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Acció social
de proximitat

Cada dia
atenem

743
persones
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La Fundació Roure és una entitat arrelada a Ciutat Vella
que atén necessitats bàsiques de gent gran, famílies i
altres persones en situació de vulnerabilitat. Des de Roure
cuidem, incentivem i fem un seguiment personalitzat
perquè cadascú sigui el més autònom possible.

1. CARTA DE LA PRESIDENTA

Carta de la presidenta
En el repàs de les dades d’enguany, podem trobar
no tan sols uns números que posen de relleu quin és
l’abast de l’ombra del nostre Roure.
Imatges i lletra per a descriure una realitat punyent,
dolorosa: massa gent que necessita el gest generós
de l’altre, de les institucions, de les iniciatives humanes gratuïtes per a poder subsistir. Això no diu
gaires coses bones de com tenim muntada la nostra societat. La bretxa de la pobresa es va fent més
gran en el nostre barri, en la nostra Barcelona. Les
necessitats bàsiques per a poder viure amb dignitat
no estan assegurades i és per això que la nostra entitat creix i arriba més enllà del nostre barri. Al darrera dels aliments, el sostre, la llar que ajuda a crear
família, el treball que ens fa constructors del món
per a tothom, la companyia dels nostres ancians que
fan ser més sàvies les noves generacions, no trobem
l’ordenament social que necessitem. La precarietat
és ben visible. Passar gana i fred enterboleix la convivència. Tancar la porta de la nostra ciutat als nouvinguts ens produeix un rebuig difícil de qualificar.
Mirar els ulls de les persones que s’acosten a la nostra Fundació ens està fent més creatius i arriscats en
la forma de gestionar els béns i les iniciatives. Ens
sabem administradors dels qui no tenen els béns
materials per a viure. Ens sabem amics dels desconeguts que emigren per sobreviure. Ens sabem
companys dels qui el mercat laboral no acull. Ens
sabem germans dels qui la soledat entristeix.

Aquestes pàgines recullen
algunes dades de la vida immensa
que batega en els nostres petits
locals. Dispersos en els espais
però units en la missió, aquesta
podria ser la definició de l’equip
de companys que esmercem les
nostres forces en l’acompanyament d’aquells que se’n volen sortir i només busquen oportunitats.
Com cada any, des d’aquestes ratlles us volem donar
les gràcies a tanta gent com formeu part de la gran
família de Roure. Sense vosaltres no podríem donar
veu a totes aquelles persones que tiren endavant,
persones que són les vertaderes protagonistes de
tot el que fem.

Llum Delàs | Presidenta
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1. PROJECTES DE L’ENTITAT

Centre de Dia
Què és: Espai d’atenció integral per a persones grans que
necessiten un suport en les activitats del dia a dia.

30

Destacats
del 2019
places

Reservem places
socials i d’emergència
per atendre amb
immediatesa les
derivacions més
urgents al marge dels
tràmits burocràtics.
Atenció
personalitzada
de voluntaris i
Treballadors en
Benefici de la
Comunitat.

Per a qui és: Persones grans amb dependència física o psíquica. Persones grans soles o en situació de
vulnerabilitat social, econòmica, salut mental o habitacional.
Com ho fem: Un equip pluridisciplinar de professionals proporciona una atenció propera, personalitzada i adaptada a les diferents patologies. Ens
coordinem amb familiars, cuidadors i altres centres
i entitats que atenen els nostres usuaris.

RECONNECTANT
VIDES
El Centre de Dia és un espai de socialització i de suport
emocional molt necessari per a combatre la solitud.
També és un suport clau per als cuidadors dels usuaris,
sovint familiars.
Les activitats ajuden a mantenir les capacitats físiques
i cognitives i a combatre les malalties degeneratives
associades a la tercera edat.

Realitzem activitats individuals i grupals psicoestimulatives amb la participació activa de l’usuari.

“
6

Hem preguntat a les persones grans
què ha fet el Centre de Dia per elles:
‘M’ha canviat el caràcter.’ ‘Me cuidan y me
atienden.’ ‘Vinc amb il·lusió.’ ‘Me quedo
con el cariño de los trabajadores y los
voluntarios.’ ‘Em sento acompanyada.’
‘M’ho passo bé.’

Reptes pel 2020: Realitzar activitats amb grups
més reduïts i individualitzades segons els interessos
i capacitats cognitives de cada usuari.
Fer un acompanyament periòdic dels voluntaris pel
seu benestar i la bona integració al centre.

