en les realitats socials de la 
seva pròpia ciutat.

En el projecte d’Àpats en Família tenim plaça per a 
32 persones. Hi ha dos espais diferenciats, distribu-
ïts segons els perfils de persones soles i famílies amb 
nenes. L’espai que teníem era fred, poc acollidor i 
GRÀCIES a la Fundació Tragaluz Niños del Mundo, 
l’espai és càlid i ens permetrà atendre més persones. 
Al llarg de l’any, el Grupo Tragaluz ens dona per a la 
Botiga Solidària la vaixella i el mobiliari usats quan els 
renova en el seus restaurants.

La Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé sensibilitza 
els propietaris, treballadors i proveïdors de l’empresa 
Natura Bissé i dos cops a l’any recullen roba i mobilia-
ri per al projecte de Botiga Solidària. Organitzen pe-
tits mercats interns i la recaptació la destinen a Roure.

Vichy Catalan paga el consum d’aigua fet pels treba-
lladors de la Bugaderia Solidària.

S’ha tornat a vendre l’entrepà solidari amb la col-
laboració d’ABACUS. Aquest any s’han venut 402 
embolcalls.

The Serras Hotel Barcelona ofereix l’import d’un 
plat del menú del seu restaurant Informal, que arriba 
íntegre a la Fundació, i al llarg de l’any deriven els ob-
jectes oblidats dels seus clients a Roure.

La primera edició d’Hotel 
TapaTour Barcelona es va 
celebrar del 6 al 17 d’abril 
del 2016. Van participar-hi 
31 hotels de renom de tota 
Barcelona. Sota el lema 
“UNA TAPA, UNA CAUSA” 
la iniciativa “Tapes Solidà-
ries” d’Hotel Tapa Tour vol 
donar a conèixer les bones 
pràctiques dels hotels res-
ponsables i sensibilitzar la 
societat sobre la importància de la sostenibilitat am-
biental, econòmica i social, no sols en l’àmbit turís-
tic, sinó també en la vida quotidiana.  Dos d’aquests 
hotels van escollir la nostra Fundació i van donar els 
beneficis de la seva tapa solidària a la nostra entitat.     

ALGUNES INICIATIVES SOLIDÀRIES
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Donació de Henkel

El Mercat de Santa Caterina ens dona aliments gràcies a la iniciativa 
Giving Tuesday



3.
Treball 
en Xarxa
És una evidència, d’un temps ençà, que el model 
d’intervenció de les entitats socials del territori ha 
quedat obsolet i que necessiten uns canvis estruc-
turals que els permetin fer front a la pobresa i la vul-
nerabilitat creixent de la població atesa. Una entitat 
no ho pot fer tot. Ha de comptar amb la comple-
mentarietat i l’expertesa d’altres institucions, que 
aporten el que una entitat tota sola no pot oferir. 

Cada vegada més ens hem anat organitzant per 
fer un front comú contra la pobresa i a hores d’ara 
treballem en xarxa amb moltes entitats, tant públi-
ques com privades, cosa que ens permet arribar 
molt més lluny en l’ajut eficaç a la població vulne-
rable i en risc d’exclusió que atenem.

La Fundació Roure ha liderat des de fa anys aquest 
estil de treball, que ens allunya dels protagonismes 
i de les competitivitats en el terreny social i ens fa 
servidors de la població que atenem per a buscar 
els recursos que es necessiten sense parar atenció 
en qui és el qui pot oferir el recurs corresponent.

A hores d’ara la Fundació Roure treballa en estreta 
col·laboració amb 23 fundacions, 11 associacions, 
10 escoles i universitats i 16 entitats públiques de 
referència.

Treball 
3.

en Xarxa
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4.1
Àpats en
Família

El menjador social està obert cada dia de la setmana i 
compta amb un equip de treballadors i voluntaris que 
fa que l’ambient sigui molt acollidor i proper. Agrupem 
les persones segons el perfils i les maneres de ser per 
intentar unir afinitats i afavorir la socialització.

S’aprofita el recurs del menjador per a treballar al-
tres vulnerabilitats dels usuaris. Degut a l’assistència 
diària podem detectar altres necessitats emergents 
i derivar els usuaris a altres serveis o projectes que 
cobreixin aquestes necessitats. Per garantir un bon 
seguiment també estem en contacte constant amb 
tots els referents socials.

