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“SOM SERVIDORS DE LA SOCIETAT EMPOBRIDA”
LLUM DELÀS
VICEPRESIDENTA DE LA FUNDACIÓ ROURE

Llum Delàs
Vicepresidenta

CARTA DE LA VICEPRESIDENTA
Aquesta memòria que teniu a les mans és
un relat de la vida que batega a la Fundació.
Com explicar el que dia a dia es viu a
l’ombra d’aquest Roure?. Si no escoltem a
les persones que en són les protagonistes
de tanta vida, difícilment copsarem el que les
paraules, els gràfics i els números en poden
mostrar.
Tot i això, hem fet un recull el més aproximat
possible de quina és la nostra manera
d’acostar-nos a la realitat dura i alhora rica
del nostre barri. Un barri on el mestissatge
de cultures, les botigues més fashion al
costat d’unes altres de ben petites i de tota
la vida, donen un perfil únic que els turistes,
cada vegada més afamats de conèixer la
ciutat antiga plena de història, trepitgen com
si anessin a trobar retalls de vida a cada
pas.
I aquesta és la realitat. Els retalls de vida
surten al carrer. Homes i dones grans que
no poden viure ja sols a casa seva,
habitatges que necessiten ser restaurats per
a viure dignament. Cares conegudes que
esperen un bon dia per a poder sortir de la
soledat en la qual s’han instal∙lat des de fa
anys.
Saluts precàries, alimentacions insuficients,
esperances de sortir endavant malgrat les
dificultats extremes.

La Fundació ha crescut en projectes de
proximitat que intenten pal∙liar una pobresa
que treu el cap per qualsevol escletxa. Quan
una es repara, en surt una altra. I a la
família del Roure li surten més branques
perquè cal aixoplugar més necessitats
peremptòries de persones, de famílies i dels
desheretats de la terra, que necessiten,
sobretot, trobar mans i cors que acullin i
acompanyin en la recerca d’una vida més
digna.
Aquest recull que teniu a les mans ha estat
fet amb amor. Al darrere de cada número hi
ha un nom. Cada nom és significatiu per a
algú o alguns de nosaltres, els qui avui
treballem en els diferents projectes. Una
trentena de plantilla amb l’ajut personalitzat i
valuosíssim d’un estol mot gran de
voluntaris, auguren que la societat, tan dura
en condicions de vida per als qui avui són
pobres, està trobant maneres humanitàries i
generoses d’arribar al costat dels qui ho
passen malament. Cada vegada som més
els qui unim els esforços en obra social que
ens agermana tots. Sense l’ajut dels qui
llegireu aquesta memòria, la nostra
dedicació no arribaria als qui avui són els
destinataris del que fem. Gràcies per tanta
generositat. Aquí teniu casa vostra. Us
esperem sempre.
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- Hi ha 1.800.000 llars a Espanya en les quals
cap membre de la unitat de convivència té feina
(abans de la crisi, n’hi havia 380.000).
Situació de la pobresa
- L’increment de persones en situació de pobresa
fa que s’hagi arribat a la invisibilitat dels qui la
El mes de març del 2014, es va presentar a
pateixen, per saturació i extensió.
Madrid l’informe “Desigualdad y derechos
- Les polítiques d’austeritat han generat més
sociales: Análisis y perspectivas”, fet per la
vulnerabilitat social.
Fundación Foessa.
- Hi ha un perill clar que aquesta situació
s’enquisti si no hi ha una actuació política i social
Aquest informe posa de manifest la magnitud de immediata.
les problemàtiques socials actuals.

2. CONTEXT SOCIOECONÒMIC

S’hi destaquen:
- Cronificació i increment de les desigualtats
socials (del 2007 al 2012, la diferència entre les
persones més pobres i les més riques ha
augmentat un 30 %; mentre que les persones
que tenen menys diners han patit una pèrdua de
més del 4 % del seu poder adquisitiu, les
persones més riques han vist com creixia el seu
patrimoni).
- Moltes dificultats per a sortir de les situacions
d’exclusió.
- Disminució dels recursos públics (crisi de
l’estat del benestar).
- El nivell de renda actual és el mateix que el de
fa 10 anys, i els preus s’han incrementat més
d’un 10 %: pèrdua de poder adquisitiu.
- La destrucció de llocs de treball, la moderació
salarial i les noves polítiques d’impostos i canvis
en prestacions socials han empitjorat encara
més les rendes de les persones més pobres.

Situació de la gent gran
Espanya és l’Estat de la Unió Europea amb un
nombre més elevat de persones més grans de
80 anys, segons dades de població de l’Eurostat
i segons el Llibre Blanc de l’Envelliment Actiu
(IMSERSO, 2011); les societats desenvolupades
actuals s’enfronten a un canvi demogràfic que
requereix actuacions importants en l’àmbit de la
convivència, la integració i el benestar. Aquests
canvis responen a l’augment de l’esperança de
vida: cada vegada hi ha més persones grans i
les seves característiques físiques, psíquiques i
socials també van canviant.
Així mateix ho destaca l’Informe “La salut a
Barcelona 2014” de l’Agència de Salut Pública
de Barcelona, on es posa de relleu que
l’esperança de vida ha augmentat a 80,7 anys en
els homes i 86,6 anys en les dones (era de 79,9
anys en els homes i de 85,7 anys en les dones
el 2012), essent Ciutat Vella un dels barris més
sobre envellits de la ciutat a més d’un dels barris
amb les condicions de salut més desfavorables.
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3. EQUIP HUMÀ

3.1 PATRONAT
Llistat de les persones que han estat membres del Patronat de la Fundació Roure són:
1.
Carles Villalonga - President
2.
Llum Delàs - Vicepresidenta
3.
Josep Figueras - Vocal
4.
Pepa de Gispert - Vocal
5.
Emili Papirer - Vocal
6.
M. Salut Camps - Vocal
7.
Ferran Ferragut - Vocal
8.
Agustí Barangé - Vocal
9.
Darío Olaortúa - Vocal
10. Eva Morera – Secretària no vocal

3.2 ORGANIGRAMA
La Fundació treballa en 9 serveis diferents situats en 5 locals de lloguer social de
l’Ajuntament de Barcelona. Cada projecte té un cap de projecte que junt amb el seu equip
de professionals i voluntaris realitzen l’acció diària (Botiga, Bugaderia, Centre de Dia, Àpats
en Família, Rebost, Dutxes Solidàries, etc).
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3.3 VOLUNTARIAT
La Fundació Roure creix i es fa eficient gràcies
als voluntaris que col∙laboren en els diferents
serveis que ofereix.
L’entitat entén el voluntari com tota persona
que, per la seva pròpia voluntat i de manera
lliure, col∙labora en una organització de manera
gratuïta i desinteressada, amb l’objectiu de
contribuir a la missió de l’organització (Llei
25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de
foment de l'associacionisme, publicada al
DOGC).
En el cas del voluntariat social, ha de respondre
a una vocació o interès de tenir cura de l’altre,
amb la finalitat de donar suport, a través del seu
temps i dedicació, a les persones més
vulnerables, que viuen freqüentment en un

entorn precari, donant resposta a les seves
necessitats. El seu compromís d’actuació es
fonamenta en una solidaritat feta de respecte
envers la persona i de col∙laboració gratuïta amb
l’entitat que gestiona els serveis.
S’entén també que el voluntari és una persona
que sap fer una tasca específica, que té
disponibilitat de temps, motivació, i que presta un
servei concret en l’entitat sense suplir, en cap
cas, la tasca d’una persona contractada.
Els voluntaris que participen en la Fundació
realitzen tasques de suport en diversos dels
nostres serveis, en funció de com encaixen les
seves preferències vitals, trajectòria (formació,
experiència…) i potencialitats personals
(empatia, comunicació, habilitats personals…)
amb les necessitats que hi ha en els diferents
projectes de la Fundació.
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*Aquests serveis compten amb l’ajut de voluntaris que estan també en d’altres projectes. Dins de la suma
total, són comptabilitzats només un cop.

