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Les pobreses que toquem cada dia ens afecten. La Fundació 
ha d’anar responent als nous reptes que plantegen les con-
seqüències de la crisi. Són moltes les persones i les famílies 
que sobreviuen en condicions de precarietats extremes.

Serveis Socials no arriba a pal·liar les necessitats més pe-
remptòries, i les entitats socials d’acció directa, com la 
nostra, hem de ser creatives per anar eixamplant l’ombra 
benefactora del nostre Roure.

I amb la Memòria que teniu a les mans podreu veure i sen-
tir el trajecte que hem fet durant l’any. Hem incorporat tre-
balladors i més voluntaris per respondre millor a l’acom-
panyament necessari de tantes persones que truquen a 
la nostra porta.

Ho hem pogut fer perquè sou molts els qui ens ajudeu a 
portar endavant els serveis que oferim. No donem res que, 
abans, no hàgim rebut de la generositat de tantes persones, 
entitats, empreses, iniciatives i contagis en el fer el bé…

És bon moment, doncs, per a expressar l’agraïment des 
d’aquestes línies a aquest grup humà que forma la gran 
família de Roure. La primera acollida, el seguiment, la re-
dreçada d’itineraris personals cap a l’autonomia, es pot 
realitzar perquè sou molts els qui ens empenyeu a no dei-
xar-nos entelar la mirada quan veiem tanta precarietat i 
inseguretat per a poder viure dignament.

Com sempre, us convidem a tornar a passar per la Funda-
ció i veure de prop les noves iniciatives, els nous serveis 
i les mirades de confiança i col·laboració que surten de 
qualsevol racó i de qualsevol persona. El rebre i el donar 
es confonen perquè, quan l’estimació hi és present, la casa 
s’eixampla amb l’eficàcia d’arribar on calgui.

Llum Delàs
Presidenta

1 | Carta de la Presidenta

Carta de la
presidenta
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ÀREA DE 
GENT GRAN

Millorem la qualitat de vida de la 
gent gran a través de l’atenció 

centrada en la persona.

30

55

140

Centre de Dia

Suport en
els Domicilis

Viure
i Conviure

Atenem a

persones
cada dia

657
recer del RoureUn dia al 

ÀREA DE PROJECTES 
ASSISTENCIALS

Responem a necessitats bàsiques de 
les persones i, més enllà, les acollim i 

acompanyem afavorint la seva autonomia.

ÀREA DE PROJECTES 
SOLIDARIS

Dignifiquem la persona en el seu procés de 
compra o rentat de roba i facilitem espais de 

formació o socialització.

32 180

100 92

10 18

Àpats en família Botiga Solidària

Rebost
Comunitari

Bugaderia
Solidària

Dutxes
Socials

Taller de Costura
Emili Papirer

2 | L’entitat
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Projectes de l’Entitat

2.
2.1 ÀREA DE GENT GRAN

2.1.1 Centre de Dia
2.1.2 Suport en els Domicilis
2.1.3  Viure i Conviure

2.2 ÀREA DE PROJECTES ASSISTENCIALS
2.2.1 Àpats en Família
2.2.2 Rebost Comunitari
2.2.3 Dutxes Socials

2.3 ÀREA DE PROJECTES SOLIDARIS
2.3.1 Botiga Solidària
2.3.2 Taller i Escola de Costura Emili Papirer
2.3.3 Bugaderia Solidària

2.1 | Àrea de Gent Gran

Persones grans vulnerables per la 
seva dependència física, psíquica i/o 
social, la seva soledat o la seva preca-
rietat econòmica o d’habitatge.

Persones en situació de vulnerabilitat. 

Projecte que ofereix un espai d’aten-
ció diària i integral a persones grans 
que necessiten un suport per a les 
activitats de la vida diària.

Centre de Dia

30

51

20
13

Places

Persones ateses

Casos socials

Casos d’urgència

QUÈ ÉS

PER A QUI ÉS

GE
N

T 
GR

AN
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Atenció integral centrada en la persona, en les seves vi-
vències, necessitats i desitjos; propera, sensible i flexible, 
desenvolupada per un equip pluridisciplinar de profes-
sionals. 

Ens ho explica la Maria, voluntària

COM HO FEM

“El Centre de Dia és com una petita família, amb les seves afinitats 
i els seus desacords. El caliu de la gent que hi treballa és molt bo 
i el clima que es crea és familiar: el d’una família momentània, 
durant el dia... només li falta un jardí! (...). Les persones estan 
acompanyades, fan activitats psicomotrius i cognitives i no 
s’anquilosen.”