Gràcies a les estudiants de la Unitat d’Atenció d’Infer-
meria, Docència i Recerca (AIDIR) de la Universitat In-
ternacional de Catalunya, s’han impartit tallers sobre 
higiene bucodental per tal de conscienciar els usua-
ris sobre la importància de mantenir la cura i l’atenció 
de la boca, sobretot quan aquesta no entra dins de la 
cobertura sanitària pública. Un altre dels tallers que 
s’han realitzat és sobre el tabac i els seus efectes.

A més dels tallers, s’han celebrat diferents festivitats, 
cosa que ha permès trencar amb la rutina i afavorir 
moments extres d’esbarjo entre usuaris, voluntaris i 
treballadors.

89 15.112 Total de 
persones ateses

Núm. total d’àpats 
(dinars i sopars)Projectes

4.

4.1 Àpats en Família 
4.2 El Rebost
4.3 Centre de Dia
4.4 Suport en els Domicilis
4.5 Dutxes Socials
4.6 Botiga Solidària
4.7 Bugaderia Solidària
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4.2
El Rebost

4.3
Centre de Dia

El projecte de Rebost ha ofert el servei de donació de 
lots d’aliments 3 dies a la setmana. Segons la situació 
personal dels usuaris i dels membres que configuren 
el nucli familiar es determina la periodicitat de l’entre-
ga d’aliments en setmanal, quinzenal o mensual. Per 
tal de poder realitzar un bon servei es compta amb un 
equip de tres voluntaris. Dos preparen els lots i l’altre 
s’encarrega de l’acollida i benvinguda dels usuaris.  
Aquest darrer procura un espai de rebuda i d’escol-
ta activa amb certa privacitat. Després, els voluntaris 
passen informació a la coordinadora del projecte per 
tal de poder fer un seguiment de tots els usuaris i llurs 
famílies i al mateix temps coordinar-se amb els seus 
referents de serveis socials.

El Centre de Dia Prisba acull persones grans en si-
tuació de fragilitat social, econòmica, amb proble-
mes de desemparament familiar i de soledat, a més 
de les dependències físiques i psíquiques lligades 
a l’edat.

La situació actual de la Llei de Dependència 
(39/2006), estancada o amb retrocés en la seva im-
plementació malgrat que és un reial decret, fa que 
molts usuaris susceptibles de rebre ajuts de la Ge-
neralitat de Catalunya, en quedin exclosos.

Moltes de les valoracions que s’estan fent actual-
ment per a acollir-se a aquesta llei, no corresponen 
a la realitat fisicocognitiva dels nostres usuaris i, per 
tant, aquests no poden accedir als serveis que ne-
cessiten en funció de la seva patologia.

El Centre de Dia Prisba és un recurs molt utilitzat en 
el territori, ja que atén els usuaris amb immediatesa 
i urgència buscant l’atenció integral de les persones 
més fràgils. Organismes com Serveis Socials, el CAP, 
entitats del sector i persones particulars ens deri-
ven casos perquè hi siguin atesos.

En aquestes circumstàncies, els usuaris paguen 
quotes mensuals simbòliques en funció de la seva 
situació. D’aquesta manera, no es cobreix el cost 
real del servei i, per tant, es crea la necessitat de 
buscar vies de finançament que permetin l’atenció 
integral als usuaris.

Aquest any els usuaris han gaudit d’activitats realit-
zades tant des del Centre com des del barri.

430 101 2.790
Beneficiaris Famílies Lots d’aliments

Gràcies al treball en xarxa que realitzen les entitats 
del territori es poden arribar a cobrir moltes de les 
necessitats primàries de les famílies i persones que 
atenem. Si es detecten altres necessitats emergents 
es deriven a altres recursos.

Durant l’any 2016 hem gaudit d’un magatzem total-
ment reformat on hem pogut emmagatzemar totes 
les donacions d’aliments que ens arriben. 

47
23

24

16
14

Total persones 
ateses

Núm. de 
places socials

Núm. de places 
concertades

Es tracta de persones ateses al llarg de l’any, però no 
durant tot l’any; hi ha hagut usuaris que al llarg de 
l’any han passat de plaça social a concertada

Casos d’urgència social derivats 
de Serveis Socials del Casc Antic  
atesos al llarg de l’any

Baixes per ingrés 
hospitalari/residencial 
o per defunció
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4.4
Suport en 
els DomicilisRADARS DE CIUTAT VELLA

L’objectiu és el d’ajudar i facilitar que les persones 
grans que viuen o es senten soles puguin continuar a 
la seva llar amb la complicitat del seu entorn, tot ga-
rantint el seu benestar social. L’educadora social de 
Fundació Roure i dues voluntàries d’Avismon dina-
mitzen els Radars comercials i de confiança. Aquest 
any alguns dels venedors de les parades del Mercat 
de Santa Caterina s’han compromès amb el projecte. 