El perfil del voluntari
Els voluntaris que participen en la vida de la
Fundació procedeixen, en gran part, del mateix
arrelament social que hi ha al barri. Molts dels
voluntaris de l’entitat són persones que viuen en
l’entorn i tenen vincles personals amb els
professionals i amb els mateixos usuaris de
Roure, els quals coneixen des de fa temps. El
mateix Patronat de la Fundació Roure està
constituït per voluntaris i, a través d’ells com a
ambaixadors de la Fundació, hi arriben contactes
que estan dins el món social. Altres són
professionals acabats de jubilar i que, per una o
altra aptitud/actitud pròpia, acaben participant en
un dels serveis de l’entitat.
El perfil del voluntari és variat. Hi ha una majoria
de dones voluntàries. Pel que fa a l’edat, hi ha un
gran nombre de persones de més de 60 anys;
però trobem també voluntaris joves de 25 a 40
anys.

Per tant, tenim un gran ventall de perfils:
jubilats, estudiants universitaris, professionals
diversos, treballadors, persones a l’atur i
usuaris d’altres entitats socials.
Alguns d’ells participen en més d’un projecte,
fet que posa de manifest el seu compromís
amb el treball que es realitza a la Fundació.
Així s’acaben trobant la vocació (del voluntari) i
la necessitat (dels usuaris de Roure) en un
mateix punt, casant les possibilitats del
voluntari amb les necessitats de l’entitat
Durant les vacances augmenta el nombre de
voluntaris. Per Nadal i durant l’estiu comptem
amb voluntaris molt joves que, sols o junt amb
la família, destinen part del seu temps al
voluntariat.
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A la Fundació Roure arriba cada cop més un nou perfil de voluntari. Algunes d’aquestes persones
han conegut la Fundació Roure com a usuaris dels seus projectes, com pot ser: Rebost, d’Àpats en
Família, i Treballs en Benefici de la Comunitat. Aquestes persones coneixen bé les tasques de la
Fundació i volen agrair les feines que s’hi fan o bé les ajudes que han rebut, implicant-s’hi com a
voluntaris. Fan el voluntariat dins dels projectes dels quals no són usuaris, com per exemple, Botiga
Solidària i taller de costura, Centre de Dia, Bugaderia Solidària. Realitzen una gran tasca i els seus
treballadors socials ens han fet arribar els canvis notables que han vist des que estan fent el
voluntariat a Roure.
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Voluntaris derivats per fundacions

Voluntariat corporatiu

Aquest any 2015 hem rebut la petició de dues
fundacions perquè acollíssim joves que per
diverses circumstàncies (salut, manca d’estudis i
hàbits laborals, desconeixement del treball en
equip, etc.) no poden treballar en el mercat
laboral, però que han d’aconseguir aquests hàbits
i aprenentatge per a un futur.

Durant l’any 2015 la Fundació Roure ha comptat
amb voluntaris puntuals que han vingut derivats
per l’empresa on treballen. Empreses com
Airbnb, Natura Bissé, s’han interessat per la
tasca de la Fundació Roure i han anat més
enllà de la col∙laboració establerta entre entitat i
empresa, implicant-hi els seus treballadors. En
el cas de Natura Bissé no tan sols hi han
implicat el seu equip, sinó també les seves
famílies, ja que han vingut acompanyats dels
seus fills. Han fet voluntariats curts, però han
pogut veure de primera mà projectes com la
Botiga Solidària, el Centre de Dia i la Bugaderia
Solidària.

La Fundació Mercè Fontanilles ens ha derivat 1
voluntari.
La Fundació Putxet ens n’ha derivat 6.
La Fundació Benallar ens n’ha derivat 3.
La Fundació de l’Esperança ens n’ha derivat 4 .
La Fundació Roure ha rebut l’ajuda d’aquests
voluntaris, a la vegada que han estat ajudats des
de la Fundació en aquest aprenentatge
prelaboral, així com han estat derivats, quan ha
estat el cas, a un procés d’incorporació laboral
amb la Fundació de l’Esperança i també han
rebut assessorament en habitatge, temes
sanitaris, ajuda per a aliments, etc., segons cada
cas.

Estudiants
A la Fundació hi col∙laboren dos tipus d’estudiants:
- Estudiants en pràctiques
Els projectes de la Fundació, i sobretot els de Botiga, Bugaderia i Centre de Dia, són uns recursos
molt adients per a formar laboralment, ja que els processos i circuits són senzills i de pràctica diària i
es compta amb un equip multidisciplinari que pot oferir acompanyament i orientació específica en
funció de l’especialitat dels estudiants.
Les pràctiques en el Centre de Dia permeten viure i veure de primera mà la realitat d’un servei
assistencial, el funcionament quotidià, el tracte amb les persones grans, els circuits interns, la
metodologia de treball en equip…
És per això que, durant l’any 2015 i dins del Taller de Joves de Competències Laborals Caritas Fundació Pere Tarrés, al llarg de dues setmanes 24 joves van fer pràctiques a la Botiga Solidària i a
la Bugaderia Solidària en un projecte anomenat “Tastet d’Oficis”.
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D’altra banda, i derivada per l’Escola de Treball Social de la Universitat de Lleida, hem tingut una
alumna durant 3 mesos, amb gran satisfacció per la tasca que ha realitzat.
Una altra col∙laboració de la Fundació és amb la Toulousse Bussines School, una escola de
formació en la gestió i administració d’empreses. Els seus alumnes realitzen pràctiques al Centre de
Dia i a la Botiga Solidària per tal de conèixer de primera mà l’organització interna, la gestió
administrativa, la gestió dels recursos humans, etc. Però sobretot, per conèixer el significat de
treballar en una entitat sense afany de lucre que atén col∙lectius vulnerables.
Durant l’any 2015 han col∙laborat amb la Fundació 10 alumnes de la Toulousse Bussines School.
- Estudiants amb itineraris especials
La Fundació Roure col∙labora molt estretament amb La Salle Comtal (a través del seu projecte
Parmènia). Els alumnes amb necessitats educatives especials fan pràctiques d’hàbits laborals en
alguns dels projectes de la Fundació, entre ells, el Centre de Dia, aprenent temes com la puntualitat,
el treball en equip, l’organització…
Durant l’any 2015 hi ha hagut un total de 4 alumnes de la Salle Comtal que han col∙laborat en els
projectes de la Fundació, 1 noia col∙laborant a la Botiga Solidària i els altres 3 aprenent a la
Bugaderia Solidària.

12

Treballadors en Benefici de la Comunitat
Els treballadors en benefici de la comunitat (TBC) són un suport molt valuós dins de l’equip humà
de la Fundació Roure. Per això, encara que el comptem com un projecte en si mateix, hem preferit
donar-li cabuda dins l’apartat dedicat a les persones que fan possible la nostra tasca.
Els TBC són persones que, per execució 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. Aquests serveis es pacten a tres bandes, entre la persona que ha de
realitzar els serveis, el delegat del Departament de Justícia i l’entitat on s’han de realitzar els
serveis.
D’un temps ençà, i amb l’increment de projectes a la nostra fundació, els perfils dels TBC han anat
canviant per a adequar-se als diferents projectes. És a dir, a dia d’avui tenim persones que
compleixen les seves penes a la nostra Botiga Solidària, al Centre de Dia, a la Bugaderia Solidària i
a les oficines. D’aquesta manera i, conjuntament amb els diferents delegats, podem oferir entorns
de treball variats, depenent dels diferents perfils que ens arriben.
Un dels nostres èxits és que fins i tot hi ha persones que, després d’acabar el seu compromís amb
nosaltres, s’han vinculat a la Fundació de diferents maneres. Per exemple, continuant com a
voluntaris, essent clients habituals de la botiga o, fins i tot, fent-se donants de l’entitat. Hem copsat
també l’agraïment i emoció pel tracte rebut quan deixen de fer el servei.
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Tot això ho devem als responsables dels projectes que compten amb TBC, ja que es dediquen a fer
un seguiment acurat de les persones que estan complint els serveis, a més de sensibilitzar-los
respecte a l’impacte que té la seva tasca en la millora de la qualitat de vida de les persones
vulnerables del barri i, en certa manera, també ensenyar-los un ofici nou.
Durant l’any 2015, la Fundació Roure va tenir un total de 88 TBC, amb un total de 13.798 hores
treballades.
Aquestes dades es reparteixen de la següent manera:
- Centre de Dia: 38 persones, amb un total de 6.440 hores.
- Bugaderia Solidària: 35 persones, amb un total de 5.105 hores.
- Botiga Solidària: 14 persones, amb un total de 1.462 hores.
- Oficines de la Fundació: 1 persona, amb un total de 791 hores.
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4. SERVEIS

4.1 SUPORT EN ELS DOMICILIS

Beneficiaris

Aquest servei garanteix els serveis domiciliaris i
personals necessaris per a assegurar el
manteniment o millora de l’autonomia de la
persona gran i procurar així que visqui en el seu
domicili en les millors condicions possibles el
màxim temps possible.