Atenció coordinada en xarxa (Centre de Serveis Socials, 
Àrea Bàsica de Salut, habitatges de persones grans amb 
supervisió durant unes hores de treballadores socials i fa-
miliars) i amb els familiars i cuidadors, per establir estratè-
gies consensuades.

Planificació  individual i grupal d’activitats psicoestimulati-
ves que vetllen pel manteniment de les capacitats físiques 
i cognitives i pel benestar emocional.

Participació activa de l’usuari, donant-li veu en tots els àm-
bits on és possible i a partir del vincle d’estimació que s’esta-
bleix amb els treballadors i els voluntaris.

2.1 | Àrea de Gent Gran 2.1.1 Centre de Dia

CAPACITAT D’ATENDRE 
AMB IMMEDIATESA LES 

DERIVACIONS URGENTS, AMB 
INDEPENDÈNCIA DE L’ESTAT 

DE LES TRAMITACIONS 
BUROCRÀTIQUES (PLACES 
SOCIALS I D’EMERGÈNCIA).

Mantenir els estàndards de qualitat 
d’atenció propera i integral.

Col·laborem amb el Projecte Radars 
Ciutat Vella buscant comerços i far-
màcies que s’hi vulguin adherir.

L’ANy 2018
DESTAQUEM

ALTRES INTERVENCIONS AMB GENT GRAN
Com a membres de la Taula de Gent Gran del Casc Antic:

REPTES 2019

120

18

3

4.290

41
23

Comerços

Farmàcies

Persones voluntàries

Exemplars de La Pregonera repartits 

Participants

Sessions

Estem a l’equip motor de La Prego-
nera, un butlletí  de difusió de les 
activitats de les entitats adherides a 
la Taula, i ens encarreguem de fer el 
resum i el repartiment del Butlletí.

Estem a l’equip motor de l’Escola 
d’Envelliment Actiu i dinamitzem 
les sessions de formació que es fan 
setmanalment.
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12.150

34-98

274

Suport en 
els Domicilis

Servei destinat a millorar la qualitat 
de vida de les persones grans en la 
seva pròpia llar i en el seu entorn més 
immediat a través d’accions concretes 
en el domicili, com la neteja de la llar, 
la higiene personal i l’acompanya-
ment tant dins com fora del domicili.

Beneficiaris

Rang d’edat en anys

Hores de treball

QUÈ ÉS

Persones grans, majoritàriament do-
nes, amb precarietat econòmica, que 
no es valen per elles mateixes i no te-
nen xarxa de suport.

Derivades de CSS o ABS del Casc 
Antic, d’altres projectes nostres o de 
la Fundació Amics de la Gent Gran.

Les treballadores que presten el servei 
són dones a qui aquesta feina permet 
sortir d’una situació de vulnerabilitat.

PER A QUI ÉS

2.1 | Àrea de Gent Gran
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N

T 
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2.1.2 Suport en els Domicilis

Ens ho explica l’Antònia, usuària del projecte

“Fa més de 8 anys que feu el servei de neteja 
a casa; he conegut moltes de les noies que 
han treballat amb vosaltres. (…) Sense la 
Cristina no podria fer res de la casa, per mi 
significa molt que vingui a ajudar-me. Quan 
ella ve, jo l’ajudo a netejar les cadires, xerrem 
una estona; estic molt agraïda.”

Les accions es fan tenint en compte l’autonomia de la 
persona gran, respectant el seu parer i fomentant la seva 
participació en la concreció del servei.

COM HO FEM

Treballar en xarxa per tal que ens arribin els casos socials 
reals de necessitats. 

Créixer en clients privats per a poder donar possibilitats 
d’inserció laboral i disminuir el dèficit del projecte.

REPTES 2019
AUGMENT DE SERVEIS DE NETEjA EN DOMICILIS 

AMB PRECARIETAT I DE SERVEIS A EMPRESES, 
QUE hA PERMÈS LA CONTRACTACIó DE TRES 

TREBALLADORES MéS I L’OBTENCIó DE RECURSOS 
ECONòMICS.

hEM FET 7 NETEGES DE xOC.

L’ANy 2018 DESTAQUEM
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69-97

95

Viure
i Conviure

Projecte solidari de convivència. Un 
intercanvi de companyia per part 
d’un estudiant universitari a canvi 
d’allotjament que ofereix una perso-
na gran.

