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1. Carta de la Presidenta

Carta de la Presidenta
Per a resumir un any de vida tan intensa com el que acabem
de passar, només puc fer referència al conjunt de treballadors
i de voluntaris que han deixat el millor d’ells mateixos en la
nostra “família” de Roure.
L’arbre de la nostra Fundació creix perquè creixen les necessitats que detectem en el nostre territori i més enllà... i que expliquen la complicada proliferació de precarietats i d’exclusions
que colpeixen la nostra societat.

L’Emili i la Llum el dia de Sant Jordi.

Tenir la porta oberta. Acostar-nos amb amor i gratuïtat a tantes persones com veiem que es troben desproveïdes d’allò
més necessari per a portar una vida digna i autònoma, ens
porta a ser creatius i multiplicar els mitjans de tot tipus per a
poder atendre de manera integral a cadascú.
Enguany, al nostre Roure li han crescut més branques. Algunes d’elles, que ja es barregen amb els arbres d’altres entitats
socials que ens són complementàries, apunten a un treball
solidari fet en xarxa i, per tant, molt més eficient i ambiciós.
Com a ciutadans compromesos amb el bé social, hem d’aplegar més i més voluntats de transformació d’una realitat colpidora en tant que deixa fora bona part de la ciutadania. A hores
d’ara la Fundació Roure treballa en estreta col·laboració amb
40 fundacions, 7 associacions, 10 escoles i universitats i 20 entitats públiques de referència.
Com veureu, hem augmentat la plantilla i els voluntaris. També el Patronat, amb incorporacions joves vocacionals. Parlant
del Patronat, vull fer referència al nostre estimat patró Emili
Papirer que el mes d’agost va morir sobtadament i que ens deixa un llegat ple d’amor i de disponibilitat que mai no podrem
oblidar. El que no ha mort és el doll d’aigua neta que rega el
nostre Roure i que ell va aportar. Ara, no ens deixis de la mà,
que et continuem necessitant! Comptem amb tu, i el teu record
ens fa més bons.
Llum Delàs
Presidenta
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2

Projectes
de l’Entitat
2.1 ÀREA DE
GENT GRAN

Fundació Roure és una entitat
arrelada a Ciutat Vella, que
atén necessitats bàsiques de
gent gran i famílies. Dona
eines perquè cadascú sigui
autònom. Cuidem les persones,
les incentivem i en fem un
seguiment personalitzat.

2.1.1 CENTRE DE DIA
2.1.2 SUPORT EN ELS DOMICILIS
2.1.3 VIURE I CONVIURE
Millorem la qualitat de vida de la gent gran
a través de l’atenció centrada en la persona. Preservem el seu entorn i així retardem i
evitem, en la mesura del possible, l’entrada en
una residència.
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2.2 ÀREA DE PROJECTES
ASSISTENCIALS

2.3 ÀREA DE PROJECTES
SOLIDARIS

2.2.1 ÀPATS EN FAMÍLIA
2.2.2 REBOST COMUNITARI
2.2.3 DUTXES SOCIALS

2.3.1 BOTIGA SOLIDÀRIA
I TALLER DE COSTURA
2.3.2 BUGADERIA SOLIDÀRIA

Cobrim més enllà de les necessitats básiques
de les persones; també les acollim, les escoltem i les acompanyem, per tal que puguin
gestionar la seva pròpia vida de manera
autònoma.

Dignifiquem la persona en el seu procés de
compra o rentat de roba, i li donem també
l’oportunitat de formar-se i integrar-se en la
societat.
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2.1 | Àrea de Gent Gran

ÀREA DE GENT GRAN

2.1.1 Centre de Dia

44

Persones
ateses

20

16

Nombre
places socials

Mitjana
de places
concertades
per mes

El Centre de Dia rep cada dia 30 persones
usuàries. L’objectiu principal és el benestar de la persona. Es cobreixen les necessitats bàsiques i es treballa en equip conjuntament amb els voluntaris. Entre tots
cuidem la part més humana.

6

Casos
d’urgència
social

els serveis socials o l’entitat derivant. Per primera vegada
en anys s’ha incrementat el nombre d’homes en el Centre. La soledat és una realitat colpidora.
El Centre de Dia permet autonomia i espai de llibertat.
Encara que algú al principi no hi vulgui estar, al final no
volen anar-se’n.