Les persones ateses presenten una o més
de les següents situacions:

Els usuaris atesos pel projecte de Suport en les
Domicilis arriben a través de derivacions de
Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament
de Barcelona, des de l’ambulatori del barri, des
d’altres entitats socials del territori o bé
directament recomanats per algun veí.
Qui fa la intervenció directa en els domicilis és un
equip d’auxiliars de la llar format per 6 dones que
presenten diferents situacions de vulnerabilitat
social i que necessiten suport i orientació per part
de la coordinadora del projecte i de la psicòloga
de la Fundació. Tenint en compte que aquest
grup de dones fa atenció directa a persones
grans en situació de risc, és imprescindible fer
aquest treball de seguiment, per tal de donar-los
eines personals i professionals perquè facin la
seva feina de manera eficient i, a la vegada,
puguin millorar la seva situació.

- Persones grans amb una mitjana d’edat de
85 anys (predominantment dones, a causa
de la seva més gran esperança de vida)
- Que pateixen soledat i/o aïllament
- Sense suport familiar
- Amb pocs lligams relacionals
- En una fràgil situació socioeconòmica
- Amb pocs recursos personals per a afrontar
les activitats de la vida diària (anar a
comprar, preparar àpats, higiene personal…)
- Amb inicis de demències associades a
l’edat (Alzheimer, demència vascular…)
- Amb problemes estructurals i d’accessos a
l’habitatge
- Amb desconeixement dels recursos
existents dirigits a millorar la seva situació
(serveis socials de l’Ajuntament, ambulatori,
Càritas, entitats socials…).
Per completar el servei també es realitzen
neteges d’altres espais, com d’altres entitats
sense afany de lucre i una entitat privada.
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Per completar el servei també es realitzen neteges
d’altres espais, com d’altres entitats sense afany
de lucre i una entitat privada.
D’altra banda, l’equip de treballadores, també
beneficiàries del projecte, presenten alguna de les
següents característiques:
- Dones més grans de 45 anys
- Amb poca formació
- Amb alguna malaltia
- Amb manca de coneixement sobre recursos
socials i el seu funcionament
- Amb una situació de fragilitat econòmica o de
situació familiar complicada.

Equip humà
6 auxiliars de la llar
1 psicogeriatra voluntària
1 administrativa
1 coordinadora del servei
1 responsable del projecte

Valoració quantitativa
Usuaris atesos
Les persones que s’han beneficiat d’aquest servei social són 110.
No hi estan inclosos els beneficiaris dels serveis oferts a altres entorns que no siguin domicilis
particulars, ja que no comptabilitzem el nombre de persones que passen per les entitats sense
afany de lucre, ni les persones que passen per l’apartament turístic.
Entitats sense ànim de lucre
- Fundació Adsis: s’han netejat 2 locals
- Fundació Roure, s’han netejat setmanalment els espais de 4 projectes i les oficines
- Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri
- Comunitat de veïns del c/ Carders, 16
Empreses privades ateses
Far Rent (té apartaments turístics)
Hores de servei realitzades
Durant el 2015 les auxiliars de la llar han realitzat un total de 7.964 d’hores de neteja.
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Valoració qualitativa
- S’ha realitzat una millor organització dels horaris de les treballadores.
- Augment de la confiança dels usuaris envers la globalitat del projecte, tant pel que fa al treball
que realitzen les netejadores com la coordinadora.
- Gran implicació de les treballadores envers els usuaris que atenen, més enllà de la feina
específica que realitzen.
- S’ha aconseguit compatibilitzar les necessitats dels usuaris amb les necessitats específiques
de les treballadores, tot garantint la cobertura dels serveis.
- S’ha realitzat suport tècnic a altres projectes de l’entitat.
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4.2 ÀPATS EN FAMÍLIA
És un recurs dietètic per a persones amb
necessitats especials de seguiment, ja sigui per
problemes de control de medicació, necessitat
d’assistència regular, pocs hàbits relacionals,
manca d’hàbits d’higiene, falta de recursos
econòmics, etc. S’ofereix un seguiment
personalitzat en cada cas, al mateix temps que es
proporciona una alimentació adequada i adaptada
a l’estat de salut de cadascú.
El servei té una capacitat de 33 persones i és un
dels dos únics menjador socials de la Xarxa de
Menjadors de Barcelona on poden anar-hi famílies
amb infants, amb la qual cosa es garanteix un
ambient agradable i protegit per a aquestes
famílies. És un recurs que afavoreix la
socialització d’alguns usuaris, el seguiment
personalitzat i un ambient agradable i acollidor.

Beneficiaris
El projecte s’adreça a persones que pateixen
alguna situació de risc:
- Viuen sols.
- El metge els recomana un règim i no es veuen
capaços de seguir-lo.
- Amb manca d’hàbits saludables.
- Amb dificultats per a administrar-se
correctament la medicació que els correspon.
- Amb manca d’habilitats per a la preparació
d’àpats.
- Amb baixa o nul∙la xarxa relacional.
- Amb manca d’hàbits d’higiene
- Amb dificultats físiques (malaltia, disminució).
- Amb manca de condicions en l’habitatge (cuina
en males condicions, pensió sense dret a
cuina…) o sense habitatge
- Amb dificultat per a seguir una dieta
equilibrada i saludable.

La situació econòmica i social del col∙lectiu atès
és molt fràgil, ja que la majoria cobren pensions
Els beneficiaris del servei vénen derivats pels
no contributives o pensions que no permeten
Serveis d’Inserció Social de l’Ajuntament de
Barcelona, pels Serveis Socials del barri o per la desenvolupar una mínima qualitat de vida.
Fundació de l’Esperança de l’Obra Social “la
Caixa”.
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Valoració quantitativa
L’any 2015 han estat ateses pel servei de
menjador un total de 78 persones
diferents i una mitjana de 23 persones al
dia i s’han ofert 14.196 àpats.
Concretament, 8.569 dinars i 5.627
sopars.
Valoració qualitativa
Enguany hem estat testimonis d’un
augment de la demanda del servei del
menjador, i s’hi han incorporat cada
vegada més freqüentment famílies amb
nadons i/o infants petits. Aquest fet ens
va fer adequar molt millor l’espai perquè
fos més reconfortant i amb més caliu per
als infants i els seus pares.

Equip humà
2 auxiliars de menjador a temps parcial
1 educadora a temps parcial
1 persona de neteja
1 administrativa a temps parcial
1 coordinadora a temps parcial
16 voluntaris

A més, aquest any hem consolidat un
equip de voluntaris fixos a la setmana,
cosa que incrementa la sensibilització
envers aquest servei i una més gran
vinculació entre aquest i els usuaris.
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4.3 CENTRE DE DIA
El Centre de Dia és un centre d’atenció per a
persones grans, amb capacitat per a 30
persones, que poden passar el dia (de 9 a 19
hores) en un ambient confortable i amb
l’atenció necessària per a persones amb un
cert grau de dependència. L’objectiu és evitar
l’aïllament i la solitud. Els serveis que
s’ofereixen des del Centre són els àpats
(esmorzar, dinar i berenar), la higiene
personal, la dinamització sociocultural, serveis
de rehabilitació física i funcional, estimulació
cognitiva, assessorament familiar i
acompanyaments en processos d’ingrés
residencial, atenció psicogeriàtrica, suport en
els processos de tuteles i curateles.
Tot aquest conjunt d’accions es porten a
terme mitjançant un seguiment personal. Es
realitza un treball social, de grup i individual,
encaminat a la millora d’aquelles condicions
de vida que dificulten el desenvolupament
global de la persona.

Equip humà
2 gerocultores
1 gerocultora responsable de geriatria
1 educadora social
1 treballadora social
1 infermera
1 fisioterapeuta
1 psicogeriatra
1 directora tècnica
1 responsable de neteja i manteniment
dels espais
10 voluntaris

Beneficiaris
És un projecte dedicat a 30 persones grans en
situació de vulnerabilitat social, soledat i amb
inicis de dependència física i/o cognitiva.