48

persones
ateses

20

casos
socials

9

casos
d’urgència

ÀREA DE GENT GRAN

Treball Comunitari
Què és: Treball en xarxa amb altres entitats i persones que s’organitzen
per crear projectes que atenguin les necessitats de la gent gran del barri.

“

La Pregonera pot ajudar
la gent gran perquè és
important que surtin de
casa i s’entretinguin. La
soledat és el que més
pesa als més grans, i
pesa molt.”
ÀNGELS, Voluntària.

143
114
29

Destacats
del 2019
Hem començat
tallers de
sensibilització a
les escoles.

Reptes pel 2020:
Ampliar el nombre
d’assistents a l’Escola
d’Envelliment Actiu i
impulsar-ne la participació activa.
Avaluar la nostra participació en els diferents
projectes comunitaris
per a proposar-ne
millores.

4.290

radars
comercials

comerços
farmàcies

Per a qui és: Per a la gent gran de Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera.
Com ho fem:
• Formem part del grup motor del projecte Radars
al barri.
• Distribuïm el butlletí La Pregonera.
• Participem en l’organització de l’Escola
d’Envelliment Actiu.
• Estem a la Comissió de Voluntariat Comunitari.
• Fomentem el vincle entre els usuaris del Centre
de Dia i les activitats al barri.
• Fem activitats intergeneracionals i de sensibilització.

exemplars
de la Pregonera

81

participants a l’Escola
d’Envelliment Actiu

21

sessions

RECONNECTANT
VIDES
Els projectes permeten
detectar casos de solitud i
aïllament en la gent gran
i creen xarxes i activitats
d’acollida i socialització
per evitar-ho. Integrar-los
a la vida de barri és eficaç
per a frenar el deteriorament físic i cognitiu i
proporcionar un suport
emocional.
7

ÀREA DE GENT GRAN

Suport en els
domicilis

Què és: Servei que atén les persones grans a
domicili per millorar el seu benestar.

Destacats
del 2019
Hem ampliat la
plantilla i els tipus de
serveis d’atenció a la
persona.
Hem augmentat la
neteja en escales
de veïns, despatxos
i pisos turístics,
reduint així el dèficit
del projecte.

Per a qui és: Persones grans en situació de precarietat econòmica que ja no es valen per si mateixes i
sense una xarxa de suport en el seu entorn.
En el cas de les treballadores, dones amb dificultats
per a accedir al món laboral.
Com ho fem: Oferim serveis de neteja de la llar i
personal i serveis d’acompanyament en les accions
diàries fora de casa.
El tipus de servei i la periodicitat s’assignen segons
la necessitat que manifesta la persona gran.
8

14.198
hores treball

291

beneficiaris

10

persones
en plantilla

RECONNECTANT VIDES
A les persones grans, els proporcionem una atenció continuada i companyia. La higiene
personal i de la llar són preventives dels problemes de salut. L’acompanyament evita
l’aïllament dins la llar i fomenta l’exercici físic i la socialització.
Proveïm a les treballadores una font d’ingressos estable, formació, experiència laboral i
acompanyament en tots els àmbits de la seva vida.

“
CRISTINA, Treballadora.

Reptes pel 2020:
Ampliar la xarxa amb
entitats, Serveis Socials i les àrees bàsiques
de salut per arribar als
casos socials de més necessitat.

Llevo 6 años en Roure.
Voy a las casas de los
usuarios y hago la
limpieza pero también
les hago compañía.
Suelen ser personas
muy mayores que están
solas.”
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ÀREA DE GENT GRAN

Viure i Conviure

Què és: Programa solidari de convivència intergeneracional basat en l’intercanvi de companyia entre un
estudiant universitari i una persona gran que ofereix
el seu allotjament.
Per a qui és: Persones grans que viuen soles, disposen d’una habitació lliure i conserven l’autonomia
per a fer les activitats diàries.
Estudiants universitaris de fins a 30 anys que necessiten allotjament a Barcelona i rodalia disposats a
dedicar un temps a fer companyia al seu acollidor.

111
parelles
10

65-98

forquilla d’edat

Destacats
del 2019
RECONNECTANT VIDES

Com ho fem:

El programa facilita als joves l’accés
a l’habitatge en una ciutat amb lloguers molt cars. D’orígens diversos,
alguns són derivats de serveis socials o d’entitats, i Viure i Conviure
també suposa un aspecte d’acollida
que no tenien a la ciutat.

