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Carta de 
la presidenta

Acabem un any difícil. Potser les morts en les UCI 
han minvat, però les morts en els ànims de moltes 
persones que coneixem han augmentat. Els resultats 
dels esforços sanitaris han donat el seu fruit, encara 
massa febles perquè els detractors de tot plegat no 
facin més mal a la nostra societat. 
Ara tenim les conseqüències de la immensa pobresa 
que ha generat la crisi sanitària patida. L’any passat 
la intuíem, però ara hem pogut constatar-la en el 
carrer, en la proximitat, en l’escolta, en L’ACOMPA-
NYAMENT. A Roure, res de treball a distància. Més 
presencial que mai. Continuem sent “essencials”. 
La nostra petita Fundació, ara ja no tan petita si mi-
rem cap enrere, ha fet un pas endavant que creiem 
que definirà el futur. Que la nostra mirada a cada 
persona vulnerable que trobem pel camí o que se’ns 
acosta, porti, no tan sols a fer una acció que minvi la 
pobresa, sinó a acompanyar-la perquè, en situacions 
tan complexes i inhumanes com les que vivim, pugui 
sortir-se’n.
Aliments necessaris, però no sols això. Recerca de 
treball, però no sols això. Formació, però no sols 
això. Pal·liar la soledat i el maltractament de perso-
nes grans, però no sols això. 
Hem descobert l’eficàcia d’un acompanyament que 

englobi dificultats ensorradores de la persona per 
tal d’enfortir-la lluitant amb ella perquè deixi enrere 
bloquejos i desànims.
La que fa Roure, és una feina embolcallada d’estima-
ció. Cada vegada ens resulta més difícil enumerar 
accions solidàries. Ni sabem comptabilitzar-les. Com 
podem mesurar els fruits de l’estimació que porta a 
un acompanyament solidari i afectuós que crea vin-
cles? Aquí, a la Memòria, trobareu iniciatives que 
han donat vida a moltes persones. Moltes.
Els primers afortunats som el grup de treballadors 
i voluntaris que hem entès que “fa més feliç donar 
que rebre”. Això comporta que, quan un beneficiari 
d’una acció solidària fa un pas endavant per deixar 
enrere patiments, fracassos, injustícies, mancances 
i soledats, es posi ell també a construir un món, una 
societat, un barri més solidari.
En aquest segon any de pandèmia hem continuat sen-
tint la generositat de persones, fundacions, empreses 
a què aconseguim arribar, demanant ajut per a les 
persones que s’acosten al nostre Roure. El sentiment 
d’agraïment ens acompanya. Desitgem de tot cor que a 
vosaltres també us arribi una mica de l’alegria que res-
pirem quan tornem cap a casa després d’unes jornades 
de treball intenses. L’amor és més fort que la mort. 

Llum Delàs

1.CARTA DE LA PRESIDENTA

L'equip de la Fundació Roure
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Què és:

Centre de Dia
Olga Mavrommati

usuària del Centre de Dia
“Después del desayuno, pinto. Yo no había pintado nunca, pero se ve 
que lo hago bien y tengo un montón de dibujos guardados. Después 

hacemos casi una hora de gimnástica y luego juegos de palabras como 
el colgado. Participamos todos diciendo letras y palabras.

Estar aquí me ayuda a no pensar. Estos días me cuesta dormir. A mi hijo 
acaban de operarlo y yo tengo las piernas hinchadas, no sé por qué. Y 

en el CAP no me atienden porque están con la COVID”.

Un any d’adaptació constant als protocols sanitaris
Aquest 2021, tant usuaris com treballadors s’han ha-
gut d’adaptar als canvis continus de protocols de pre-
venció per la Covid. La distància de seguretat, la pre-
sa de temperatura, la neteja constant, l’equipament 
amb EPIs, la realització de grups bombolla i l’espera de 
les visites a l’exterior del centre, han estat algunes de 
les mesures que s’han hagut de prendre. 
Cal destacar, però, l’enorme comprensió i adaptació 
per part de les persones grans a aquests canvis: fins 
i tot s’han ajudat entre elles a l’hora de mantenir les 
mascaretes ben col·locades o la distància personal. 
També la implicació del personal, que ha vetllat  en 
tot moment per la protecció dels més grans i la bona 

33 persones ateses

2.1 Projectes de gent gran

marxa del projecte. La vacunació a partir del mes de 
març, tant d’usuaris com de treballadors, ha ajudat a 
facilitar el seu dia a dia i a alleujar-los emocionalment.

Persones amb noves necessitats de socialització
Aquesta tardor hi ha hagut un increment notable de 
places cobertes per part de persones grans amb dife-
rents graus de dependència. N’ha sorgit, però, un nou 
perfil que només demana assistir pocs dies a la set-
mana per tal de participar en les activitats i així estar 
entretinguts i acompanyats. Segurament, una de les 
conseqüències de la soledat patida durant el confina-
ment. 