Parelles

Forquilla d’edat 

QUÈ ÉS

PER A QUI ÉS

Persones grans, que viuen soles, que 
conserven l’autonomia per les activi-
tats de la vida diària i que disposen 
d’un habitatge per oferir a algú.

Estudiants universitaris fins a 30 anys 
que necessiten allotjament i estan 
motivats i disposats a oferir un temps 
de companyia.

AQUEST éS EL PRIMER CURS 
SENCER QUE EL PROjECTE ES 

DESENVOLUPA EN EL MARC DE LA 
FUNDACIó ROURE. 

DESTAQUEM LA SEVA 
CONSOLIDACIó, hAVENT-NE 
ADOPTAT ELS SEUS VALORS. 

L’ANy 2018
DESTAQUEM

2.1 | Àrea de Gent Gran
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2.1.3 Viure i Conviure

Ens ho expliquen la Dolores, persona acollidora i la Mª Eugenia, estudiant 

“Estoy muy contenta de 
tenerla, la soledad no ha 
sido nunca un espanto para 
mí; pero el hecho de tener a 
una criatura tan agradable 
y alegre como ella es un 
gran cambio. Ahora he 
cumplido 84 años y me 
vuelvo niña: me pongo a 
bailar flamenco, ella se ríe, 
se divierte y acabamos como 
dos chiquillas…”

Dolores

Recerca de persones grans que vulguin formar part del projecte. Difusió a alguns  
ajuntaments de l’Àrea Metropolitana i a entitats o serveis propers a gent gran.

Difusió d’aquesta possibilitat de convivència entre els joves estudiants mitjan-
çant visites a les universitats, col·laboració amb el Consell Interuniversitari, pre-
sència al Saló de l’Ensenyament i altres.

Fem una valoració acurada de les candidatures per part de l’equip.

COM HO FEM

Millor informació als estudiants sobre 
els seus drets i deures en la convivèn-
cia, per facilitar-ne l’adaptació.

Trobar canals eficients de derivació 
per arribar a més persones grans amb 
una esperança de vida suficient, que 
vulguin acollir estudiants.

REPTES 2019

“Jamás antes de venir a 
Barcelona me hubiera 
imaginado sentir el calor 
del hogar como ahora… 
Yo les digo a mis amigos 
que Dolores me está 
malcriando, porque me 
consiente cosas que ni 
mi mamá… Si no tuviera 
esta paz para estudiar, 
seguramente no podría 
sacar tan buenas notas.” 

Ma. Eugenia
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2.2 | Àrea de Projectes Assistencials

11.680
Àpats anuals

32
Àpats diaris

Projecte que dona resposta a la ne-
cessitat bàsica d’alimentació així com 
a d’altres vulnerabilitats i factors que 
l’envolten.

Famílies en risc d’exclusió social i per-
sones amb necessitats especials de 
seguiment, ja sigui per problemes de 
control de medicació, necessitat d’as-
sistència regular, pocs hàbits relacio-
nals, manca d’hàbits d’higiene, falta 
de recursos econòmics, etc. 

Les persones usuàries són derivades 
de Serveis Socials o d’altres entitats 
socials i es fa  una tasca conjunta de 
seguiment molt personalitzada.

QUÈ ÉS

PER A QUI ÉS

Àpats
en Família

19
72
Persones ateses

Unitats familiars
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Ens ho explica l’Antonio,  voluntari

“Des de fa dos anys vinc cada dimecres, i 
sempre me’n vaig content. La meva il·lusió 
seria atendre més persones al menjador. 
(…) Els voluntaris parem taula, ajudem a 
servir... i ajudem la responsable en tot el 
que calgui, però és ella la que gestiona als 
usuaris i coneix en detall les seves necessitats 
alimentàries.”

Al voltant de la taula oferim un espai d’acollida i de relació, generador de vincles i 
facilitador d’un seguiment individualitzat, en coordinació amb altres serveis.

Acollim  i celebrem les festes de les persones que venen i, al mateix temps, 
acollim i ens ocupem de tot allò que les fa vulnerables.

COM HO FEM

ENGUANy hEM FACILITAT ÀPATS 
EN LA MODALITAT DE CAR-

MANyOLA, PERMETENT QUE 
ALGUNES PERSONES  QUE hO 

NECESSITEN PUGUIN COM-
PATIBILITzAR EL SERVEI AMB 

LES SEVES RESPONSABILITATS 
FAMILIARS O LABORALS, QUE 

NO SEMPRE ELS FAN POSSIBLE 
DINAR AL MENjADOR.