Expliquem el projecte en universitats,
centres cívics, entitats i mitjans de comunicació.

Gaudir diàriament de la companyia
d’un estudiant en la pròpia llar significa tranquil·litat i benestar emocional per a les persones grans, a més
de l’ajuda en el dia a dia i la motivació per a mantenir-se més actives.

Reptes pel 2020:
Arribar a més gent gran i reduir
la mitjana d’edat (ara de 86 anys)
per incrementar la continuïtat
de les parelles.
Buscar nous canals de derivació de
gent gran, com són les àrees de salut i entitats.
Organitzar trobades entre estudiants del programa.

L’equip de psicòlogues entrevista
l’usuari, mira si reuneix les condicions
necessàries i li busca la parella més
adient.
Al llarg de l’estada, d’un mínim d’un curs
acadèmic, es fa una mediació i un seguiment continuat de la convivència.

Hem organitzat una
primera trobada
entre persones
acollidores.
Hem augmentat el
nombre de xerrades
informatives.
Augmenta el
percentatge
de persones
entrevistades que
acaben participant
en el programa.

“

Lo más importante para mí es la nueva familia. Me permite sentirme
tranquilo aunque esté tan lejos de mi familia , y también es importante
todo lo que he aprendido de esta cultura y de este país.
Lo recomendaría a todos los estudiantes que deseen que sus años
de estudios sean años de completa
felicidad y en los que sigan sintiéndose como en casa aun cuando estén lejos de ella.”
RAFAEL, Usuari.
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ÀREA DE PROJECTES ASSISTENCIALS

Àpats en
Família

Què és: Menjador social que proporciona aliment
a famílies i persones en situació de fragilitat social.
Per a qui és: Persones i famílies amb necessitats
especials de seguiment per manca de recursos
econòmics, hàbits relacionals o d’higiene, control
de medicació, etc. Són derivades de Serveis Socials o d’altres entitats, com la Fundació de l’Esperança.

11.680
àpats anuals
12

32

àpats diaris

Destacats
del 2019
Celebrar els aniversaris i les
festivitats de l’any reforça
les relacions d’amistat i
suport emocional entre els
usuaris.

“

ARMAND, Voluntari.

A vegades els menjadors socials
són llocs grans i freds, amb
centenars de persones. En canvi,
aquí hi ha molta interacció entre
usuaris i treballadors.”

105

persones ateses

Com ho fem:

RECONNECTANT VIDES

Obrim cada dia de la setmana
(excepte les principals festivitats)
per donar un servei continu.

Som més que un menjador social. També som un espai d’acollida i socialització, on podem fer un seguiment individualitzat de l’usuari, en coordinació
amb les entitats derivadores.

Proporcionem un àpat complet i
equilibrat a l’hora de dinar.

Tenir una alimentació sana, equilibrada i periòdica és una necessitat bàsica
per al benestar i la salut física i mental dels usuaris. És un punt de partida
per a sortir d’una situació de vulnerabilitat.

La modalitat en carmanyola es
proporciona a aquells usuaris que
també reben sopar o no poden
acudir a dinar al menjador.

Reptes pel 2020:
Involucrar més els usuaris del
menjador en algunes tasques de
voluntariat per evitar l’assistencialisme, i fomentar la seva implicació en el projecte.
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ÀREA DE PROJECTES ASSISTENCIALS

Rebost
Comunitari
Què és: El Rebost Comunitari és un equipament tipus economat que dona resposta a les necessitats
alimentàries de persones en situació de vulnerabilitat social.
Per a qui és: Persones en risc d’exclusió social de
perfils diversos: famílies nombroses, persones jubilades i joves, o persones amb malalties mentals en
situació laboral precària. Són derivades de Serveis
Socials o altres entitats amb qui treballem en xarxa.

14

“

RECONNECTANT VIDES
El sistema de punts i l’assignació d’un dia i hora de visita
dignifica la recollida d’aliments evitant cues i permetent
la llibertat de tria.
Som un espai relacional i d’acollida on també organitzem
tallers sobre alimentació, salut i economia domèstica.

És un projecte molt interessant que ajuda moltíssima
gent i està ben estructurat. Et quedes al·lucinat quan
un usuari del Rebost et diu que no té nevera a casa o
que no té espai per a guardar aliments.”
ENRIC, Voluntari.