Des que arriben al Centre fins que se’n van realitzen una
estimulació cognitiva: quin dia de la setmana és, repàs de
les activitats del dia, quines tasques hem de fer avui… El
Centre és un element socialitzador, i l’atenció centrada en
la persona és una realitat. Les persones grans usuàries hi
troben qui els ajuda en el que necessiten. Hi ha una pedagogia constant perquè es cuidin els uns als altres.
Ens arriben de serveis socials persones molt grans que
pateixen una situació de marginalitat extrema. Gràcies a
la intervenció de l’equip del Centre de Dia se’ls atén i es
posa èmfasi en temes com la higiene personal, l’habitatge, la medicació, sempre treballant en coordinació amb
|6|

2.1.1 Centre de Dia

SORTIDES DE L’ANY: AL JUNY ES VA
FER UNA AL VIVER D’ARGENTONA,
I AL SETEMBRE, A MONTSERRAT.

En el taller de manualitats es treballa la psicomotricitat
fina i és també gràcies a aquesta feina feta durant tot l’any
i amb la venda dels productes (a la Fira d’Hivern del carrer de Sant Pere més baix i per Sant Jordi) que els usuaris
han pogut finançar una part de la sortida a Montserrat.
Això també és un punt motivador per fer el taller. Com a
novetat de l’any, s’han regalat roses fetes pels avis a les
persones usuàries del menjador social i del projecte Suport en els Domicilis.
Hi ha un treball continu amb l’ambulatori i els serveis socials de la zona. Arriben casos urgents que s’han d’atendre en el moment.
Quan l’usuari es dona de baixa, en alguns casos segueix
tenint contacte amb el centre i se’l convida a les activitats que es fan a la Fundació Roure. La relació amb els
familiars és molt propera i s’han establert certs vincles,
de manera que, quan l’usuari mor, alguns familiars han
continuat venint a la Fundació fent de voluntaris.

LES ACTIVITATS I SORTIDES DEL CENTRE
Un gran nombre de voluntaris que estan molt motivats
pel projecte i ajuden en la creació i desenvolupament de
les activitats del Centre de Dia. L’equip de treballadors en
plantilla és qui dissenya totes les activitats i són els voluntaris els qui col·laboren en la seva realització.

Un treball molt interessant és el treball intergeneracional,
en què els més grans interactuen amb les generacions
més joves. Aquest any hem comptat amb BCN Kinder, Escola Cervantes, APS La Salle Comtal.

ALGUNES DE LES ACTIVITATS I SERVEIS:
CINEFÒRUM
CLUB DE LECTURA
MANUALITATS
ESTIMULACIÓ COGNITIVA
SORTIM DE PASSEIG
NOVES ACTIVITATS!

SERVEIS:

TALLER DE REBOSTERIA

SERVEI DE FISIOTERÀPIA

TALLER DE JARDINERIA

SERVEI DE PODOLOGIA
(EXTERN I AMB PREU SOCIAL)

“JOCS OLÍMPICS” DE ROURE
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2.1 | Àrea de Gent Gran

ALTRES INTERVENCIONS AMB GENT GRAN
La Fundació Roure forma part de la Taula de Gent Gran del Casc Antic, que fomenta l’envelliment actiu i saludable de les persones grans del nucli antic. La tasca de la Fundació dins
d’aquest treball comunitari es fa en els següents projectes:

70%

RADARS CIUTAT VELLA

115

COMERÇOS

16

FARMÀCIES

EL
DE LES PARADES
DEL MERCAT DE
SANTA CATERINA

4

VOLUNTARIS
COMUNITARIS

Aquest any s’han adherit més comerços i farmàcies al
projecte Radars a través del butlletí La Pregonera.

LA PREGONERA

400
EXEMPLARS

repartits de La Pregonera
(es reparteixen 5 “pregoneres” per establiment).

NOU DISSENY!
Canvi de format
i reestructuració
del butlletí.

Des del mes de març i fins a final d’any, el Servei de
Publicacions del Districte de Ciutat Vella ens ha imprès
els butlletins.

ESCOLA D’ENVELLIMENT ACTIU
L’objectiu és la salut i el benestar de la persona gran.
Cada nova edició de l’Escola afegeix novetats, segons les
valoracions de l’any anterior. S’hi tracten temes d’interès general i s’hi fa participar les persones grans del barri.
Aquest any els tallers han estat més dinàmics i participatius. Han sigut els mateixos agents de salut, comerciants i
veïnes els qui han fet els tallers.

78

NOMBRE
INSCRITS

21

ACTIVITATS
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2.1.2 Suport en els Domicilis

ÀREA DE GENT GRAN

2.1.2 Suport en els Domicilis

76
NOMBRE DE
DOMICILIS ATESOS
DURANT EL 2017

254
NOMBRE DE
BENEFICIARIS

11.180
HORES DE
TREBALL

Suport en els Domicilis és molt més que
un servei de neteja. Cada vegada més
es demana també l’acompanyament
a la compra. Es crea un vincle entre la
persona que va a casa a fer la neteja i la
persona gran; fer companyia és part imprescindible del
servei. La pròpia noia que fa el servei és la que detecta
deficiències i noves necessitats.