L’ANy 2018
DESTAQUEM

2.2.1 Àpats en Família

Consolidar la relació amb les perso-
nes usuàries.

Continuar també amb la modalitat 
carmanyola per a la gent que no pot 
venir presencialment però que igual-
ment necessita aquesta ajuda.

REPTES 2019
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2.2 | Àrea de Projectes Assistencials

Rebost
Comunitari

Perfil de persones molt ampli, totes 
vulnerables, com són joves en situ-
ació laboral precària, famílies molt 
nombroses, persones jubilades o gent 
amb malalties mentals sense accés al 
món laboral. 

Les persones usuàries són derivades 
de Serveis Socials o d’altres entitats 
socials i es fa  una tasca conjunta de 
seguiment molt personalitzada.

Equipament tipus economat que 
ofereix aliments a persones sense re-
cursos, al mateix temps que evita el 
malbaratament alimentari reincorpo-
rant a la cadena de consum productes 
que altrament es llençarien. S’oferei-
xen aliments bàsics, incloent-hi fruita, 
verdura, carn, peix , làctics, llegums, 
arròs, pasta; aliments precuinats i pro-
ductes d’higiene personal.

76.462 kg

762

de menjar distribuït en un any

Beneficiaris

QUÈ ÉS

PER A QUI ÉS
PR
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Mitjançant un sistema de punts, que 
permet a cada persona triar els pro-
ductes que realment necessita o vol.

Oferim, més enllà del menjar, un 
espai relacional i d’acollida.  

En coordinació amb els serveis socials 
derivants per a conèixer exactament 
les necessitats i capacitats de cada 
família.

COM HO FEM

14
Donants

Seguir oferint activitats complemen-
tàries al repartiment d’aliments.

Aconseguir donants de productes 
complementaris.

REPTES 2019

Ens ho explica el Seiri, usuari

“El Economato es un 
proyecto bonito y bondadoso 
que promueve y contribuye 
al beneficio de la comunidad. 
Nos ha ayudado mucho para 
podernos adaptar al barrio 
y salir adelante. Es muy 
bueno que uno mismo pueda 
escoger qué es lo que quiere 
llevar, así uno se organiza 
las comidas en función de su 
cultura.”

2.2.2 Rebost Comunitari

AMPLIACIó DE L’hORARI 
D’OBERTURA, QUE 

ACTUALMENT jA éS DE 4 DIES.

INCORPORACIó D’ATENCIó 
A PERSONES USUÀRIES 

DERIVADES TAMBé DE CSS 
BARRI GòTIC.

hEM FET DIVERSES 
ACTIVITATS: TALLERS DE 

CUINA I DE FORMACIó 
NUTRICIONAL. 

INCORPORACIó DE PETITS 
COMERçOS I PERSONES 

PRIVADES COM A DONANTS DE 
PRODUCTES.

L’ANy 2018
DESTAQUEM
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Us ho explica la Luma, responsable Àrea Projectes Assistencials

“…Poder-se dutxar amb aigua calenta, tenir tovalloles, sabó, 
xampú; també els donem raspall i pasta de dents, maquinetes 
d’afaitar… Imagina’t, a gent que passa fred o que viu al carrer 
poder tenir una dutxa calenta els dona la vida! El que és 
bo d’aquí és que se senten en família, és com si t’estiguessis 
dutxant a casa teva”.

3.2 | Àrea de Projectes Assistencials

Dutxes
Socials

50
841
Persones ateses

Dutxes durant l’any

Equipament amb dues dutxes adap-
tades, sabó i tovalloles.

QUÈ ÉS

Les dutxes s’ofereixen a persones 
grans amb deteriorament físic, perso-
nes sense llar i persones amb condici-
ons deficitàries d’habitatge.

Els nostres usuaris venen derivats 
pels treballadors socials de diverses 
entitats.

Més enllà d’oferir l’aigua calenta, les 
tovalloles i el sabó, s’estableix amb 
les persones usuàries  una relació 
molt directa, que permet detectar si 
poden tenir altres carències i donar-hi 
resposta en coordinació amb el seus 
referents o treballadors socials.

PER A QUI ÉS

COM HO FEM

hEM POGUT POSAR UN 
DISPENSADOR MéS A LA 

DUTxA PER AIxí OFERIR SABó 
DE DUTxA I xAMPú.

PODEM FER úS D’AQUESTS 
SABONS GRÀCIES A 

DONACIONS D’EMPRESES 
QUE ENS AjUDEN.