L’accés sense punts a la fruita i la verdura facilita l’accés
a una dieta sana de les famílies.

Com ho fem:

Destacats del 2019
Hem ampliat l’horari d’obertura del
Rebost i això ens ha permès ampliar el
nombre de persones ateses.

89.052
kg de menjar

954

beneficiaris

18

donants

Els productes, d’alimentació i d’higiene personal i
de la llar, procedeixen d’entitats com el Banc d’Aliments o la Nau i d’empreses alimentàries o supermercats com el Corte Inglés.
Proporcionem una atenció personalitzada i fem
una sensibilització per promoure una dieta sana i
equilibrada i evitar el malbaratament.
Reptes pel 2020:
• Trobar més donants d’aquells productes que tenim més necessitat.
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ÀREA DE PROJECTES ASSISTENCIALS

Dutxes socials
Què és: Equipament de dues
dutxes adaptades, amb sabó,
xampú i tovalloles.

RECONNECTANT VIDES

Per a qui és:

Com ho fem:

Persones grans amb deteriorament físic, persones sense llar i
persones amb mancances a l’habitatge.

• Els usuaris venen derivats
per Serveis Socials.
• Obrim matins i tardes, de dilluns a divendres, i els usuaris
poden elegir quan venen.
• Disposen d’aigua calenta, de gel
i de xampú procedents d’empreses donants i de tovalloles
de la Bugaderia Solidària de la
Fundació Roure.

“

Dutxar-se és important, no tan
sols per la higiene, també per un
aspecte psicològic. No dutxarse pot limitar el contacte amb
les altres persones, fer baixar
l’autoestima. Crec que la dutxa
és important per estar bé
amb un mateix.“
ISA, voluntària.
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• Dutxes equipades amb agafadors per a la gent gran o persones amb discapacitats físiques.
• Són un espai acollidor, amb
la privacitat necessària per al
benestar dels usuaris.

51
726

dutxes
durant l’any

persones
ateses

Establim una relació directa amb
els usuaris per fer-ne un seguiment
continuat, detectar altres carències
i treballar en xarxa amb les entitats
derivadores.
La higiene personal és clau per a
afavorir la salut, l’autoestima i la
integració en societat de les persones en risc d’exclusió social.

Destacats del 2019
Volem destacar l’augment
d’usuaris atesos que es
beneficien d’altres projectes
de la Fundació. Des de
l’entitat intentem donar una
atenció integral als nostres
usuaris fent un seguiment
molt personalitzat, per
això son derivats a altres
projectes de la nostra
fundació o bé d’altres
entitats amb les que
treballem en xarxa.

ÀREA DE PROJECTES ASSISTENCIALS

Rehabilitació
energètica
de llars
Què és: La Fundació Roure i la Fundació Naturgy
col·laboren rehabilitant les llars de famílies en situació de vulnerabilitat a Barcelona per combatre la
pobresa energètica.
Per a qui és: Usuaris que tenen dificultats econòmiques i un habitatge amb reformes pendents
que puguin ajudar a reduir el consum energètic.
La Fundació Roure, juntament amb la Fundació de
l’Esperança, en detecta els casos.
Com ho fem:
• Es fan reformes a les llars segons les seves necessitats. L’aïllament tèrmic de finestres, sostres o
sòls, l’abastiment d’electrodomèstics nous, sostenibles i segurs, la reparació o compra de sistemes
de calefacció, electricitat o gas i el canvi a sistemes d’il·luminació més eficients en són alguns
exemples.

RECONNECTANT VIDES
Aquest pla de reformes exprés pot arribar a suposar un
estalvi important en la factura energètica, acompanyat
d’una millora en el confort i la qualitat de vida de famílies en situació de fragilitat.

24

habitatges
rehabilitats

57

nombre de
beneficiaris atesos

• Les reformes són efectuades per una empresa
d’inserció laboral.
Reptes pel 2020: Continuarem amb el tercer cicle
del programa de rehabilitació.

Destacats del 2019
S’ha duplicat el Fons Solidari de
Rehabilitació Energètica de la Fundació
Naturgy per als usuaris de Roure a causa de
les enormes necessitats detectades.