Des de finals del 2008 el centre és concertat
amb l’ICASS, però l’actual situació de la llei
de dependència ha fet que els ajuts demanats
per les persones i famílies s’estiguin resolent
amb molta lentitud, o no es valorin com a tals
les dependències evidents per a poder ser
autònoms en la seva cura personal.
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Valoració quantitativa
S’han atès un total de 37 persones grans, 20 de les quals tenien plaça social (finançada per la
Fundació Roure) i la resta plaça concertada amb el Direcció General de Protecció Social (DGPS) de
la Generalitat de Catalunya.
S’han realitzat un total de 207 hores de fisioteràpia rehabilitadora.
S’han realitzat un total de 516 hores d’activitats d’estimulació cognitiva.
S’han donat 6.601 àpats, sense comptar els esmorzars i els berenars.
Valoració qualitativa
Durant l’any 2015 hi ha hagut una gran davallada en relació al nombre d’usuaris que tenen plaça
concertada amb la DGPS. Les resolucions per llei de dependència s’han reduït dràsticament fins al
punt que les baixes produïdes durant l’any no han estan substituïdes per nous usuaris tot i les
demandes de molts d’ells d’accedir a plaça concertada.
A partir del juliol del 2015 entraven en vigor les ajudes de la Generalitat per a les resolucions de
dependència que tenien valoracions de grau I, però a la pràctica no s’ha concedit cap ajut tot i tenir
bastants usuaris en aquesta situació. Econòmicament això ha afectat molt el finançament del Centre
de Dia ja que els usuaris que atenem paguen quotes simbòliques en funció del seus ingressos i la
Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) no ha complementat
aquestes entrades per manca de resolucions. A més, la majoria de demandes d’accedir al Centre de
Dia són per a persones en situacions econòmiques molt fràgils, que paguen quotes molt baixes i
molt allunyades del cost real del servei.
La dificultat d’accedir a places concertades també ha reduït la demanda del servei i ha provocat
places vacants durant el 2015.
En relació als perfils dels usuaris atesos, han anat variant en el temps, i s’han detectat cada cop
més persones molt grans amb demències molt avançades i sovint mal diagnosticades i mal
medicalitzades per manca d’especialització dels metges de referència o de retallades en les
medicacions que paga la Seguretat Social. Això posa de manifest la necessitat de tenir equips cada
cop més especialitzats en les patologies pròpies de la gent gran per a poder oferir una bona
diagnosi i tractament per a la millor qualitat de vida de les persones grans i dels familiars cuidadors
que se n’ocupen.
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4.4 BOTIGA SOLIDÀRIA I TALLER DE
COSTURA
La Botiga Solidària de la Fundació Roure no
va néixer com a resposta a aquesta crisi que
s’arrossega des del 2007, sinó que va obrir les
portes l’any 1998 (aleshores es deia Botiga de
Segona mà PRISBA) i en aquell temps era un
recurs que tenia un doble objectiu: primer,
oferir roba i altres articles de segona mà en
molt bon estat a persones amb pocs recursos
econòmics, reforçant-los la dignitat, ja que hi
compren el que volen i al seu gust, i segon,
ser un projecte d’inserció laboral per a dones
més grans de 45 anys.
La Botiga ha crescut i s’ha adaptat als canvis
que demanava la societat. Avui la botiga és un
recurs social, perquè segueix oferint articles
de segona mà en molt bon estat a les
persones en situació de fragilitat econòmica,
També intenta ser un motor econòmic i
treballar la responsabilitat social corporativa
(RSC) amb empreses per a la sensibilització i
implicació de la societat en les realitats socials
de la seva pròpia ciutat.

Al marge de la venda d’articles de segona mà, la
botiga també té un petit taller de costura i de
retocs de peces de roba, que ha vist augmentar
el nombre de clients, ja que es va difonent la idea
que és millor retocar una peça que llençar-la i
comprar-ne una de nova, amb la qual cosa se
sensibilitza el consum responsable.
BENEFICIARIS
Els clients
D’un temps ençà, el perfil del client de la Botiga
s’ha diversificat. Mentre que es continua oferint el
projecte a persones amb una situació econòmica
fràgil, ara cada vegada hi ha més persones que
tenen una situació econòmica normalitzada però
que viuen el món de la compra de segona mà
com un estil de vida responsable i sostenible.
Els estudiants
Pel tipus de projecte que és, la Botiga és un
recurs molt adient per a formar laboralment, ja
que els processos i circuits són senzills i de
pràctica diària.

D’altra banda, és un recurs que té cura del
medi ambient perquè s’assegura que totes les
peces que entren a la Botiga tinguin utilitat fins
a la seva desaparició. A més, també és un
recurs de formació i sensibilització.
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Les empreses
Equip humà
Des de la Botiga també es fa un treball de
1 responsable de botiga
sensibilització orientat als treballadors de les
1 dependenta
empreses que col∙laboren amb aquest projecte,
1 cosidora
perquè coneguin els diferents projectes de la
1 responsable de comunicació
Fundació, el món de la pobresa i les accions que
i captació de donants
es poden fer per millorar les condicions de vida de
19 voluntaris
les persones en situació de fragilitat. A través de
35 estudiants
jornades de voluntariat organitzades per les
mateixes empreses o a través de projectes creats
a mida per la Fundació, s’aconsegueix d’una
banda, que s’obtinguin beneficis econòmics,
materials o humans per als projectes de la
Fundació i, d’altra banda, evidenciar i incrementar
la responsabilitat social corporativa (RSC) de les
empreses.
Valoració quantitativa
- 64 donants regulars, que donen al voltant de 3 o 4 vegades a l’any
- 8 donacions de particulars diàries que impliquen una mitjana de 2.504 donacions durant el 2015
- 100 clients diaris
- 110 retocs mensuals
- 3.940 peces noves
Valoració qualitativa
Al llarg d’aquest any hem incrementat:
- La participació d’empreses en la seva responsabilitat social corporativa. Aquestes empreses
sensibilitzen els seus treballadors i tres vegades a l’any recullen roba, bijuteria, bosses, roba de la
llar, mobles, etc... en molt bon estat per a la botiga. A més, es treballa el voluntariat corporatiu
organitzant en determinats dies concrets, establerts segons la necessitat del projecte, la participació
dels treballadors i la família en l’atenció al públic i la venda de productes de la botiga.
- Treball en xarxa amb altres entitats. Quan una entitat o fundació té una necessitat concreta, es
posen en contacte amb la Botiga Solidària i els facilitem els productes sol∙licitats; aquesta tasca es
realitza per exemple amb la Llar d’Infants Bressol del Nen Jesús. Altres entitats ens deriven la roba i
joguines, excedents dels seus mercats ambulants o provinents de donacions privades, com és el cas
de la Fundació Comtal i la Fundació Pequeño Deseo.
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- Aquest any, hem augmentat el nombre de voluntaris de matí i tarda, i alguns d’ells són usuaris
dels nostres propis projectes. El suport realitzat a aquests usuaris els ha permès reforçar la seva
autoestima i millorar la relació amb les seves famílies i entorn.
- Augment de persones que han de realitzar treballs en benefici de la comunitat prestant suport en
les feines pròpies de la Botiga.
- Col∙laboració amb escoles dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Hi ha escoles que
sol∙liciten que els projectes de Botiga i Bugaderia siguin un recurs d’aprenentatge i formació en
hàbits per als alumnes amb risc de deixar l’escola i sense orientació acadèmica.
- El boca-orella de la Botiga Solidària en aquests darrers anys ha permès incrementar el nombre
d’usuaris amb pocs recursos econòmics de tota Barcelona que entitats i Serveis Socials ens deriven
com a clients perquè hi facin les compres de manera digna. Al mateix temps, aquest boca-orella ha
permès augmentar el nombre de clients sensibilitzats amb els objectius de la Fundació i amb més
poder adquisitiu que volen col∙laborar per mitjà de les seves compres amb la Fundació.
- En aquest sentit l’any 2015 s’ha aconseguit augmentar molt el nombre tant de donants privats com
d’empreses de diferents barris de la ciutat i diversificar així molt el tipus de donacions.
- Canvi de vinils i un rentat de cara amb pintura nova. Això ha millorat l’aparença externa i ha atret
més persones.
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4.5 BUGADERIA SOLIDÀRIA
Els projectes de la Fundació Roure es van crear
arran de la detecció de necessitats socials en el
territori i, en el cas de la Bugaderia Solidària (antiga
Bugaderia Social de la Fundació PRISBA), va néixer
per poder donar servei a persones que no podien
rentar la roba a casa i, a la vegada, per crear llocs de
treball adreçats a dones en situació d’exclusió social.
Actualment la Bugaderia és un recurs que dóna
resposta a aquestes problemàtiques ocultes, oferint
serveis, a preus socials, de neteja, eixugada i planxat
de roba personal i de la llar a persones en situació de
fragilitat. A més, ha creat 3 llocs de treball estables i
té la perspectiva de crear-ne més.
Amb la mateixa filosofia que el projecte de Botiga
Solidària de la Fundació, la Bugaderia també té una
línia de servei privat, és a dir, ofereix el 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 amb la seva responsabilitat
social corporativa.
Com a repte de futur, la Bugaderia Solidària vol
arribar a generar el marge econòmic suficient per a
ser sostenible i ajudar la resta de projectes solidaris
de la Fundació.