L’ANy 2018
DESTAQUEM
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Botiga
Solidària

2.3 | Àrea de Projectes Solidaris

La botiga és oberta a tothom. Presta 
servei en un barri on hi ha força perso-
nes amb pocs mitjans econòmics, que 
són clients habituals.

Persones sensibilitzades que creuen 
en la compra solidària de productes 
únics. 

Es proveeix de donacions de parti-
culars i d’empreses del ram tèxtil, de 
parament i d’altres objectes varis per 
la casa.

Espai on es pot adquirir roba per vestir 
a la família i productes  bàsics de pa-
rament de la llar a preus assequibles, 
així com altres productes complemen-
taris de decoració, cuina i bijuteria...

Espai de trobada, escolta i cura de 
persones del barri.

Espai per a persones que creuen en la 
conveniència d’allargar la vida de la 
roba i en la cura del medi ambient.

248

20 famílies

persones entren diàriament

derivades de la F. de l’Esperança

QUÈ ÉS

PER A QUI ÉS
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Ens ho explica la Bárbara, clienta habitual de la Botiga 

2.3.1 Botiga Solidària

“La Botiga és un espai d’evasió. M’allibera mentre busco. Sempre hi ha 
un dia que surt alguna cosa. El que més m’agrada és que et deixen fer: 
pots mirar, pots buscar i, quan trobes, compres.  Quan està tancada 
trobo a falta la llum dels aparadors, la gent…  El nou enfocament que té 
ara, incorporant l’espai de l’entresolat, és fantàstic.”

Consolidar l’atenció social
Acollir més derivacions de clients 
socials.

Seguir la tasca de recurs d’integra-
ció de voluntariat de col·lectius amb 
necessitat de tenir espais de socialit-
zació.

Sostenibilitat econòmica
Posar en marxa un espai d’exposició 
per a emprenedors tèxtils.

Aconseguir donatius de productes 
nous procedents d’empreses.

60%

25%

15%
del barri

de fora del barri

estrangers

REPTES 2019

Atenció als clients en les seves necessi-
tats de compra i també acollint aque-
lles persones que no necessàriament 
volen comprar però sí que tenen ganes 
de compartir una estona de conversa.

Coordinació amb entitats socials per 
atendre necessitats concretes. 

Integració de voluntariat de col·lectius 
amb necessitat de tenir espais de soci-
alització i de persones que fan treball 
en benefici de la comunitat proce-
dents del Departament de Justícia.

COM HO FEM

PERFIL DE L’USUARI

DONACIONS D’ENTITATS

REDISTRIBUCIó DELS ESPAIS DE 
LA BOTIGA PER A UNA MILLOR 
ExPERIÈNCIA DE COMPRA I LA 
CAPTACIó DE NOUS CLIENTS. 

AUGMENT DEL VOLUNTARIAT 
PROCEDENT D’ENTITATS 

SOCIALS.

COL·LABORACIó D’EMPRESES 
DONANTS, QUE hAN IMPLICAT 

TOT EL SEU EQUIP EN LA 
SOLIDARITAT.

L’ANy 2018
DESTAQUEM

4.081 

20 8

Donacions de particulars anuals

Empreses 19 Hotels i 
apartaments

Escoles i 
entitats socials

2.3 | Àrea de Projectes Solidaris

Taller i Escola
de Costura 
Emili Papirer

Ens ho explica la Paula, alumna en formació

“Tanto en la costura como en cualquier otro campo, uno 
nunca termina de aprender, las modas vienen y van. Cada 
día aprendes una cosa nueva. Me sentí muy bien haciendo las 
camisas y los pantalones, estoy muy orgullosa. Esta formación 
es una puerta que nos abren para defendernos y ganarnos el 
sustento diario. Es una oportunidad que nos dan para que nos 
reintegremos en la sociedad y podamos tener una vida digna.”

Taller de costura on es realitzen retocs 
per a particulars, produccions per a 
empreses i formació.

El projecte està orientat a la formació 
i inserció de persones en situació de 
vulnerabilitat a través d’una especia-
lització en costura.

Alhora es fan retocs per allargar la vida 
de la roba de la gent del barri a preus 
assequibles, es realitzen produccions 
per a empreses i s’ofereixen cursos de 
costura temàtics de curta durada.

QUÈ ÉS

PER A QUI ÉS
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2.3.2 Taller de Costura

Cursos de formació de llarga durada en 
costura que professionalitzen l’alum-
nat per a accedir al mercat laboral.