“

Estic molt contenta i agraïda per la nevera i la
rentadora. Si no hagués rebut aquesta ajuda,
m’hauria estat difícil tenir cap d’aquests aparells,
el meu lloguer és superior a la pensió que rebo
cada mes.“
DOLORES, Usuària.
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ÀREA DE PROJECTES SOLIDARIS

Botiga Solidària
Què és: Espai que proporciona roba per a vestir la
família i la llar a preus assequibles. També s’hi poden
trobar llibres, complements o mobiliari, entre d’altres productes.

252

visitants
diaris

Per a qui és:
• Persones amb pocs mitjans econòmics i clients
habituals del barri.
• Totes aquelles persones sensibilitzades amb el
comerç solidari i sostenible, també de fora del
barri i estrangers.
• Usuaris que visiten el nostre catàleg en línia.
18

És un lloc de trobada, escolta i cura de les persones
del barri. Fomenta el comerç sostenible, l’economia
circular i el reciclatge.

Perfil d’Usuari:

60%

del barri

30%

de fora del barri

10%

estrangers

Destacats del 2019
Hem incorporat el catàleg de la botiga
a plataformes digitals d’articles de
segona mà.
S’ha incrementat el nombre
de donacions de les empreses.

Com ho fem:
Els productes de la Botiga procedeixen de donacions de particulars i de la implicació d’empreses
dels sectors hoteler i tèxtil, entre
d’altres.
Els beneficis recaptats amb cada
venda es destinen a finançar els
projectes socials de la Fundació
Roure.

3.025

total de
donacions

Reptes pel 2020:

“

La Botiga és una meravella. Jo
hi vaig a donar coses que tinc
a casa o intento recollir les
d’altres persones a qui animo a
col·laborar. Tenim moltes coses
que ja no utilitzem que poden fer
molt de servei a la Botiga. Tot és
útil a Roure.
PEPA DE GISPERT, Patrona.

• Atendre més clients derivats
d’entitats socials.
• Obrir un perfil d’Instagram
propi per mostrar-hi les novetats i promocions i millorar la
venda en línia.
• Captar més donacions d’empresa i augmentar l’oferta per
a persones amb necessitats
així com la facturació general.
• Arribar al punt d’equilibri
econòmic.

RECONNECTANT
VIDES
La botiga permet vestir les famílies,
algunes derivades d’entitats socials,
i les seves cases.
Integrem voluntaris de col·lectius
amb necessitat de socialitzar-se i ser
actius en el seu dia a dia.
Fomentem la responsabilitat social
corporativa entre les empreses donants i la seva participació activa.
19

ÀREA DE PROJECTES SOLIDARIS

Taller i Escola de
Costura Emili Papirer
Què és: Taller i escola de costura on es realitzen
cursos de formació tèxtil, retocs per a particulars i
produccions per a empreses.

30

alumnes en
formació

Per a qui és:
• Persones en situació de vulnerabilitat que
volen formar-se o especialitzar-se en l’ofici de
costurer.
• Gent del barri que necessiti retocs per a donar
una segona vida a la seva roba.
• Empreses tèxtils que busquin un taller per a les
seves produccions locals, sostenibles i socials.
• Aficionats a la costura, dissenyadors o emprenedors del tèxtil que vulguin rebre una formació en costura.
20

RECONNECTANT VIDES
Els cursos, les pràctiques en empreses i la producció al
taller faciliten l’accés al mercat laboral de persones en
situació de fragilitat econòmica.
Impartim una educació transversal per a alumnes d’orígens diversos, que aporta competències tècniques, humanes i comunicatives que garanteixen l’adaptació a la
cultura de treball del territori.

Destacats
del 2019
Hem impartit més
tallers d’inserció
laboral, un taller de
perfeccionament i
velocitat en costura i un
altre en col·laboració
amb la Fundació de
l’Esperança.
Com ho fem:
• Cursos de formació de llarga
durada amb pràctiques en empreses per a professionalitzar
l’alumnat.
• Cursos temàtics de curta durada oberts a tots els públics.
• Retocs i producció per a empreses amb treballadors de
perfils vulnerables.
• Retocs per a gent del barri a
preus socials.
• Lloguer d’espai i maquinària.
• Venda de teles, forniments i
producció pròpia.

Hem incorporat
a la plantilla tres
persones de col·lectius
vulnerables formades
al taller.

“

Yo entré a trabajar en la
Fundación Roure con 65 años,
una edad difícil para entrar a
trabajar. Pero me dijeron: has
venido al sitio adecuado. Vengo
contenta a trabajar y deseo que
todo salga adelante, me gustan
los retos difíciles.
MANUELA, Treballadora.