80 33 a 97
ANYS
EDAT MITJA

FORQUILLA
D’EDAT

La persona que demana el servei ve per l’ambulatori, els
serveis socials o el boca-orella. Els avis que demanen el
servei són d’edat molt avançada, arriben als 90 anys i,
tinguin o no altres ajudes, nosaltres els atenem complementant així altres serveis.
Habitualment durant l’agost no hi havia servei. Enguany
hem continuat atenent, donades les demandes de persones grans que volien seguir tenint aquest servei. Els
usuaris se senten partícips del projecte i saben que formen part de la Fundació.

El projecte té un doble objectiu, donar un servei de neteja a persones grans que poden patir situacions econòmiques precàries, malalties cròniques, incapacitats, que
no es valen per elles mateixes i que pateixen soledat, i
donar feina estable i atenció personalitzada a dones
amb una situació de vulnerabilitat. A més d’atendre persones privades en els seus domicilis, també es realitza el
servei de neteja en quatre institucions.

Durant aquest any s’han visitat deu centres de serveis
socials de proximitat per explicar el projecte i que siguin
els mateixos centres que puguin proposar a la gent gran
aquest tipus de servei.
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2.1 | Àrea de Gent Gran

2.1.3 Viure i Conviure

Forquilla d’edat
de GENT GRAN

ÀREA DE GENT GRAN

63 96

2.1.3 Viure i Conviure

61

Nombre de
parelles que
conviuen

A
ANYS

13

Estudiants
pendents
d’assignació

Viure i Conviure és un projecte que va
néixer fa més de vint anys, creat per
l’Obra Social de Caixa Catalunya. El 2016
el van abandonar. Des del passat mes
de setembre l’hem acollit a la Fundació
Roure respectant i preservant la manera de treballar de
les dues psicòlogues que lideren el projecte. El projecte
és coherent i integrador amb els nostres valors i la nostra missió.

Cada any es renoven els contractes per valorar les noves
necessitats de les persones grans.

Es tracta d’un projecte solidari de convivència entre una
persona gran i un estudiant universitari, un intercanvi de
companyia a canvi d’allotjament, que pretén promoure
i facilitar les relacions solidàries i d’ajuda mútua intergeneracional. La soledat que pateixen els més grans i
la manca d’habitatges assequibles per als joves fa que
aquest servei sigui convenient.

Aquest projecte és molt personalitzat. Parteix de la demanda de la persona gran. Diu què busca i les psicòlogues adeqüen aquestes necessitats al possible estudiant
amb qui conviurà. D’aquesta manera es crea un vincle de
confiança entre totes dues parts.
Viure i Conviure també s’interrelaciona amb altres projectes de la Fundació; alguna de les persones grans del
projecte ha iniciat el servei de Suport en els Domicilis.

En aquests primers mesos de treball, les psicòlogues
han estat treballant formant noves convivències.
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2.2 | Àrea de projectes assistencials

2.2.1 Àpats en Família

L’equip de voluntaris està molt involucrat, no tan sols venen a servir, sinó que
animen el dinar amb cançons i converses i així reforcen el bon tracte.

64

PERSONES
ATESES

11.616

Nombre total àpats

Activitats i xerrades:
ÀREA DE PROJECTES ASSISTENCIALS

2.2.1 Àpats en Família
El menjador social rep diàriament persones grans i famílies en situació de vulnerabilitat. Un dels objectius
d’aquest any ha estat la socialització. Hi ha ajudat la cohesió entre els mateixos usuaris. S’ha individualitzat més
el seguiment i s’han assessorat alguns usuaris en gestions
administratives, a més de fer contenció emocional a les
famílies en determinades situacions.

Es fan xerrades aprofitant dates
destacades, com el Dia de la Dona
Treballadora. Per segon any, les infermeres d’AIDIR (Universitat Internacional de Catalunya) han informat sobre salut bucodental, tabac,
hàbits d’higiene, aliments saludables, salut emocional; han aconsellat sobre la grip i com prevenir
l’ictus, i han donat recomanacions
davant situacions d’emergència.

Els usuaris han fet una evolució positiva de l’any passat a l’actual. Estan
més implicats en les activitats que es duen a terme. En l’espai de l’entrada
poden seure, xerrar i fer alguna dinàmica grupal; d’aquesta manera s’afegeix un altre espai de socialització.
Els usuaris venen derivats de l’Ajuntament de Barcelona i de Càritas, i es
realitza una coordinació constant amb els professionals derivants per tal
de tenir una mateixa línia d’actuació.
Quan es detecten necessitats, es mouen els fils perquè aquella persona
no quedi desatesa. Hi ha usuaris que necessiten utilitzar més d’un projecte de la Fundació, com per exemple, dinar al menjador, dutxar-se a les
dutxes socials, rentar-se la roba a la Bugaderia Solidària, comprar-se roba
la Botiga i rebre l’ajuda de les auxiliars del projecte de Suport en els Domicilis. També tenim col·laboracions amb altres entitats que ens donen
suport en temes mèdics.
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Se celebren les festivitats com Carnestoltes, Sant Jordi, Sant Joan, Nadal i els
aniversaris dels usuaris.