Retocs i producció per a empreses amb 
treballadores amb perfils vulnerables.

Part dels retocs s’ofereixen a preus 
socials.

Pràctiques al taller per a alumnes i in-
serció laboral en la línia de producció 
per a empreses. 

Recepció i entrega de peces de retocs 
privats.

Cursos de curta durada temàtics.

Lloguer d’espai i maquinària.

Sensibilització sobre la producció 
social.

COM HO FEM

2.163

6
8

Peces arreglades

Empreses clients

Alumnes en formació

L’ANy 2018 DESTAQUEM

Oferir cursos curts de temàtiques va-
riades per tal que hi puguin participar 
persones interessades en costura de 
tots els nivells.

Incrementar les produccions per a em-
preses, que ens permeten contractar 
persones en situació de precarietat 
laboral.

REPTES 2019

EL 15 D’OCTUBRE ES TRASLLADA EL PETIT TALLER DE L’ENTRESOLAT 
DE LA BOTIGA A UN NOU LOCAL, AMB MAjOR CABUDA I DOTAT DE 
12 MÀQUINES DE COSIR D’úLTIMA TECNOLOGIA, TAULES DE TALL I 

EINES PER A FORMAR I PRODUIR.

INICIEM EL PRIMER CURS DE LLARGA DURADA EN COSTURA PER A 
LA INSERCIó DE PERSONES EN SITUACIó DE VULNERABILITAT I LA 

PRODUCCIó PER A EMPRESES.

2.3 | Àrea de Projectes Solidaris

Bugaderia
Solidària

Equipament de rentada, eixugada i 
planxat de roba. 

Recurs d’acollida de persones deriva-
des del Departament de Justícia que 
han de complir treball en benefici de 
la comunitat.

Recurs de socialització i/o inserció per 
a persones que necessiten un entorn 
segur de relació i/o aprenentatge.

9.080
197
21

Kg de roba rentada

Beneficiaris socials

Empreses

QUÈ ÉS

S’ofereix a tres tipus de clients diferen-
ciats: persones amb dificultats eco-
nòmiques i entitats socials, a preus 
baixos; empreses privades hoteleres a 
preus de mercat.

Els propis usuaris de la Fundació són 
també usuaris d’aquest projecte.

PER A QUI ÉS

2.3 | Àrea de Projectes Solidaris
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2.3.3 Bugaderia Solidària

Ens ho explica el Mamadou

“Somos una lavandería solidaria, somos muy acogedores 
y tratamos bien al cliente… Con el equipo hay que ser muy 
tolerante y tener mucha paciencia. No todo el mundo es 
igual, y hay que saber manejar la situación para que el 
trabajo salga adelante. La jugada es hacer que cada uno 
aporte.”

L’equip professional té una cura diària i personalitzada de les persones proce-
dents d’entitats socials i de les que fan treball en benefici de la comunitat, procu-
rant afavorir el seu procés d’integració  i aprenentatge.

Els clients finals de les empreses hoteleres reben una butlleta on s’informa que la 
roba s’ha rentat en una bugaderia social. 

Tots el clients reben un tracte personalitzat diari que respon a les seves necessitats.

COM HO FEM

S’hAN ESTABLERT ACORDS DE 
COL·LABORACIó  AMB 7 NOVES 

FUNDACIONS PER A OFERIR 
PLACES D’INTEGRACIó A LES 

PERSONES QUE hO NECESSITEN.

PROFESSIONALITzACIó 
DEL PROCéS DE TRACTAMENT 

DE LA ROBA.

L’ANy 2018
DESTAQUEM

Assolir la sostenibilitat econòmica 
del projecte.

Obtenir més derivacions de clients 
socials de Ciutat Vella.

REPTES 2019

2.3 | Àrea de Projectes Solidaris

Com ens organitzem

3.
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Com ens Organitzem

EQUIP DIRECTIU

PATRONAT

À
RE

ES

GENT GRAN

PROJECTES ASSISTENCIALS

PROJECTES SOLIDARIS

Centre de Dia

Àpats
en Família

Bugaderia
Solidària

Suport 
en els Domicilis

Rebost
Comunitari

Botiga Solidària

Viure i Conviure

Dutxes Socials

Taller i Escola de 
Costura Emili Papirer

SERVEIS
TRANSVERSALS

Comunicació

Captació
de Fons

Voluntariat

Gestió

Treball
en xarxa

VOLUNTARIAT
El Voluntariat és el somriure de la Fundació i aporta valor 
als projectes, oferint generosament temps i estima a les 
persones usuàries o oferint coneixement per a una millor 
gestió dels diferents serveis.