D’altra banda, i seguint la mateixa filosofia de
projecte educatiu de la Botiga Solidària, la
Bugaderia Solidària també és un recurs
formatiu tant per a alumnes estudiants de
mòduls de gestió d’empreses com per a
estudiants que tenen necessitats educatives
especials. Tanmateix, també ofereix un espai
on complir hores en Benefici de la Comunitat,
fet que, és beneficiós tant per a nosaltres com
per a les persones que han de complir hores:
els oferim una formació de bugader, els fem
partícips d’un equip i els motivem a treballar
en equip i formar part d’un engranatge en què
la seva aportació té efectes directes i positius
en la comunitat en què treballen.
Durant l’any 2015 i després de l’estudi de
totes les recollides que es feien en tots els
projectes (roba neta i bruta per a la bugaderia,
donacions per a la botiga, aliments per al
rebost, etc.), es va decidir contractar una
persona per a realitzar-les. Per això, i d’acord
amb la nostra manera de treballar en xarxa,
vam demanar candidats al servei d’inserció
laboral de la Fundació de l’Esperança per
poder cobrir aquesta necessitat i al mateix
temps treballar en xarxa amb una entitat que
es dedica a la reinserció social i laboral. Així,
vam incorporar un transportista a temps
complet perquè s’ocupés tant d’aquest tasca
com també de garantir el manteniment dels
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diferents espais que hi ha a la Fundació. Des del
mes d’agost comptem amb aquesta figura
transversal, que ha suposat una millora dels
serveis oferts i un repte de coordinació entre
l’equip de tècnics dels diferents projectes implicats.
Beneficiaris
- Persones en situació de fragilitat social i que no
poden rentar la seva roba personal i de la llar.
Aquestes persones poden venir derivades pels
Centres de Serveis Socials del barri, per la
treballadora social de l’Ambulatori, pels propis
projectes de la Fundació o per pròpia iniciativa.

Equip humà
1 coordinadora de projecte
1 responsable de bugaderia
2 auxiliars de bugaderia
1 administrativa
9 voluntaris
27 estudiants

- Els propis projectes de la Fundació, com les
Dutxes Socials, el Centre de Dia i els Àpats en
Famílies que usen roba diàriament i necessiten el
servei de neteja de manera quotidiana.
- Empreses privades i entitats que necessiten
servei de bugaderia i opten per la contractació dels
serveis de la Bugaderia Solidària com a reforç de
la seva responsabilitat social corporativa.
Majoritàriament són empreses vinculades al món
de l’hostaleria.

Valoració quantitativa
Vessant social
Durant el 2015 s’han atès regularment persones en situació de fragilitat econòmica.
La Bugaderia Solidària ha netejat un total de 2.880 kg de roba dels diferents projectes de la Fundació
(Centre de Dia, Servei de Dutxes, Àpats en Família i Botiga Solidària). S’han beneficiat d’aquest
servei 101 diferents persones i, a més a més, s’ha rentat la roba de persones derivades de la
Fundació Adsis i la Fundació Comtal.
Durant el 2015 s’ha ofert formació de bugader a diferents estudiants i persones dins de processos de
reinserció laboral.
- 10 estudiants de la Fundació Pere Tarrés
- 3 estudiants de La Salle Comtal
- 5 persones derivades per la Fundació Putxet
- 1 persona derivada per la Fundació Mercè Fontanilles.
- 3 persones derivades per la Fundació de l’Esperança
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Vessant privat
20 empreses treballen la seva responsabilitat social corporativa amb la Fundació Roure. Han rebut
d’aquesta els següents serveis (entenem com a servei el canvi de roba):
- 6.432 serveis en 100 apartaments turístics
- 1.496 serveis en 30 habitacions d’hotel
- 6.780 serveis en 60 llits de dos hostals
S’han rentat un total de 60.332 kg de roba i s’han realitzat un total de 3.549 rentadores, cosa que
implica una mitjana de 18 rentadores per dia laborable.
S’ha donat servei a 20 empreses privades i 2 particulars i s’han realitzat 768 entregues de material
als diferents clients.
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Valoració qualitativa
Al llarg d’aquest 2015 s’ha fet un gran esforç per consolidar un equip professional amb els 3
treballadors i cadascun d’ells, en funció de les seves fortaleses, s’ha especialitzat en diferents
processos dintre de la producció del projecte de Bugaderia Solidària.
Aquesta consolidació ha permès en el vessant social:
- Augmentar el nombre de clients a preu social, que pertanyen al districte de Ciutat Vella. L’any
2014, la Bugaderia Solidària va treballar amb usuaris dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la
Ribera, i en aquest 2015 han vingut usuaris derivats d’altres districtes com el Raval i la
Barceloneta.
- Treball en xarxa amb altres entitats: són entitats properes als barris de Sant Pere, Santa Caterina
i la Ribera que sol∙liciten el servei de bugaderia per als seus projectes.
- A partir del conveni de col∙laboració que la Fundació Roure té amb el Departament de Justícia, ha
augmentat el nombre de persones que han de complir hores en treballs en benefici de la comunitat.
Gràcies a la implicació i la tasca educativa dels treballadors, s’ha aconseguit no sols complir les
mesures penals alternatives, sinó també el valor afegit de l’aprenentatge de l’ofici dintre d’un
ambient acollidor.
- S’han acollit alumnes amb risc de deixar l’estudi, derivats de l’escola La Salle Comtal, situada al
barri de Sant Pere, amb l’objectiu de formar els alumnes en l’ofici de bugader en una ambient
acollidor.
- Gràcies a la tasca educadora dels treballadors, la Bugaderia s’ha convertit en un recurs
d’aprenentatge de l’ofici de bugader per a nois derivats de les entitats de la Fundació Putxet i
Mercè Fontanilles. Aquests nois es formen a la Bugaderia mentre busquen un lloc de treball dins el
mercat laboral.
- Responsabilitat amb el medi ambient i una forma de vida sostenible, ja que tots els envasos de
productes utilitzats en el procés de rentat, una vegada exhaurit el contingut, són derivats a la
deixalleria amb un adhesiu indicatiu.
- També s’han realitzat millores en la infraestructura, canviant el circuit de renovació de l’aire de la
Bugaderia Solidària.
I en el vessant privat, aquest 2015 ha suposat:
. Augmentar el nombre de clients a preu de mercat, que pertanyen al sector turístic i de residències
universitàries. Tots dos volen sensibilitzar els seus clients i estudiants respecte a la realitat social
de la seva pròpia ciutat. Gràcies a aquesta iniciativa han donat a conèixer en les seves xarxes
socials que el servei de bugaderia és realitzat per la Fundació Roure. D’aquesta manera, les
empreses mostren la seva voluntat de col∙laborar en la responsabilitat social corporativa amb la
Fundació Roure.
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4.6 SERVEI DE DUTXES
Moltes persones no poden dutxar-se a casa seva,
ja sigui perquè no tenen casa o perquè les
condicions de l’habitatge són poc adequades o
perquè necessiten el suport d’una treballadora
familiar i els és necessari fer servir les nostres
dutxes adaptades.
El servei de dutxes socials que ofereix la Fundació
Roure funciona des del 2009 i s’estén a usuaris de
tot el districte de Ciutat Vella, que engloba el
Raval, el Gòtic, Santa Caterina, Sant Pere i la
Ribera i la Barceloneta. Els usuaris poden venir
només si són derivats pels Serveis Socials del
barri; així ens assegurem del seguiment que reben
dels seus treballadors socials. Un cop derivats
poden utilitzar qualsevol de les dues dutxes
adaptades que ofereix la Fundació, juntament amb
productes per a la higiene personal i tovalloles.
És bàsicament un servei assistencial, mitjançant el
qual es procura que els usuaris de les dutxes
tinguin una bona acollida i se sentin confortables
en l’espai, oferint-los la possibilitat d’esperar el seu
torn en una sala adequada, amb premsa, llibres i
l’ajut constant d’una treballadora de la Fundació
que dirigeix el projecte.