2.2 | Àrea de projectes assistencials

293
NOMBRE

D’USUARIS

ÀREA DE PROJECTES ASSISTENCIALS

2.2.2 Rebost Comunitari

610

Nombre de
beneficiaris

2.806

3.800
Quilos
d’aliments que
surten del
rebost (aprox)

Nombre
de compres
per punts

Una de les novetats de l’any 2017 és que
s’ha substituït el repartiment de lots
d’aliments per un nou format més personalitzat i dignificador dels usuaris.
El nou Rebost es va obrir el 19 d’abril i
fins aquesta data s’havien entregat 747 lots d’aliments.
Amb aquest nou format s’optimitzen recursos, s’arriba
a més persones i s’unifiquen les entregues i els criteris.

15

Nombre
d’empreses
i entitats
donants

Quan es deriva la persona o família, hi ha un primer dia
d’acollida. En aquesta reunió es pacta el dia i hora que
els va be venir. En pactar-se dia i hora, evitem cues al
carrer i fomentem la puntualitat i el compromís, cosa
molt important i necessària. Es signa la normativa i es
fa una primera formació sobre les dates de caducitat i
de consum preferent.
Cada producte té un valor en punts en funció de tipologia del producte, valor nutritiu, quantitats disponibles
i preu habitual del producte. La fruita, la verdura i l’alimentació infantil no tenen cost en punts.

Per què un economat?
El nou sistema permet escollir aquells aliments que necessita la persona. Promou la seva autogestió (dietes, menús…) i afavoreix la dignitat de poder triar el que reben.

Durant el procés de compra, el voluntari acompanya la
persona, la informa de les novetats del dia, dels nous
productes, de les activitats que es realitzaran, i se l’assessora sobre la manera de portar el compte dels punts ,
d’aquesta manera s’acompanya la persona i es reforça el
vincle i la confiança.

Aquest economat s’organitza pel sistema de punts.
Segons la situació personal i el nombre de persones
per família, s’assigna a cada titular un total de punts
a gastar. El titular ve cada quinze dies a fer la compra
per punts. Segons l’ajuda que determinen des de l’entitat derivant, pot succeir que vinguin tan sols un cop al
mes, ja que es pot tractar d’un complement.

Gràcies al programa informàtic eQuàliment tenim el
detall del que seleccionen els usuaris; per tant, podem
| 12 |

2.2.2 Rebost Comunitari

FORMACIÓ:

Salut i Nutrició (AIDIR [UIC])
En aquest taller es van donar eines perquè els usuaris
tinguessin clars conceptes molt bàsics que havien
de tenir en compte per a millorar la salut des de la
nutrició.
Taller d’APS (Aprenentatge i Servei)
Aquest taller consta de la realització de diverses entrevistes per part d’alguns alumnes de la Salle Comtal
a determinats usuaris de més de 65 anys del Centre
de Dia i del Rebost Comunitari per fer un treball de
memòria històrica en què s’explica, segons l’experiència dels usuaris, com era la vida al barri en la seva
joventut i com ha canviat en l’actualitat.

GRÀCIES A L’AJUT DE FUNDACIÓ DE L’ESPERANÇA
DE L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA” EL PROJECTE COMPTA
AMB UN NOU LOCAL PER A L’ECONOMAT I ELS
MAGATZEMS. COMPTEM TAMBÉ AMB UN APILADOR
ELÈCTRIC (DONACIÓ DE FUNDACIÓ NURIA GARCIA)
QUE ENS PERMET EMMAGATZEMAR MOLT MILLOR
EN L’ESPAI DISPONIBLE.

veure quina és la formació que necessiten per a una
bona alimentació. Aquest 2017 veiem que és necessària
la formació de cuina bàsica per a persones que viuen
soles. Amb aquest programa també s’eviten duplicitats
d’ajudes alimentàries.

ACTIVITATS:

Dia del Somriure
Per tal de crear caliu entre equip de voluntaris, treballadors i usuaris es va celebrar el Dia del Somriure
intercanviant somriures per bombons.

GRÀCIES A LA FUNDACIÓ ROVIRALTA, EL REBOST
COMPTA AMB UNA NOVA CAMBRA FRIGORÍFICA,
QUE PERMETRÀ MANTENIR LA FRUITA I LA VERDURA
EN ÒPTIMES CONDICIONS. D’ALTRA BANDA, TAMBÉ
ENS HA PROPORCIONAT UNES ESTANTERIES QUE
FACILITEN LA TASCA D’EMMAGATZEMATGE
I REPOSICIÓ DELS PRODUCTES.