El Patronat és el cor que batega al servei 
de tot l’equip i de les persones usuàries, 
vetllant perquè es dugui a terme la missió, 
des dels valors de Roure, i de manera sos-
tenible.

La Plantilla és el motor de la  Fundació i 
està format de persones motivades,  que 
fan pinya per donar resposta als reptes 
diaris que es presenten, sempre al servei 
d’atendre les situacions de vulnerabilitat.

El Treball en Benefici de la Comunitat és molt present a la 
Fundació, que aposta per acollir persones derivades pel De-
partament de Justícia i oferir-los un espai de suport, socia-
lització i integració, a més de compliment de la seva pena.  
L’experiència ens ensenya com val la pena oferir segones 
oportunitats.

PATRONAT

PLANTILLA

TREBALLADORS EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT

93

38

10

209
26    ÀREA TRANSVERSAL

6    ÀREA TRANSVERSAL

42    ÀREA GENT GRAN

17    ÀREA GENT GRAN

23    ÀREA GENT GRAN

62   PROjECTES SOLIDARIS

10   PROjECTES SOLIDARIS

70   PROjECTES SOLIDARIS

79   PROjECTES ASSISTENCIALS

5   PROjECTES ASSISTENCIALS

TBC durant l’any

Persones a 31 de desembre

Patrons

VoLUnTARiS DURAnT L’Any

3 | Com ens Organitzem

PATRonS

PLAnTiLLA

TBC

VoLUnTARiS

L’APORTACIó DEL TREBALL VOLUNTARI éS 
EL TRESOR DE LA FUNDACIó. ENGUANy hEM 

INCORPORAT 23 VoLUnTARiS D’11 FUnDACionS 
QUE, TOT AjUDANT, ADQUIREIxEN hÀBITS I 

hABILITATS PER LA INSERCIó LABORAL.

S’hAN ESTABLERT ACORDS DE 
COL·LABORACIó  AMB 7 NOVES 

FUNDACIONS PER A OFERIR 
PLACES D’INTEGRACIó A LES 

PERSONES QUE hO NECESSITEN.

PROFESSIONALITzACIó 
DEL PROCéS DE TRACTAMENT 

DE LA ROBA.
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Dades econòmiques

4.
4 | Dades econòmiques

Dades
econòmiques

DISTRIBUCIÓ DESPESES

ORIGEN INGRESSOS

28% 42% 24% 8%

44% 34% 11% 11%

VENDES I SERVEIS

PROJECTES SOLIDARIS

DONANTS I SOCIS

GENT GRAN

SUBVENCIONS PRIVADES

PROJECTES ASSISTENCIALS

SUBVENCIONS PÚBLIQUES

GESTIÓ
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Ajuts i col·laboracions

5.
5 | Ajuts i Col·laboracions

Bizcabar Patrimoni S.L.
Dinámica Distribuciones  Sa
Fundació Adolfo Montaña Riera
Fundació Antoni Serra Santamans
Fundación Social Áurea
Fundació Cottet Mor
Fundació  Privada Creatia
Fundació de l’Esperança 
(Obra Social “la Caixa”)

Fundació Fèlix Llobet Nicolau
Fundació Privada Girbau
Fundació Josep Botet
Fundación Josep Palau Francàs
Fundació Patronato Ponsich Pro Enfermos y 
Ancianos
Fundació Maria Francisca de Roviralta
Fundació  Miguel  Torres
Fundación Nuria García

Fundación Naturgy
Fundación Ricardo Fisas Natura Bisse
Layapiel S.A
Pino Componentes S.L
Fundación Privada Probitas
Ramon Molinas Foundation
Religioses del Sagrat Cor

Amb el suport de:
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Abacus Cooperativa
Abelló Linde, S.A.
Advances Leisure Services SL
Aldeas Infantiles SOS
Arcadia University
Aspasios Boutique Apartments
Associació Cívica La Nau
Air-Val International SA
Alimasgrau S.L.
Al Sur Cafe – El Born
Associació Catalana de Traumàtics Cranioen-
cefàlics i Dany Cerebral  (TRACE)
Associació de Familiars i Amics de Nens 
Oncològics de Catalunya. AFANOC.
Associació Estel Tàpia
Associació La Nau
Associació Social Forma 21
Autoservei Carders
Ayxelà Estudio
Barcelona Women’s Network ( BWN )
Barcelona Moda Sostenible
B&B (Women’s Clothing Store)
Industrias Beter, SA
Bold (Design Studio)
CamEnjoy Barcelona S.L.