Reptes per el 2020:
• Incrementar la producció i fidelitzar més clients.
• Consolidar-nos dins el nostre
nínxol de mercat.
• Millorar la ràtio d’inserció laboral dels nostres alumnes.
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ÀREA DE PROJECTES SOLIDARIS

Bugaderia
Solidària
Què és: Bugaderia semi-industrial que ofereix
serveis de rentat, eixugada i planxament de roba.
Per a qui és:
• Usuaris de la Fundació i d’altres entitats socials
amb dificultats econòmiques, que disposen de
tarifes socials.
• Empreses hoteleres que volen contribuir a l’acció
social de Roure pagant un preu de mercat.

197
22

beneficiaris
socials

24

empreses
col·laboradores

“

En la Lavandería contamos con Trabajadores
en Beneficio de la Comunidad que vienen a
cumplir unas horas y también hay personas
que necesitan aprender un trabajo. En el
transporte, a veces me ayudan personas
con alguna discapacidad o enfermedad que
quieren volver a tener una vida activa.”
YURIY, Treballador.

Com ho fem:
• Oferim un servei professional i personalitzat.
• Som un equip de professionals que també acull
Treballadors en Benefici de la Comunitat (TBC)
derivats del Departament de Justícia i persones
derivades d’entitats socials.

11.800

Destacats del 2019
Hem adquirit una assecadora i
una rentadora més.
El servei a apartaments turístics
ha ajudat a cobrir més despeses.

kg. de roba
rentada

Reptes per el 2020:
• Adquirir una altra calandra per augmentar la
capacitat de producció.
• Tenir més visibilitat posant un etiquetatge propi
a les tovalloles fent esment de la tasca social.
• Millorar l’autosostenibilitat econòmica del
projecte.

RECONNECTANT
VIDES
Els TBC poden complir la seva pena treballant
a la Bugaderia on també els proporcionem un
acompanyament i un aprenentatge laboral, social i personal per tal d’afavorir el seu procés d’integració posterior.
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3. L’EQUIP DE ROURE

Organigrama
GENT GRAN

Centre
de Dia

SERVEIS
TRANSVERSALS
Comunicació

Suport en
els Domicilis

Viure
i Conviure

PROJECTES ASSISTENCIALS

Voluntariat
Treball
en Xarxa

ÀREES

Captació
de Fons

Àpats
en Família

Rebost
Comunitari

Dutxes
Socials

Rehabilitació
energètica
de llars

Gestió

PROJECTES SOLIDARIS

Bugaderia
Solidària

Botiga
Solidària

EQUIP DIRECTIU

PATRONAT
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Taller de Costura
Emili Papirer

L’equip de
Roure
Plantilla
Roure compta amb un equip de
professionals unit i ben avingut,
sempre motivat per a treballar en
xarxa i atendre els usuaris amb la
sensibilitat que requereixen.

359

participants a
Roure

45

persones

Equip directiu
Està format per la presidenta,
el vicepresident, el director i els
caps d’àrea. El seu objectiu és coordinar el bon funcionament de
l’entitat i abordar els nous reptes
que demana treballant des del
consens.

6

persones

Patronat
Vetlla perquè la missió i els
valors de l’entitat es mantinguin
ben presents en les activitats
que s’hi duen a terme i aporta experiència professional i vocació
social a la Fundació.

12

2%

3%

Equip Directiu

Patronat

22%

12%
Plantilla

61%

Voluntaris

TBC

Plantilla
i Equip Directiu
Àrea
Gent Gran

Àrea
Projectes Assistencials

21

4

Àrea
Projectes Solidaris

Àrea
Transversal

12

6

persones
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L’EQUIP DE ROURE

Voluntariat
Els voluntaris i les voluntàries de Roure són una part essencial de la Fundació. No podem estar més agraïts
per la dedicació i estima que ofereixen a les persones usuàries i pels coneixements i temps que aporten als
projectes. La labor de voluntari també pot potenciar la integració i la socialització; per això, altres entitats
socials deriven usuaris en procés de reconnexió.