Nadala
Des de la Fundació Roure es va convidar els usuaris
del Rebost, conjuntament amb el menjador social i el
Centre de Dia a participar en el concurs de la felicitació de Nadal que seria la imatge de la Fundació Roure
durant les festivitats nadalenques del 2017.
| 13 |

2.2 | Àrea de projectes assistencials

2.2.3 Dutxes Socials

COM LA RESTA DE PROJECTES
DE LA FUNDACIÓ, TAMBÉ ES
REALITZA UNA COORDINACIÓ
CONSTANT AMB ELS
PROFESSIONALS DERIVANTS,
ENTITATS TUTELARS, ETC.

910

ÀREA DE PROJECTES ASSISTENCIALS

2.2.3 Dutxes Socials

Nombre
de dutxes

La Fundació disposa de dutxes adaptades per a persones que
necessitin fer la seva higiene personal.
Els usuaris venen derivats pel treballador social dels serveis
socials del barri i la majoria presenten una o més de les següents característiques:

65

PERSONES GRANS AMB DETERIORAMENT FÍSIC
PERSONES SENSE LLAR

Nombre
d’usuaris
atesos

PERSONES AMB CONDICIONS DEFICITÀRIES D’HABITATGE

L’espai es troba a les oficines de
C/Cecs de Sant Cugat 1.
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2.3 | Àrea de projectes solidaris

2.3.1 Botiga Solidària i Taller de Costura

DONACIONS PRIVADES

ÀREA DE PROJECTES SOLIDARIS

2.3.1 Botiga Solidària

3.876
Nombre de
donacions
particulars

232

49

Nombre
d’usuaris
diaris

Empreses

16

Hotels

10

Apartaments

2

Escoles

4

Fundacions

3

Entitats socials

3

PERFIL D’USUARI

%

Gent del barri
amb pocs recursos

60

De fora del barri

25

Estrangers

15

Persones derivades
de Fundació de
l’Esperança

La Botiga és un recurs de referència per
a les famílies en situació de vulnerabilitat. Arriben a la botiga persones del barri que necessiten roba derivades d’altres
entitats. Aquest és el primer objectiu de
la Botiga Solidària.

la secció dels llibres, la
decoració… fem la feina
que fem a la Botiga Solidària.
En aquest barri de contrastos ens visita un nou
perfil de client més jove
que té molt en compte el
producte de segona mà i
que l’import de la seva compra es destini a causes socials; molt compromès amb medi ambient i la solidaritat.
També els restaurants de la zona compren objectes de
decoració per als seus locals. Tot el que es troba a la
Botiga Solidària forma part de la solidaritat de persones
privades i empreses que fan recollides de roba i objectes i organitzen mercats solidaris.

Comptem amb una nova distribució de la botiga per ordenar l’espai d’exposició; s’hi han diferenciat diferents
zones: casa, roba, decoració… S’ha ampliat la zona
de la casa perquè es pugui equipar l’habitatge a preus
assequibles i hi ha ofertes setmanals perquè el client
pugui trobar el producte encara més econòmic. A més
del magatzem de roba, compartim altres espais per a
mobiliari, decoració i roba de llit. S’ha millorat també
en l’enregistrament dels productes.
El bon tracte amb el client és bàsic per tal que la persona se senti a gust. La Botiga és una gran detectora de
necessitats, ja que molts dels usuaris comparteixen les
seves vivències amb l’equip. És un espai per a escoltar.
Per tant era molt important incrementar la implicació
per part de l’equip en la bona formació dels voluntaris.
Gràcies a tots hem millorat en el disseny de l’aparador,

La nostra Botiga Solidària de segona mà allarga la vida
de la roba i el mobiliari. Donants de tota Barcelona ens
regalen allò que ja no faran servir i nosaltres hi donem
una segona oportunitat. Comencem a parlar de l’anomenada moda circular, que creu en la cura del medi ambient i la forma de vida sostenible.
| 15 |

2.3 | Àrea de projectes solidaris

2.3.1 Botiga Solidària i Taller de Costura

ÀREA DE PROJECTES SOLIDARIS

2.3.1 Taller de Costura
A la part superior de la botiga trobem el
taller de costura. Aquest any, a causa del
canvi de la responsable del projecte (per
jubilació) s’ha reorganitzat la manera de
treballar diferenciant molt més el tipus
de client que arriba al taller: es destinen dos dies als retocs de peces de roba de particulars, per tal de cuidar el
client de manera personalitzada, i la resta de dies s’atenen petites empreses i es treballa en els encàrrecs.
Cada una de les voluntàries, s’especialitza en un tipus de
tasca, segons les seves capacitats.
En un futur no gaire llunyà, el taller vol créixer i tenir un espai propi dedicat a clients vulnerables i altres clients privats i empreses, on es faran tallers de formació a persones
en situació de vulnerabilitat i a persones, amb més poder
adquisitiu, i volen formar-se en costura.