Cafés Roura S.A
Casa d’Espiritualitat de Sant Felip Neri
Casal de barri Pou de la Figuera
Centre Català de Solidaritat. Fundació Priva-
da Cecas.
Centre Sant Pere Apòstol
Clínica Dental Dr. Ferragut
Companyia General Càrnia
Creu Roja
Dasler S. A.
Editorial Combel i Editorial Bambú
Embracing the World (Global Network Of 
Charitable Projectes) 
Escola Cervantes
Escola La Salle Comtal
Escola Nostra Senyora de Lurdes
Escola Pere Vila
Escola Sagrat Cor Diputació
Escola Tècnico Professional Xavier
Escuela Superior Europea de Comercio SL
Federació Catalana de Voluntariat Social
Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera 
Edat.(FEATE)
Femarec s.c.c.l
Fundació Fòrum Terapèutic

Fundación Adsis
Fundació Ajudant Ajudar
Fundació Amics de la Gent Gran
Fundació Banc dels Aliments 
de Barcelona.
Fundació Banc de Recursos. Pont Solidari.
Fundació Bayt Al-Thaqafa
Fundació Badalona Capaç
Fundación Carmen y Luis Bassat
Fundació Comtal
Fundación Cuatrecasas
Fundació Escoles Garbí
Fundació Família i Benestar Social (FIBS) 
Fundació Foment de l’Habitatge Social
Fundació Gresol - Projecte Home 
Fundació Mare de Déu de  Fàtima 
Fundació Nou Quitxalles
Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi 
Cerebral
Fundación Privada FICAT
Fundació Privada Mercè Fontanilles
Fundació Privada el Molí de Puigvert
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Avismon – Catalunya
Fundación Pronokal

Treballem amb:
Fundació Pro Vellesa Autònoma – PROVEA 
Fundació Privada Putxet
Fundació Salut i Comunitat
Fundació Privada José  Suñol i Soler
Fundación Cepaim
Fundació d’ Oncología Infantil Enriqueta 
Vilavecchia
Fundación Pequeño Deseo
Gestoría Arnal S.L
Guillermina Baeza
Henkel Ibérica S.A
H10 Hotels-Fundació Albert
Fundació Hospital Sant Joan De Déu De 
Martorell
Hotel Duquesa de Cardona
Idilia Foods, S.L.
IES Abroad Barcelona
InmoCaixa
Institució Montserrat SCCL
Institut Poblenou Ecaib (Estudis 
de comerç, administració i informàtica a 
Barcelona).
Institut la Sedeta 
Institut Verdaguer
Keysight Technologies,Inc.
La Salle. Universidad Ramon Llull
Lidexgroup 1998, S.L.
Litografia Rosés, S.A.
Majestic Hotel Spa, S.L.
Punto Fa, S.L. (Mango)
Mars Iberia
Martí Milla (Fotògraf)
Javier Mariscal
Mercat de Santa Caterina A.A.C

Mr Wonderful Communication S.L.
Natura Selection S.L.
Natura Bissé International S.A.
Nunoya S.L.
Ohla Boutique Hotels
ONG Nutrició sense Fronteres
Palella y Cristiano S.L.
Party Fiesta S.A.
Parroquia de la Verge de la Pau
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilita-
ció de Barcelona.
Petit Forestier España S.L.
Ramon Costa Ruiz (Brocanter)
Recurs la Caseta (Caputxins de Sarrià)
Sage Spain SL
Sensibilitat Gastronòmica S.L.
Serveis Funeraris de Barcelona SA – Grup 
Mémora
Setcode S.c.p.
Sud Integración – La Merienda
Consum S Coop V 
El Corte Inglés 
The Serras Hotel Barcelona
Tres Deseos Bariscuel (Decoración de fiestas 
temáticas)
Unión de Mutuas
Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Internacional Catalunya (UIC) 
Ecoveritas S.A.
Vichy Catalan S.A.
Western Productions S.L.
Zephyr Creates

Agraïm cada 
aportació que 
ens ajuda a 
l’acostament 
de la Fundació 
a les persones 
que ho 
necessiten.

El suport econòmic, 
professional, material i 
personal és la mostra d’una 
societat solidària.
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www.fundacioroure.org