34

voluntaris acollits en
processos de reconnexió
provinents de 14 entitats
socials; repartits en els
següents projectes:

10
5
16
3

13

Durant 2019
han col·laborat

222

voluntaris

83

voluntaris a
Àpats en Família

Àrea de
Projectes
Assistencials

17

voluntaris al
Centre de Dia

66

Àrea de
Projectes
Solidaris

8.206
hores

han fet voluntariat social
provinents de 7 Escoles
i Universitats

estudiants

Bugaderia Solidària
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Àrea
Gent Gran

voluntaris a
Bugaderia Solidària

80

Roure acull persones derivades del Departament de Justícia que poden
complir la seva pena a través de serveis d’interès social com a mesura
alternativa a la presó. La Fundació, a part d’escollir el projecte més
adequat per a la persona, també ofereix un espai de suport emocional,
formatiu i de socialització que faciliti la seva posterior integració.

persones

30
Voluntaris

voluntaris a la
Botiga Solidària

Treball en benefici de la comunitat

45

Àrea
Transversal

total de TBC’s al 2019

15.732

total de hores al 2019

Centre de Dia

27

persones

5.909
hores

Botiga Solidària

8

persones

1.617
hores

4. DADES ECONOMIQUES

Dades econòmiques
Distribució despeses

39%
Gent Gran

34%

Projectes Assistencials

21%

Projectes Solidaris

6%

Gestió

Origen ingressos

45%

Vendes i serveis

24%

Donants i socis

22%

Subvencions privades

9%

Subvencions públiques
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5. AJUTS I COL·LABORACIONS

Iniciatives
Solidàries

Al llarg de l’any, des de la Fundació Roure creem diferents activitats i iniciatives que ens ajudin a sensibilitzar
la població en la necessitat d’ajudar a revertir les situacions de pobresa i exclusió social i recaptar fons per als
nostres diferents projectes socials.

Sant Jordi
Per Sant Jordi ja és tradició muntar dues paradetes de Roure. La primera, davant del Centre
de Dia, ven roses creades per la gent gran del
Centre, i la segona, davant la Botiga Solidària,
ven roses i llibres.
Nit de Música Solidària per a la Fundació Roure
El 4 de juny, vam celebrar el primer concert solidari de
Roure. L’acte, presentat per l’actor Jordi Díaz, va tenir
lloc a la Sala Apolo, on vam poder gaudir del concert de
Mala Vida i d’un sorteig de quatre fantàstics premis per
als assistents.

Test Ecològic
Aquest Nadal hem creat el test ecològic, un test biodegradable amb llavors d’alfàbrega, que també conté una
participació en un sorteig de tres premis, per gentilesa
de l’Hotel-Balneari Vichy Catalan, Natura Bissé i el restaurant Informal.
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Com col·laboren les empreses i
entitats amb nosaltres?
Cursa solidària de l’Escola
Arenal de Llevant
El 5 de maig, l’AFA de l’escola
Arenal de Llevant va organitzar
una cursa solidària per a petits
i grans, i els beneficis de les
inscripcions es van destinar a
col·laborar amb el projecte
Viure i Conviure.

L’arrodoniment solidari
de Condis
Durant aquest Nadal, la cadena de supermercats
Condis ha dedicat la seva iniciativa de l’arrodoniment
solidari a ajudar el projecte Viure i Conviure i combatre la soledat en la gent gran.

Visites de centres educatius, empreses i entitats
Per a la Fundació, és bàsic transmetre la importància d’ajudar aquells
que més ho necessiten. Per això, sovint centres educatius i entitats
ens visiten perquè els ensenyem els diferents projectes de Roure i així
puguin veure de primera mà el seu funcionament i els seus valors. D’altra banda, també donem suport a iniciatives de responsabilitat social
corporativa d’empreses, que sovint també visiten la Fundació per fer
algun tipus de col·laboració, donatiu o voluntariat.
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Treballem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amb el
suport de:
• Bizcabar Patrimoni S.L.
• Construcciones Felipe
Jordan S.A.
• Dinámica Distribuciones S.A.
• Fundació Adolfo Montaña
Riera
• Fundació Antoni Serra
Santamans
• Fundació Cottet Mor
• Fundació FamiliaTorres
• Fundació de l’Esperança
(Obra Social “la Caixa”)
• Fundació Josep Botet
• Fundación Josep Palau
Francàs
• Fundación Maria Francisca
de Roviralta
• Fundació Privada Creatia
• Fundació Privada Girbau