8
3

RETOCS
PRIVATS AL DIA

Empreses
HABITUALS

2

Empreses
puntuals
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2.3.2 Bugaderia Solidària

BUGADES SOCIALS

239
Nombre de

beneficiaris atesos

412
BUGADES anuals
17 KG/ BUGADA

7.010 kg
de roba

ÀREA DE PROJECTES SOLIDARIS

2.3.2 Bugaderia Solidària
La Bugaderia Solidària és un recurs bàsic en el barri per a les
persones que no es poden rentar la roba. Hi arriben persones
que necessiten el servei setmanalment; per tant, és una necessitat social que estem cobrint des de la Fundació. Aquests
usuaris, un cop han estat derivats per serveis socials o una
entitat, són ells mateixos els qui venen a portar i recollir la roba. D’aquesta
manera es crea un vincle i poden fer ús d’altres serveis de la Fundació, com
dutxes, menjador o Centre de Dia.
Aquest any, hem pogut atendre més persones derivades d’altres entitats socials i s’ha augmentat el rentat social.
El rentat solidari ha augmentat; el nombre de persones particulars que
renten les seves mantes, estores, edredons s’ha incrementat. Són persones
conscients de la tasca social que fa la Bugaderia i la pròpia Fundació i volen
ajudar així l’entitat.
Pel que fa als rentats de roba a empreses, ha augmentat el client de proximitat, i el volum de les empreses.
Hem donat roba que ja no podem utilitzar a refugis d’animals i hem donat
un excedent de roba nova a un centre de dia de Ciutat Vella i a la Fundació
Catalana per a la Paràlisi Cerebral.
La solidaritat circular és una innovació social que transforma la societat.
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RENTATS PRIVATS
Empreses privades
(apartaments
turístics,
hotels)

25

Clients
anuals

3

Equip Humà
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3 | Equip Humà

3.1 Plantilla

3.1 Plantilla

5

1

ÀREA DE
GESTIÓ

ÀREA DE
COMUNICACIÓ
I VOLUNTARIAT

33
TREBALLADORS
EN 5 ÀREES

14

33
TREBALLADORS
EN PLANTILLA

27
ACCIÓ DIRECTA

ÀREA DE
GENT GRAN

4

ÀREA DE
PROJECTES
ASSISTENCIALS

6

9

ÀREA DE PROJECTES
SOLIDARIS I RELACIONS
EXTERNES

GESTIÓ TÈCNICA
I ACCIÓ DIRECTA

HEM ATÉS A

2.302

PERSONES EN EL 2017

100
MÉS DE

Voluntaris
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3 | Equip Humà

3.2 Voluntaris i altres col·laboracions

12
12
1
1
101

EQUIP HUMÀ

3.2 Voluntaris
i altres col·laboracions
Cada any arriben nous voluntaris a la Fundació. Alguns
se’n van quan troben feina i això fa que hi hagi molta rotació de voluntaris durant l’any.
Formen part de Roure i els fem partícips els voluntaris de
tots els esdeveniments que celebrem a la Fundació.

35

CENTRE
DE DIA

26

ÀPATS EN
FAMÍLIA

16

REBOST
COMUNITARI

10

BOTIGA
SOLIDÀRIA

9

TALLER
DE COSTURA

1

BUGADERIA
SOLIDÀRIA
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VOLUNTARIS
PATRONS
GESTIÓ INTERNA
(COMUNICACIÓ,
RECEPCIÓ)
BARBER

METGE

PERSONES QUE
HAN FET VOLUNTARIAT EL 2017

Nota: (Algunes fan voluntariat en
més d’un projecte; per tant, si es
compta no el nombre de persones
sinó el de voluntariats, serien 122.)

3.2.1 Sensibilitzem els més joves

una assignatura d’acció cívica en què els alumnes aprenen diferents tasques i col·laboren desinteressadament
amb una entitat social. En el cas de Toulouse Business
School, han de complir 50 hores de voluntariat i, en venir cada setmana, s’integren molt més en la Fundació.
Fer companyia als més grans, ajudar en la Botiga Solidària o en el Rebost són algunes de les tasques que fan a
Roure. Han de complir un nombre concret d’hores per a
aprovar l’assignatura, però molts d’ells s’ho prenen com
una oportunitat per a col·laborar amb persones que ho
necessiten, i la seva estada a l’entitat comporta la descoberta d’una realitat molt vulnerable a la ciutat i l’aprenentatge d’uns valors.
La Fundació Roure té subscrit un conveni de col·laboració
amb la Universitat Internacional de Catalunya per tal de
potenciar el vessant humà i social dels alumnes d’Infermeria. Aquests alumnes participen en diferents projectes
de la Fundació i del barri, per exemple donen suport psicomotriu al Centre de Dia, participen amb xerrades a l’Escola
d’Envelliment Actiu, eduquen en temes nutricionals, etc.