ESCOLA D’ENVELLIMENT ACTIU

L’Escola d’Envelliment Actiu es realitza cada any (de 
gener a juny) al Convent de Sant Agustí. Diferents pro-
fessionals del territori hi fan xerrades i tallers per tal 
de millorar la qualitat de vida de les persones grans 
d’aquest barri mitjançant la promoció comunitària 
d’un espai de relació i aprenentatge.

La Fundació Roure coordina l’Escola en la realització 
del calendari de xerrades, en la gestió d’inscripcions, 
recerca dels ponents, acollida i introducció de cada 
taller, valoració de satisfacció dels alumnes, etc.

LA PREGONERA 

Des de mitjan 2015 la Fundació coordina La Pregone-
ra, butlletí que informa de les activitats mensuals que 
es fan al territori per a les persones grans. Un volun-
tari de la Fundació rep i aglutina informació de totes 
les activitats de les diferents entitats i les compila en 
el butlletí junt amb l’educadora social.

ALTRES INTERVENCIONS AMB GENT GRAN

106
75

21

250

14

Radars comercials

inscrits

sessions teòriques im-
partides gratuïtament 
per 18 professionals

exemplars de La Pregonera 
repartits mensualment

Radars 
farmàcies

(67 nous de l’any 2016)

Aquest projecte ajuda a millorar la qualitat de vida de 
les persones grans en la seva pròpia llar i en el seu en-
torn més immediat a través d’accions concretes en el 
domicili, com la neteja de la llar, acompanyaments al 
metge o a fer petits encàrrecs, i acompanyament en 
els tràmits burocràtics per a accedir als ajuts públics, 
entre d’altres.

El projecte de suport a domicili té un doble objectiu:

1. L’atenció a persones grans que poden patir situ-
acions econòmiques precàries, malalties cròniques, 
incapacitats físiques i/o mentals, que no es valen per 
elles mateixes i que pateixen soledat.

El més gran envelliment de les persones ateses, de 
mitjana d’edat de 85 anys, ha comportat una de-
manda més gran dels serveis existents. La treballado-
ra social que coordina el projecte ha dedicat durant 
l’any 2016 molt bona part del seu temps a fer tràmits 
per aconseguir més recursos públics, com la tramita-
ció de grau de la Llei de Dependència, la coordinació 
de serveis d’ajut a domicili, la petició de serveis de te-
leassistència, etc. En aquest sentit, hi ha una coordi-
nació constant tant amb el Centre de Serveis Socials 
com amb el CAP del Casc Antic.

A més d’atendre persones grans particulars, aquest 
any 2016 s’han realitzat serveis a cinc entitats i comu-
nitats de veïns, i s’ha arribat d’aquesta manera a 237 
beneficiaris.

96 237 10.932
Domicilis atesos Beneficiaris hores de servei/any

S’han donat de baixa 15 usuaris per ingrés en residèn-
cia o defunció.

2. L’atenció personalitzada a l’equip d’auxiliars de 
la llar com a col·lectiu vulnerable

L’equip està constituït per 5 dones que presenten al-
gun tipus de vulnerabilitat (falta de salut, atur, manca 
d’habitatge…). És imprescindible un treball d’acom-
panyament i suport personal a cadascuna d’elles per-
què puguin millorar la seva situació. 

Les auxiliars reben formació i suport continuat en 
l’àmbit d’atenció a les persones grans. Així fan el ser-
vei amb la més gran qualitat possible i adaptant-se a 
les necessitats creixents de les persones grans ateses 
en els diferents domicilis. 
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4.5
Dutxes
Socials

1.027dutxes 47usuaris 
Nombre de dutxes totals Nombre de persones ateses

La Fundació  disposa 
de dues dutxes adapta-
des per a  persones que 
necessitin fer la higiene 
personal. 

Tenim certs usuaris que 
darrere de la necessitat 
de realitzar la seva higi-
ene personal amaguen 
altres mancances o vul-
nerabilitats, com la mobilitat reduïda, incapacitats 
emergents, males praxis, etc. Si aquestes necessitats 
es poden solucionar amb altres projectes de la Fun-
dació, s’hi deriva l’usuari i s’estableix la consegüent 
coordinació amb el referent social. 