D’altra banda, alguns dels usuaris de les
dutxes també són beneficiaris d’altres
projectes de l’entitat: Àpats en Família, Botiga
Solidària i Rebost. Així es cobreixen altres
necessitat bàsiques detectades per la pròpia
Fundació i es reforça el treball en xarxa que
fem amb els Serveis Socials del barri.
Beneficiaris
El Servei de Dutxes està obert a tothom que
ho necessiti i vingui derivat pels Serveis
Socials del barri. La majoria de persones que
han usat el servei presenten una o més de
les següents característiques:
- Persones grans amb deteriorament físic
- Persones sense llar
- Persones amb males condicions d’habitatge
o que on viuen no tenen dret a dutxa.

Equip humà
1 responsable de servei
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Valoració quantitativa
Durant l’any 2015 han utilitzat el Servei de Dutxes un total de 38 persones (20 són regulars) i
s’han realitzant 707 dutxes, de les quals 637 són del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la
Ribera.

Valoració qualitativa
Descens del nombre de dutxes realitzades
respecte del 2014. Els motius són els
següents:
- Normalització d’habitatge, perquè Serveis
Socials han finançat la rehabilitació d’alguns
habitatges quant als serveis higiènics.
- Baixa del Servei de Dutxes de persones
grans que han ingressat en residència
- Baixa del Servei de Dutxes per falta
d’assistència.
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4.7 EL REBOST DEL ROURE - REBOST
DE CASC ANTIC
La Fundació Roure ja feia anys que repartia lots
d’aliments entre els seus beneficiaris. Amb
l’augment dels donatius i de les persones amb
necessitats, es va decidir de dotar de contingut
tècnic aquest servei i convertir-lo en projecte.
Actualment el Rebost del Roure és un projecte
més de la Fundació i es coordina i executa des
de les oficines de l’entitat.
Des del Rebost es garanteixen aliments de
primera necessitat a famílies en situació de
fragilitat econòmica i, a la vegada, es promociona
el treball social amb usuaris, fent-los partícips del
projecte a través d’activitats enfocades a reforçar
hàbits saludables, fomentar les xarxes d’intercanvi
i valorar i usar els recursos socials que tenen a
l’abast.
Els objectius del Rebost són garantir aliments de
primera necessitat a persones i famílies en
situació de fragilitat econòmica, evitar la
cronificació dels donatius d’aliments a través del
treball social i fomentar l’educació social dels
usuaris a través de la promoció de la seva
participació en el projecte.

Gràcies al treball en xarxa amb altres entitats
del barri optimitzem els aliments que ens
arriben. Així, la Fundació Roure té una xarxa
d’entitats amb què col∙labora i els deriva
aliments en cas que hi hagi excedents.
D’altra banda, la Fundació Roure està liderant
la creació del Rebost de Ciutat Vella, projecte
comunitari que pretén aglutinar totes les
entitats que reparteixen aliments sota un
mateix projecte, per tal d’optimitzar recursos i
arribar a més persones.
Beneficiaris
Persones i/o famílies en situació de fragilitat
econòmica
Els usuaris poden venir per diferents vies:
- Derivats pels Serveis Socials del barri
- Derivats per altres entitats socials del
territori
- Usuaris de la Fundació
Sempre s’aconsella a les persones que vagin
als Serveis Socials del barri perquè els
assignin una treballadora social que
intervingui en les problemàtiques que pugui
tenir el beneficiari.
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Equip humà
1 coordinadora de projecte
6 voluntaris

Valoració quantitativa
Durant l’any 2015, el Rebost ha atès 323
persones i ha repartit un total de 1.553 lots
d’aliments. D’aquestes persones, 146
representen unitats familiars.
Donants dels 2015
- Fundació el Banc dels Aliments
- El Corte Inglés
- Consum
- Embracing the World
- Nutrició Sense Fronteres
- Bocamel i altres comerços locals
- Particulars
- Projecte “Navidad para todos”

Valoració qualitativa
Durant l’any 2015 s’ha vist un augment de la
demanda per part de Serveis Socials i altres
entitats del barri. A causa d’aquest augment hem
necessitat canviar l’organització del projecte
ampliant els dies de repartiment de lots d’un a
tres per setmana i assignant horaris de recollida a
cada usuari. D’aquesta manera s’optimitza el
temps de recollida i es treballa amb els usuaris
aspectes com el compromís i la puntualitat. A
més, es dignifica la recepció del lot evitant les
cues innecessàries i molestes i dedicant a cada
usuari un espai d’intimitat per a parlar amb la
persona que l’acull. Aquest espai serveix per a
donar la possibilitat a l’usuari de parlar obertament
sobre el que vulgui i si ha algun tipus d’urgència
es traspassa la informació al seu treballador social
perquè pugui actuar al més aviat possible.
A causa de l’increment de la demanda del
projecte, s’han augmentat els dies de repartiment
d’un dia a tres. Els dies de repartiment de lots són
el dimarts al matí, el dijous a la tarda i el
divendres a la tarda. A més, el repartiment de la
fruita i la verdura es fa el 2n i el 4t dimecres de
mes a la tarda.
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4.8 TREBALL COMUNITARI
La Fundació des dels seus orígens sempre ha
treballat en xarxa, però darrerament i en tots els
projectes s’han multiplicat les relacions amb tot
tipus d’entitats no sols per millorar la qualitat de
vida de les persones que atenem sinó també per
fer una tasca molt més eficaç i eficient, i
optimitzar els recursos. En aquest sentit establim
relacions amb diferents estaments de
l’Administració Pública però també amb moltes
entitats del tercer sector i amb el món
empresarial. Aquesta tasca de col∙laboració entre
el sector públic, el privat i el tercer sector és
imprescindible per a ajudar millor i més aquells
que ho necessiten.
A més formem part dels organismes següents:
FEATE (Federació de la Tercera Edat de
Catalunya), Taula de Gent Gran de Casc Antic,
Consell de Govern de l’Acord Ciutadà per la
Barcelona Inclusiva, xarxa “Donar un tomb a la
pobresa” impulsada per la Fundació de
l’Esperança de l’Obra Social “la Caixa” i xarxa de
menjadors municipals de l’Ajuntament de
Barcelona.
La Fundació Roure lidera 3 dels projectes de la
Taula de Gent Gran.
A. Radars comercials, veïnals i de confiança
B. La Pregonera
C. Escola de Salut

Beneficiaris
Els destinataris d’aquests tres projectes
tenen una o més de les següents
característiques:
- De 75 anys o més
- Que pateixen soledat i/o aïllament
- Sense suport familiar o amb un suport
insuficient
- Amb pocs lligams relacionals.
- En una fràgil situació socioeconòmica
- Amb pocs recursos personals per a
afrontar les activitats de la vida diària (anar
a comprar, preparar àpats, higiene
personal…)
- Amb inicis de demències associades a
l’edat
- Amb problemes estructurals i d’accessos a
l’habitatge
- Amb desconeixement dels recursos
existents dirigits a millorar la seva situació
(Serveis Socials de l’Ajuntament, Ambulatori,
Càritas, entitats socials, Centre de Salut
Mental per Adults (CSMA) …).

Equip humà
1 coordinadora de projecte
Equip variable de voluntaris
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A. RADARS DE CIUTAT VELLA

B. LA PREGONERA

Aquest projecte, liderat per l’Institut Municipal de
Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, té
l’objectiu de contribuir al fet que les persones més
grans que viuen o bé soles o bé acompanyades
per persones també grans puguin continuar a la
seva llar amb la col∙laboració del seu entorn. És
una xarxa de prevenció i d’acció comunitària en
què participen veïns, comerciants, persones
voluntàries i professionals de les entitats i serveis
vinculats als diferents barris de Barcelona.