• Fundación Privada Josefina
Barrera Martí
• Fundació Patronato Ponsich
Pro Enfermos y Ancianos
• Fundación Nuria García
• Fundación Naturgy
• Fundación Privada Probitas
• Fundación Ricardo Fisas
Natura Bisse
• Fundación Social Áurea
• Pino Componentes S.L
• Ramon Molinas Foundation
• Religioses del Sagrat Cor
• ZerosetBCN (associació de
treballadores i treballadors
municipals)
• Clients Condis Supermercats
S.A. a través de “Redondeo
Solidario” de Worldcoo

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Abacus Cooperativa
Advances Leisure Services SL
Airos Delicatessen S.L.
ALDI Supermercados, S.L.
Alimasgrau S.L.
Alma Green Design
Al Sur Cafe – El Born
Arcadia University
Aspasios Boutique Apartments
Asociación Egueiro
Associació Cívica La Nau
Associació Catalana de Traumàtics
Cranioencefàlics i Dany Cerebral
(TRACE)
Associació de Familiars i Amics de
Nens Oncològics de Catalunya.
AFANOC.
Associació Estel Tàpia
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
CamEnjoy Barcelona S.L.
Cache Cache
Cafés Roura S.A
Casa d’Espiritualitat de 		
Sant Felip Neri
Casal de barri Pou de la Figuera
Centre Català de Solidaritat.
Fundació Privada CECAS
Centre Cívic Font de la Guatlla
Centre Sant Pere Apòstol
CETApunts
Clínica Dental Dr. Ferragut
Coca Cola European Partners
Companyia General Càrnia
Conservas Dani
Consum S Coop V
Creu Roja
Dasler S. A.

amb:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecoveritas S.A.
Editorial Combel i Editorial Bambú
El Corte Inglés
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
Farmacia Albert Gabaldón
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 Albert
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
Fundación Cepaim
Fundació Comtal
Fundación Cuatrecasas
Fundació Escoles Garbí
Fundació Família i Benestar Social
(FIBS)
Fundació Foment de l’Habitatge
Social
Fundació Gresol - Projecte Home
Fundació Hope & Help
Fundació Iniciatives Solidàries
(FIS)
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
• Fundació Pro Vellesa Autònoma –
PROVEA
• Fundació Privada Putxet
• Fundació Salut i Comunitat
• Fundació Privada José Suñol i
Soler
• Fundació d’ Oncología Infantil
Enriqueta Vilavecchia
• Fundación Pequeño Deseo
• Gestoría Arnal S.L
• Grupo Corporativo Landon
• Guillermina Baeza
• Henkel Ibérica S.A
• H10 Hotels
• Hotel Duquesa de Cardona
• Hotelsa Alimentación S.L.
• HP Development Company, L.P
• Idilia Foods, S.L.
• IES Abroad Barcelona
• IMG Worldwide, LLC
• InmoCaixa
• Institució Montserrat SCCL
• Institut Municipal de l’Habitatge i
Rehabilitació de Barcelona
• Institut Poblenou Ecaib (Estudis de
comerç, administració i informàtica a Barcelona)
• Institut la Sedeta
• Institut Verdaguer
• ITA CLINIC BCN S.L.
• Javier Mariscal
• Keysight Technologies,Inc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kidz World, S.L.
Lámparas y Luz
La Salle. Universidad Ramon Llull
Lidexgroup 1998, S.L.
Litografia Rosés, S.A.
Majestic Hotel Spa, S.L.
Mars Iberia
Martí Milla (Fotògraf)
Mercat de Santa Caterina A.A.C
Mise en Scène SCP
Natura Selection S.L.
Natura Bissé International S.A.
Nexus Energia
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
Petit Forestier España S.L.
Punto Fa, S.L. (Mango)
Ramon Costa Ruiz (Brocanter)
Recurs la Caseta (Caputxins de
Sarrià)
Sage Spain SL
Senlima Store S.L.
Sensibilitat Gastronòmica S.L.
Servei d’Inserció Social (SIS)
Setcode S.c.p.
Sud Integración – La Merienda
Ticapisco Traducciones S.L.
The Serras Hotel Barcelona
Tres Deseos Bariscuel (Decoración
de fiestas temáticas)
Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Internacional
Catalunya (UIC)
Vendomat International, S.A.
(Espressa Group – Lavazza)
Vichy Catalan S.A.
Western Productions S.L.
Zephyr Creates
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Fes una donació

Fes-te voluntari

E. fundacio@fundacioroure.org
T. 93 295 6013

Caixabank
IBAN: ES36 2100 0647 9502 0030 8082

E. voluntariat@fundacioroure.org
T. 640 65 74 05
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