Els usuaris venen derivats per la treballadora social 
dels serveis socials del barri i la majoria presenten 
una o més de les següents característiques:

 » Persones grans amb deteriorament físic

 » Persones sense llar

 » Persones amb males condicions d’habitatge

4.6
Botiga 
Solidària

La Botiga Solidària es va crear l’any 1998, per donar 
la possibilitat de vestir a les famílies sense recursos 
del Districte Ciutat Vella, amb una roba en bon es-
tat, a preus assequibles i amb el valor afegit de po-
der escollir-la. 

En aquests 20 anys, els barris de Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera han viscut un intens procés de 
transformació social i urbana que s’ha expressat a 
través de canvis en la composició de la població, en 
l’activitat comercial i en els espais públics del barri. 

Aquests barris són espais de grans contrastos, on viuen 
persones sense recursos, majoritàriament famílies i 
persones grans en situació de vulnerabilitat, i convi-
uen amb una nova població de famílies joves sense 
problemes econòmics, moltes d’elles estrangeres.

Davant d’aquests canvis, la Botiga Solidària és un 
recurs de referència a per les famílies en situació 
de vulnerabilitat. La Fundació Roure pretén que la 
Botiga sigui un espai de trobada dels habitants de 
dins i fora del barri, on tothom tingui la llibertat de 
comprar de manera assequible. S’aposta per la for-
ma de vida sostenible i la cura del medi ambient. 

A Ia part superior de la botiga hi ha un taller de cos-
tura, on es fan retocs tant per a persones privades 
com per empreses.

66

10 3 3

3.696 

8

Nombre de 
donants regulars

PERSONES ENTITATS ESCOLES

Donacions totals 
de particulars

220 Clients 
diaris

Costura, 
retocs diaris

11 Empreses

5 Hotels

2 Apartaments

2 Escoles

Pràctiques d’inserció laboral i 
de sensibilització de la societat

DONACIONS PRIVADES

ESPAI DE FORMACIÓ
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60% 30%10% 26usuaris
són del barri i tenen 

recursos baixos
són de fora 

del barri
són estrangers Derivats de Fundació 

de l’Esperança

Perfil dels clients

Tant les escoles com les entitats socials a Ciutat Vella 
demanen cada vegades més la formació en oficis. 
Adolescents sense estudis ni feina d’escoles properes 
són derivats a la Botiga Solidària perquè hi puguin fer 
pràctiques de comerç i així puguin tenir una inserció 
laboral posterior, gràcies a la formació adquirida a la 
Botiga. 

En aquest barri de contrastos, hi ha escoles privades 
de negocis que volen que els seus alumnes coneguin 
el seu barri i de ben a prop visquin realitats socials 
que desconeixen. Són alumnes de tot Europa que fan 
el denominat servei civil.

Tot allò que els clients desestimen, a la Botiga, ho 
reutilitzem. Donem una segona vida als objectes. 

Gràcies a les donacions de particulars i empreses, la 
Botiga Solidària treballa diàriament per donar l’opor-
tunitat al barri d’aconseguir bon producte de segona 
mà a un preu assequible.

Es va contactar amb la Fun-
dació Moli d’en Puigvert, 
entitat que treballa la inser-
ció laboral de persones amb 
trastorns de salut mental. 
Aquest 2016 hi hem signat 
conveni, convertint-nos en 
la primera botiga de Bar-
celona que ven el seu producte Cosir&Estrenar, que 
consisteix en la venda de paquets de roba interior a 
bon preu, ja que la roba és donació d’altres empreses 
conegudes del sector tèxtil.

4.7
Bugaderia 
Solidària
La Bugaderia Solidària és un projecte que va néixer 
l’any 1998 per donar servei a persones que no podien 
rentar la seva roba a casa. Arran de les realitats soci-
als viscudes des de la crisi fins a aquest any 2016, els 
objectius han evolucionat:

Aquest projecte continua essent un recurs que dona 
resposta a famílies en situació de vulnerabilitat, 
oferint, a preus socials, el servei de neteja, eixugada i 
planxament de la seva roba personal i de la llar.

Aquestes persones venen derivades de serveis soci-
als (Raval Sud i Casc Antic), i des de la bugaderia se’n 
fa una fitxa de seguiment per poder treballar conjun-
tament amb les treballadores socials en cas de ne-
cessitat.

Hem treballat també amb entitats socials de pro-
ximitat, que han fet ús d’aquest recurs per a rentar 
la roba personal dels seus usuaris i la roba utilitzada 
en els seus propis projectes, com mantes, llençols, 
draps, etc.