La novetat és que s’ha aprofitat la xarxa per a
dinamitzar totes les activitats que s’organitzen
al barri destinades a la gent gran. Així, s’evita
l’aïllament i es fomenta una implicació més
activa d’aquest col∙lectiu. Per aconseguir això
un voluntari de la Fundació Roure s’encarrega
d’agrupar en un mateix document anomenat La
Pregonera totes les activitats del mes que
realitzen les diferents entitats publiques i
privades. Després el Centre de Serveis Socials
del barri n’imprimeix els exemplars i un equip
Dintre del projecte Radars, la Fundació Roure té de dos voluntaris d’Avismón els reparteixen
l’encàrrec de liderar i dinamitzar els radars
entre els diferents radars comercials, veïnals i
comercials, veïnals i de confiança. Aquests són
de confiança perquè puguin fer de pregoners
diferents comerços i persones individuals, molt
amb la seva clientela habituals i els seus veïns.
conscienciats i vinculats amb el treball comunitari, A més, per donar més difusió a les activitats
que actuen com a detectors de persones en
existents al barri, La Pregonera també es
situació de fragilitat i poden donar la veu d’alarma reparteix entre totes les entitats que les
perquè es puguin posar en marxa els
programen, inclosos els comerços que no estan
engranatges socials que donin resposta a les
adherits al projecte Radars. D’altra banda
urgències detectades.
també es reparteix entre els usuaris interessats
de diferents projectes de la Fundació.
A Radars de Casc Antic hi participen la Creu Roja
amb el porta a porta, Avismón amb la plataforma Val dir que és el primer any que s’ha comptat
de seguiment telefònic i la Fundació Roure amb amb voluntaris que, encara que estiguin
els radars comercials, veïnals i de confiança.
adscrits a una entitat en concret, dediquen el
seu temps al projecte comunitari, i amb ells
Entitats col∙laboradores
s’estan posant les bases per a un voluntariat
comunitari.
Districte de Ciutat Vella, Ajuntament de Barcelona
(Radars Barcelona); Centre de Serveis Socials de Valoració quantitativa
Casc Antic, Ajuntament de Barcelona; Institut
Municipal de Serveis Socials; ABS Casc Antic;
A desembre del 2015 s’han adherit com a
Creu Roja; Fundació Avismón; Fundació Roure.
Radars de Confiança: Mercat de Santa
Caterina, Escola Cervantes, AMPA Cervantes,
Centre Sant Pere Apòstol, IES La Salle Comtal,
Biblioteca Francesca Bonnemaison i Casal de
la Caixa de l’Allada Vermell.
Actualment estan adherits al projecte;
- 44 radars comercials
- 11 farmàcies
- 69 radars de confiança i veïnals
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C. ESCOLA DE SALUT PER A LA GENT GRAN
L’Escola de Salut de es va crear des de la Comissió de Gent Gran del Pla Comunitari del Casc Antic
i dóna una resposta efectiva a situacions d’aïllament i solitud de la gent gran del territori. A dia d’avui
ho du a terme la Taula de Gent Gran del Casc Antic.
És un projecte realitzat per diferents entitats del territori en coordinació amb els Serveis Socials del
Casc Antici l’Ambulatori. Té l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent gran del barri
mitjançant el treball en la promoció de la salut i en l’evitació de situacions d’aïllament i solitud.
La metodologia emprada consisteix en tallers teòrics i pràctics en els quals es treballen aquells
aspectes que més preocupa la gent gran del territori, a més de la prevenció d’altres indicadors
comuns en la població d’aquesta franja d’edat. Els tallers oferts van a càrrec de professionals de
l’Ambulatori, el PADES i altres entitats vinculades a l’àmbit de promoció de la salut i que
generalment ja han establert un vincle amb els alumnes. Aquests tallers ajuden a millorar
l’autoconeixe¬ment del propi cos i la salut dels participants, i potencien el bon ús dels recursos del
territori.
La Fundació Roure forma part del l’equip motor de la Taula de Gent Gran i té l’encàrrec de
dinamitzar l’Escola de Salut i coordinar l’execució dels cursos.
Grup Motor de l’Escola de Salut
El Grup Motor es qui organitza el calendari,
determina les ponències, qui hi participarà etc.
Per dur a terme la seva tasca es reuneixen uns
5 cops a l’any i està format per les següents
entitats.
- Centre de Serveis Socials de Casc Antic
- Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
- ABS Casc Antic (ambulatori)
- Habitatges amb serveis de Santa Caterina
(ABD)
- Habitatges Lluís Companys
- Agència de Salut Pública de Barcelona ASPB
(Projecte Salut als Barris)
- PADES Ciutat Vella
- Fundació Roure.
Valoració quantitativa
Durant l’any 2015 hi ha hagut 50 alumnes
inscrits
Hi ha hagut 26 sessions teòriques i pràctiques
realitzades, d’una durada aproximada d’una hora
cadascuna.

Valoració qualitativa
El 2015 ha acollit la 6a edició de l’Escola de
Salut, cosa que fa que ja gaudeixi de certa
experiència i satisfacció per parts dels alumnes.
Això es reflecteix de la següent manera:
- S’han aconseguit 12 noves inscripcions a
l’escola
- El 75 % dels participants viuen sols
- Hi ha una alta satisfacció dels participants
- Un 98 % nota que ha millorat el seu estat
d’ànim
- Millora de la xarxa social (fer nous amics i
retrobar-se amb coneguts)
- Un 30 % s’implicarien en l’organització i
podrien tenir un paper actiu en el disseny i en
l’execució
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5 COMUNICACIÓ

Durant aquest any que s’ha consolidat el departament de Comunicació com a tal i s'ha posat en
ordre tots els elements que conformen la comunicació de la Fundació Roure.
L’equip està format per una persona de plantilla que coordina un equip de vuit voluntaris que ens
assessoren en comunicació interna, lingüística, temes de disseny, campanyes de captació i
comunicació externa. Alguns d’ells, per raó de la seva experiència laboral, ens assessoren segons
les necessitats del moment en diverses seccions (campanyes, formació, impactes a mitjans…). La
coordinadora també executa totes les accions que es decideixen des de direcció en referència a la
comunicació.
Els destinataris d’aquesta comunicació són, d’una banda els treballadors, patrons i voluntaris
(comunicació interna), i d’altra banda tot aquell que coneix l’entitat (les persones, entitats,
proveïdors, clients…) i tot el qui vulgui interessar-se per la Fundació (comunicació externa).

5.1 COMUNICACIÓ INTERNA
Objectius
S’han complert alguns dels objectius del pla de comunicació de l’any 2015:
L’equip està integrat, cohesionat i motivat i el coneixement de les informacions més importants
afavoreix el bon clima laboral.
Accions realitzades
El nostre butlletí mensual Saps Què? explica tot allò que es fa a l’entitat i l’objectiu és donar a
conèixer la Fundació als nostres voluntaris i persones en plantilla. Aquest any s’han publicat 11
butlletins interns. Se n’han renovant l’estructura i la maquetació a partir dels resultats d’una
enquesta feta a principis d’any en què es demanava l’opinió als lectors.
Es va fer una trobada/formació amb tot l’equip de Roure per tal de millorar aquesta comunicació
interna, conèixer més tot l’equip i motivar al personal.
A partir d’aquest butlletí i les reunions mensuals de l’equip, s’ha aconseguit un millor coneixement
dels tècnics que treballen en diferents projectes i s’ha obtingut una comunicació més fluïda entre
direcció i treballadors en plantilla.

5.2 COMUNICACIÓ EXTERNA
Objectius
Els objectius del 2015 que s’han dut a terme són:
- Millor coneixement de la institució
- Presència puntual en els mitjans de comunicació
- Presencia activa en xarxes socials
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Accions realitzades
S’han actualitzat tots els suports i continguts per donar a conèixer millor la Fundació.
El web s’actualitza com a mínim un cop a l’any, segons els canvis dins de cada projecte i es manté
actualitzat segons les necessitats. Per exemple, segons la Llei 19/2014 de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, tenim al web documents oficials de la Fundació).
Pel que fa a les xarxes socials, s’han reorganitzat, donant més visibilitat a Facebook i Twitter amb
l’objectiu de donar a conèixer l’entitat, els seus projectes i les activitats que fem en el dia a dia.
El tríptic corporatiu s’ha actualitzat pel que fa a contingut i s’hi ha afegit la butlleta de soci, que fins
ara teníem en un altre suport.
Alguns dels logotips dels projectes s’han redissenyat per necessitats del mateix projecte. S’ha
considerat que la Botiga Solidària necessitava un altre tipus de logotip, més diferenciat del logotip
de la Bugaderia Solidària i amb un color no tan semblant al d’Àpats en Família. Un voluntari ha
dissenyat aquest logotip.