EQUIP HUMÀ

3.2.1 Sensibilitzem
els més joves

25
10

Nombre total
d’estudiants

Nombre
d’Escoles,
entitats
i universitats

6.988

Roure és també un espai de formació
La Fundació Putxet ha portat joves a la Botiga Solidària i
a Bugaderia Solidària per tal que es mantinguin actius i
ocupats, adquireixin hàbits com la puntualitat, l’esforç, el
treball en equip, la responsabilitat, etc. Finalitzen el voluntariat quan troben feina estable.

Hores de voluntariat
Els més joves arriben a Roure

Col·laborem també amb la Fundació CECAS acollint algunes persones a la Bugaderia Solidària.

L’Institut la Sedeta, l’Escola la Salle Comtal, l’Escola
Cervantes, Toulouse Business School, La Salle Campus
o la Universitat Internacional de Catalunya són algunes
de les institucions acadèmiques que fan voluntariat a la
Fundació Roure. Dins el seu pla d’estudis es contempla

A partir d’aquestes formacions i col·laboracions podem
treballar en xarxa amb la Fundació de l’Esperança per a la
inserció laboral d’aquests perfils que acompanyem.
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3 | Equip Humà

3.2 Voluntaris i altres col·laboracions

EQUIP HUMÀ

3.2.2 Treballadors en
benefici de la comunitat (TBC)

7.180
hores

3.957
hores

BUGADERIA

CENTRE DE DIA

DURANT EL 2017 HEM REBUT
84 PERSONES, QUE HAN
COMPLERT UN TOTAL DE
11.938 HORES.

57

persones

Des de fa més de deu anys la Fundació Roure té un conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya. És des d’aquest departament que es dona
l’oportunitat als penats d’escollir entre entrar a la presó o
complir treballs en benefici de la comunitat.
La Fundació ofereix l’oportunitat a diferents perfils de
TBC de complir la seva “pena” realitzant treball social fins
a completar el còmput total d’hores que ha de realitzar en
els diferents projectes i sempre tenint molta cura de cercar la tasca adequada a cada perfil de TBC. Cada projecte
demana un perfil concret i és important gestionar-ho correctament.

21

persones

Si compleixen les hores i són ben respectuosos, l’informe
valoratiu que rep el jutge és positiu.

801

hores

BOTIGA
SOLIDÀRIA

Quan la persona finalitza la pena, en alguns casos, sobretot en el Centre de Dia, la persona continua com a voluntari en el mateix projecte pel vincle que han establert amb
algunes persones majors a les quals han conegut i ajudat.

6

persones
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4

4

Com ens
organitzem
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4 | Com ens organitzem

4. Com ens organitzem
ÀREA TRANSVERSAL DE
COMUNICACIÓ I VOLUNTARIAT

ÀREA
GENT GRAN

ÀREA PROJECTES
SOLIDARIS I
RELACIONS EXTERNES

ÀREA PROJECTES
ASSISTENCIALS

ÀREA
DE GESTIÓ
GESTIÓ
TÈCNICA

CENTRE DE DIA

ÀPATS EN FAMÍLIA

BUGADERIA
SOLIDÀRIA

SUPORT EN
ELS DOMICILIS

REBOST
COMUNITARI

BOTIGA SOLIDÀRIA

VIURE I CONVIURE

DUTXES SOCIALS

TALLER DE COSTURA

TBC’S

TREBALL
COMUNITARI

CAPTACIÓ
DE FONS

TREBALL
COMUNITARI
GENT GRAN

INICIATIVES
SOLIDÀRIES

EQUIP DIRECTIU

PATRONAT

| 24 |

GESTIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
RECURSOS
HUMANS
SUBVENCIONS
CONVENIS
SECRETARIA

5

5

Dades
Econòmiques
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5 | Dades econòmiques

5. Dades Econòmiques

47%

VENDES
I SERVEIS

24%

DONANTS
I SOCIS

18%

SUBVENCIONS
PRIVADES

11%

SUBVENCIONS
PÚBLIQUES
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6

6

Ajuts
i Col·laboracions
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6 | Ajuts i Col·laboracions

AJUTS I COL·LABORACIONS

The Serras Hotel, a més,
ofereix l’import d’un plat del menú del
restaurant Informal i aquest any han
escollit el Gaspatxo transparent, llagostí,
verduretes i Pedro Ximénez

6.1 Iniciatives
solidàries
COMPTEM AMB RESTAURANTS DE
PROXIMITAT QUE ENS AJUDEN
A DONAR A CONÈIXER LA
NOSTRA TASCA.

La segona edició d’Hotel TapaTour Barcelona es va celebrar del 4 al 14 de maig i vam tornar a participar com a
entitat beneficiària de la tapa solidària de dos dels hotels
participants: Ohla Hotel i The Serras Hotel Barcelona.