Aquest servei de rentat, també el donem diària-
ment als projectes de la Fundació (Centre de Dia, 
Dutxes i Botiga Solidària). A la Bugaderia es renta 
setmanalment roba dels usuaris del Centre de Dia, les 
tovalloles utilitzades pels beneficiaris de les Dutxes i 
les donacions de roba de la Botiga.

Rentat
social

Persones
ateses

BUGADA SOCIAL
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A causa de l’augment de la demanda per part d’en-
titats i escoles de Ciutat Vella, aquest projecte s’ha 
convertit en un recurs formatiu per a adolescents 
sense un futur clar, on poden aprendre l’ofici de 
bugader i les habilitats necessàries per a desenvo-
lupar una feina, com la puntualitat, el treball en equip 
i les habilitats específiques de cadascun, etc.

Amb la mateixa filosofia que la Botiga, la Bugaderia 
Solidària té una línia de servei privat, és a dir, ofe-
reix servei de neteja de roba a empreses privades 
a preu de mercat. Aquesta activitat privada ajuda a 
pal·liar el dèficit econòmic de les bugades socials i 
augmenta la sensibilitat de les empreses envers els 
col·lectius més vulnerables treballant la seva RSC 
(responsabilitat social corporativa).

De les 31 empreses, la gran majoria pertanyen al sec-
tor turístic i en un 80 % dels casos es funciona amb 
el sistema anomenat rènting, segons el qual la roba 
que utilitzen les empreses usuàries en hotels i aparta-
ments és propietat de la Fundació Roure.

Sis persones privades solidàries han volgut apor-
tar el seu granet de sorra portant la roba de la llar 
per rentar a la Bugaderia. 

La Bugaderia Solidària és un lloc d’inserció laboral 
que ha permès donar 6 llocs de treball estable i té 
l’esperança de poder arribar a col·locar més gent.

FORMACIÓ

SERVEI A EMPRESES

INSERCIÓ LABORAL
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5.
Dades
Econòmiques
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6.
Ajuts i 
Col·laboracions

 » Abacus Cooperativa
 » AirVal 
 » Aknamara 
 » Alsur Café 
 » ARC Soluciones 
 » Apasios 
 » Associació Estel Tàpia 
 » LOSAyxelà 
 » B&B 
 » Bambu Editorial 
 » Barcelona Women Network 
 » Bordas 
 » Brunells 
 » Càritas 
 » CBB 
 » Clinica Dental Ferragut 
 » Combel 
 » Dasler 
 » De Tapadillo 
 » Dialneteges 
 » Dinamica 
 » Duquesa de Cardona 
 » Editorial Casals 
 » Editorial Tusquets 
 » El Corte Ingles 
 » Embracing the World 
 » Escola Les Acàcies 
 » Fundació Antoni Serra Santamans 
 » Fundació Bancs dels Aliments 
 » Fundació Bassat 

 » Fundació Bizcabar 
 » Fundació Creatia 
 » Fundació de l’Esperança 
 » Fundació Fèlix Llobet Nicolau 
 » Fundació Girbau 
 » Fundació Joaquim Molins Figueras 
 » Fundació Josep Botet 
 » Fundació Josep Palau Francàs 
 » Fundació Pere Tarrés 
 » Fundació Ponsich 
 » Fundació Privada Cottet-Mor 
 » Fundació Roviralta 
 » Fundación Adolfo Montanya 
 » Fundación Cuatrecasas 
 » Fundación Grupo Tragaluz 
 » Fundación Miguel Torres 
 » Fundació Moli d’en Puigvert 
 » Fundació Nuria Garcia 
 » Fundación Ricardo Fisas Natura Bisse 
 » Fundación Setba 
 » Grupo Tragaluz 
 » Holaluz 
 » Hotel Barcelona Princess 
 » Hotel Flor Parks 
 » Hotel ME 
 » La Salle Comtal
 » Le Petit Forestier 
 » Lider Flor
 » Llogo 
 » Lodging Apartment 

 » Majestic Hotel Group 
 » Moventis 
 » Natura Bissé 
 » Nutrició Sense Fronteres 
 » Obra Social “La Caixa” 
 » Ohla Hotel 
 » Pinocomponentes 
 » Prostocks 
 » Ramon Molinas Foundation 
 » Sagrat Cor de Diputació 

 » Sedatex 
 » Sensation Apartments 
 » Serras Hotel Barcelona 
 » StayUnique 
 » Telefonica 
 » Tres Deseos Bariscuel 
 » Twentic 
 » Unió de Mútues 
 » Via Margutta 
 » Vichy Catalan

26 | Ajuts i Col·laboracions Ajuts i Col·laboracions | 27