Antic logotip de la Botiga Solidària

Logotip actual de la Bugaderia Solidària

Nou logotip de la Botiga Solidària

Aquest canvi de logotip es va aprofitar per canviar el rètol de la mateixa Botiga Solidària, per donar
coherència i sensació d’unitat a tots els nostres projectes.
S’ha redissenyat també el butlletí extern (Fulles del Roure) modificant-ne els objectius, el públic
destinatari i alguns dels continguts. Se n’ha modificat la temporalitat, que s’ha fet estacional —
quatre publicacions per any.
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Campanyes i projectes realitzats
L’“Entrepà Solidari” és una campanya fruit d’un treball en xarxa entre Abacus Cooperativa,
Fundació de l’Esperança de l’Obra Social “la Caixa” i la Fundació Roure. L’objectiu era fer conèixer
el projecte d’Àpats en Família de la Fundació venent els “ecotós” a totes les botigues Abacus i
donant visibilitat a aquelles entitats o empreses que hi han participat. L’Associació Estel Tàpia és
l’entitat que ha produït l’embolcall anomenat “ecotó” i ha estat una part integrant del projecte.
LOSAYXELA és un estudi de direcció creativa, direcció d’art i disseny gràfic que ha creat,
desinteressadament, el disseny dels pòsters i embolcalls explicatius de la campanya.
Un altre dels punts importants de la campanya és que es volia donar també èmfasi a la importància
de la reutilització d’aquest embolcall i fomentar la sostenibilitat del producte. Des de la fundació
Roure se’n va fer difusió per mitjà de xarxes socials i en diferents mitjans de comunicació locals
(Barcelona i rodalia).
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“Soy Voluntario en Acción” (Airbnb): A finals del 2014 vam guanyar “el premi del jurat” d’una
iniciativa creada per Airbnb. L’objectiu de les voluntàries que hi participaven era donar a conèixer
la Fundació i en concret el projecte de la Botiga Solidària. Per aconseguir aquest objectiu es van
crear tres històries al voltant de la botiga i els objectes que ens arriben, venem i passen a tenir una
segona vida afavorint el reciclatge i l’ús de la segona mà. Amb aquestes històries es va crear un
curtmetratge que, gràcies als voluntaris, treballadors i veïns va ser una peça de difusió dels valors
de la Fundació. Des d’aquí donem les gràcies a tots els qui hi van col∙laborar!
Es va fer una celebració per estrenar el curtmetratge al convent de Sant Agustí i va ser possible
gràcies a les donacions materials d’empreses col∙laboradores com Vichy Catalan, Moritz, Alsur
Café, Via Margutta, El Tapadillo, Pretiola, Tres deseos Bariscuel i Quesos Manso. D’altra banda
també se’n va fer una nova projecció en els Cinemes Maldà.
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Valoració qualitativa
El treball que s’ha fet dins l’àrea de Comunicació de la Fundació Roure durant aquest 2015 ha estat
d’ordenació, consolidació i millora del que s’havia fet anteriorment. Dins d’aquestes accions es
podria destacar:
- S’ha pogut reorganitzar el web segons les necessitats del moment,
- S’ha incorporat un apartat al web amb tota la documentació oficial.
- S’ha donat èmfasi a l’activitat en xarxes socials explicant tot el que s’ha anat fent a la Fundació i
dins els seus projectes amb l’objectiu de donar a conèixer la manera de fer de l’entitat.
Durant el 2015, la comunicació interna de l’entitat s’ha consolidat i encara que hi ha temes a
resoldre, s’ha aconseguit introduir el butlletí intern gràcies a l’equip d’assessors i la persona
encarregada de comunicació. Aquesta eina transversal fa que els diferents treballadors coneguin les
diferents realitats i novetats dels diferents projectes, i així es consolidi l’equip de Roure.
Les accions realitzades durant el 2015, tals com les dues projeccions del curtmetratge que s’ha fet,
la divulgació de l’Entrepà Solidari, les aparicions a premsa…, tot en conjunt ha fet que Roure es
vagi coneixent a poc a poc.
Finalment, durant el 2015 s’han posat les bases per a incorporar novetats que faran que la
comunicació externa de Roure sigui molt més potent.
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6 CURA DEL
MEDI AMBIENT

La Fundació Roure també està compromesa amb el medi ambient i ho demostra treballant la
sostenibilitat dels seus projectes i reduint-ne l’impacte al medi.
A la Botiga Solidària rebem donacions que no podem posar a la venda perquè no són objectes
sencers o estan en molt mal estat. Els nostres voluntaris i la persona encarregada van a la
deixalleria del barri i llencen tot allò que no serveix.
A la Bugaderia Solidària es reciclen tots els envasos buits dels productes químics i es porten al
Punt Verd de la zona, la Deixalleria Fòrum. El distribuïdor dels productes té un departament de
responsabilitat social corporativa que fa difusió de la seva tasca responsable amb el medi ambient.
El Rebost del Roure té una xarxa d’entitats a qui donar els seus excedents de menjar per tal
d’optimitzar els recursos existents i evitar malbaratar menjar.
El càtering escollit per al projecte d’Àpats en Família i també per als àpats de la gent gran del
Centre de Dia es va escollir pel seu compromís social, la seva responsabilitat corporativa i el seu
compromís envers el medi ambient.
El Centre de Dia realitza diferents activitats amb material reciclable. Amb aquest realitza diferents
productes, com flors de plàstic, agulles, objectes decoratius, etc.
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7 FINANÇADORS I
COL∙LABORADORS

Una de les màximes que es defensa des de la Fundació Roure és la de crear projectes que siguin
econòmicament sostenibles, ja sigui a través de la venda de serveis, ja sigui a través de les
subvencions tant privades com públiques. Ara bé, i també com a principi fundacional, es vol evitar
una dependència excessiva del finançament públic.
I com s’ha aconseguit aquest equilibri el 2015?
Des del departament de comunicació i màrqueting de la Fundació es treballa per ampliar i diversificar
els tipus d’ingressos que rep l’entitat, sobretot fent incidència en l’empresa privada. Una de les
innovacions que aporta la Fundació Roure en aquest àmbit és la creació del servei d’Aliances en
Benefici Mutu: des de la Fundació s’assessoren empreses privades sobre la millor manera de
col∙laborar amb projectes socials, segons el tipus d’empresa, el producte i la missió de l’entitat.
En definitiva, la Fundació Roure vol facilitar que les empreses puguin desenvolupar al màxim la seva
responsabilitat social corporativa, creant projectes a mida, fent campanyes de sensibilització o de
recollida de fons, celebrant jornades de voluntariat, etc.
Durant l’any 2015, la Fundació ha tingut els següents col∙laboradors i finançadors:
Abacus Cooperativa
Airbnb
AirVal
Aknamara
Alsur Café
Ajudant Ajudar
ARC Soluciones
Associació Cívia La Nau
Associació Estel Tàpia
LOSAyxelà
B&B
Bambú Editorial
Barcelona Women Network
Be Apartments
Bizcabar
Bocamel
Brunells
Càritas
Cdoseme
CBB
Clinica Dental Ferragut
Combel
Consum
Dasler
Deluxe
De Tapadillo
Dialneteges
Dinamica
Editorial Casals
El Corte Inglés

Embracing the World
Enjoy BCN
Escola Les Acàcies
Estudio Mariscal
Farggi
Freixenet
Fundació Antoni Serra Santamans
Fundació Bancs dels Aliments
Fundació Creatia
Fundació de l’Esperança
Fundació Fèlix Llobet Nicolau
Fundació Joaquim Molins Figueras
Fundació Josep Palau Francàs
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Cottet-Mor
Fundación Adolfo Montanya
Fundación Cuatrecasas
Fundación Grupo Tragaluz
Fundación Miguel Torres
Fundación Ricardo Fisas Fundación
Setba
Hotel Barcelona Princess
Hotel Duquesa de Cardona
Hotel Flor Parks
Hotel ME
Institut d’Art i Investigació de Barcelona
Jotun
Laboral Tex
La Salle Comtal

La Tarta
Lider Flor
Llogo
Lodging Apartment
Majestic Hotel Group
Mango
MOMA Hinchables
Moritz
Moventis
Nutrició Sense Fronteres
Obra Social “La Caixa”
Ohla Hotel
Pinocomponentes
Pretiola
Prostocks
Quesos Manso
Rodes Solidàries
Sagrat Cor de Diputació
Sant Jaume Foto Cine
Sedatex
Setcode
Stay U-nique
Telefonica Departamento Grandes
Cuentas
Tres Deseos Bariscuel
Twentic
Unió de Mútues
Via Margutta
Vichy Catalan
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VISITA'NS www.fundacioroure.org