Com a novetat de l’any, Grupo Andilana compta amb una
iniciativa solidària anomenada “12 tapas, 1 mundo” i hem
sigut els beneficiaris de la tapa del mes d’octubre. Vam realitzar aquest vídeo per fer-ne més difusió https://vimeo.
com/237361304

Tapa La Plassohla: Porc cuit a baixa temperatura amb suc de
taronja i pasta de achiote servit sobre crep de blat de moro
blau. Maridatge: Raimat Ventada
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6.1 Iniciatives solidàries

549
EMBOLCALLS

Un any més s’ha venut l’Entrepà
Solidari a les botigues Abacus.
S’han venut 549 embolcalls.

Tapa Restaurante Informal: Patates
braves by Informal un toc picant i la
nostra croqueta de rostit feta a casa.
Maridatge: Vol d’Ànima Blanc de Raimat

300

XAPES SOLIDÀRIES
Per tercer any consecutiu, hem venut 300 xapes solidàries per recollir
diners per a la Fundació. Hi han participat dues empreses aportant els
premis del sorteig. Gràcies a la seva
implicació hem pogut vendre més
xapes i aconseguir que se’ns conegui
una mica més.
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6 | Ajuts i Col·laboracions

Col·laborem amb:
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Col·laborem i Traballem amb

Treballem
amb:
Abacus | Adleisure | Aspasios Boutique Apartments | Associació Cívica La Nau | Air-Val International SA | Aknamara
| Alimentació Masgrau | Alsur Cafe – El Born | Associació Estel Tàpia | Ayxelà | Barcelona Women’s Network (BWN) |
B&B | Beter | Bizcabar Patrimoni SL | Casa d’Espiritualitat de Sant Felip Neri | Casal Pou de la Figuera | CG Clientes
Telefonica | Clínica Dental Dr. Ferragut | Cola Cao | Dasler | Editorial Casals | El Tapadillo | Editorial Bambú |
Editorial Combel | Embracing the World | Escola Cervantes | Escola La Salle Comtal | Escola Nostra Senyora de
Lurdes | Fundació Adsis | Fundació Banc dels Aliments | Fundació Bassat | Fundació CECAS | Fundació Comtal |
Fundació Fàtima | Fundació Ficat | Fundació per a la Paràlisi Cerebral | Fundació Mercè Fontanilles | Fundació Molí
d’en Puigvert | Fundació Pere Tarrés | Fundació Pronokal | Fundació Putxet | Fundació Suñol | Fundación Altran
| Fundación Cepaim | Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Vilavecchia | Fundación Pequeño Deseo | Garreta
i Associats | Gestió Solidària | Guillermina Baeza | H10 Hotels | Hotel Duquesa de Cardona | Institut La Sedeta |
Institut Poblenou | La Salle Campus | LiderFlor | Litografia Rosés | Hotel Midmost Barcelona | Hotel Múrmuri
Barcelona | Mariscal | Mescladís | Morgades-Ponti | Move to Slow Fashion | Mr Wonderful | Natura | Nutrició
sense fronteres | Ohla Barcelona | Ohla Eixample | Parroquia Virgen de la Paz | Petit Forestier | Sage | Sagrat Cor
Diputació | Sagrat Cor Sarrià | Sedatex | Setcode | Soluciones ARC | Stel2Graf | Supermercat del Corte Inglés de
Plaça Catalunya | Total | Toulouse Business School | The Serras Barcelona Hotel | Tres Deseos Bariscuel | Unió de
Mútues | Universitat Internacional Catalunya | Via Margutta | Vichy Catalan | Zephyr Creates

Amb el
suport de:
Dinámica | Fundació Adolfo Montaña Riera | Fundació
Antoni Serra Santamans | Fundació Cottet-Mor |
Fundació Creatia | Fundació Cuatrecasas | Fundació
de l’Esperança (Obra Social “la Caixa”) | Fundació
Felix Llobet Nicolau | Fundació Girbau | Fundació
Joaquim Molins Figueras | Fundació Josep Botet |
Fundació Palau Francàs | Fundació Ponsich | Fundació
Roviralta | Fundación Miguel Torres | Fundación Nuria
García | Fundación Ricardo Fisas | Grupo Andilana
| Pinocomponentes | Ramon Molinas Foundation |
Talleres Boyfre
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