Espai d’atenció integral per a persones grans que necessiten 
un  suport en les activitats del dia a dia.

Passeig setmanal pel barri

Les activitats, que bona part de l’any s’han fet dins el 
Centre i en grups bombolla, a partir del novembre 
s’han començat a reprendre puntualment en alguns 
espais del barri, com el Born Lab o el Benet Corner. Els 
passejos setmanals, però, es van recuperar tan aviat 
com va ser possible i en grups molt reduïts, perquè 
eren molt gratificants per a tots aquells que no podien 
sortir gaire de casa durant la pandèmia. 

Més esforços per a una atenció individualitzada
Les mesures sanitàries ens han obligat a reduir molt 
significativament la quantitat de voluntaris amb qui 
comptar. Només han pogut venir aquells que feien 
l’acompanyament als passejos, ja que eren activitats 
a l’exterior. Els voluntaris sempre són de gran ajuda 
per a garantir un dels principals objectius del centre: 
proporcionar una ajuda més individualitzada. És per 
això que, enguany, aquest ha estat un dels obstacles 
a superar.

El Centre de Dia, persona a persona
A diferència de les empreses del sector, com a funda-
ció social procurem que les persones grans tinguin les 
seves necessitats cobertes també les hores que són 
fora del centre i, si cal, ens coordinem amb altres en-
titats o projectes de la Fundació per fer-ho possible. 
Ens trobem amb persones grans que no tenen família 
i que compten amb la nostra ajuda en aspectes de la 
seva vida diària (perden les claus, no entenen les fac-
tures, tràmits amb l’administració, etc.). O d’altres que 
no poden moure’s i a qui acompanyem del Centre a 
casa i viceversa. També acollim temporalment perso-
nes perjudicades per la lentitud de processos burocrà-
tics, com les altes a les residències.

Manualitat amb elements naturals

https://www.fundacioroure.org/projectes/#centre-de-dia 
https://www.fundacioroure.org/projectes/#centre-de-dia 
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Forquilla d’edat: 
de 75 a 100 anys

Casos socialment vulnerables: 
9 persones grans
21 estudiants

108 parelles participants

Què és:

viure i conviure

Chaymae Rbii i Antònia Oller
convivents
Antònia: “Feia molts anys que era vídua  i pensava que una convivència 
em costaria molt, era molt tancada, però no va ser difícil! Jo, gràcies a 
Déu, m’ho puc fer tot, però agraeixo molt la companyia, sobretot a la 
nit. A més, el meu hobby és anar el mercat, i cada dia hi anem juntes a 
fer una volta. No sóc de quedar-me asseguda en un banc!”
Chaymae: “Estic fent un màster en Història de la Ciència a Barcelona, 
però sóc de Manresa i amb els horaris arribava molt tard, era un estrès 
i no tenia temps per estudiar. L’Antònia és molt moderna i, tot i tenir 89 
anys, maneja molt bé les noves tecnologies. Té mòbil i una tablet, i a mi 
m’agrada molt ensenyar-li, i a ella, aprendre’n!”

Més persones grans amb sentiments de solitud
Aquest curs s’ha recuperat la xifra de sol·licituds de 
persones acollidores d’abans de la pandèmia, ja que 
aquesta els ha obligat a viure molts moments de 
solitud i aïllament, i compartir pis amb un estudiant 
és una bona solució. A algunes, a més, el fet de no 
poder sortir de casa  els ha debilitat les xarxes rela-
cionals i els ha potenciat un deteriorament físic, cog-
nitiu o emocional. Un malestar que, segons molts 
d’ells, ha pesat fins i tot més que la por del contagi. 

Les classes a distància, un factor determinant
Fins a l’últim trimestre del 2021, les classes han estat 
majoritàriament online, així que a molts estudiants 
no els ha calgut desplaçar-se a Barcelona. Els estu-
diants estrangers, a més, han patit les diferents limi-
tacions sanitàries dels seus països, fet que enguany 
ha reduït el nombre d’estudiants que s’han presen-
tat a Viure i Conviure. Al setembre, amb el retorn a 
les aules, s’ha notat una crescuda de sol·licituds.

Convivència solidària entre persones grans i estudiants 
universitaris, basada en l’intercanvi de companyia i allotjament.

Montserrat i Clara, convivents

Sortida amb les parelles 
convivents al concert Cantagran

Un any de convivències més intenses
Hem establert protocols concrets de prevenció i 
actuació en cas de contagi i fet un seguiment més 
estret dels joves, prioritzant en la selecció els més 
prudents. És per això que l’índex de contagi ha es-
tat molt baix i sense conseqüències greus en els 
convivents. El seguiment presencial per part de les 
psicòlogues, però, s’ha mantingut en un any de con-
vivències més estretes i delicades.

Es disparen els casos socialment vulnerables
Aquest 2021 hem vist agreujada la situació socioe-
conòmica de més estudiants. Per a molts d’ells, que 
ja patien dificultats, Viure i Conviure era indispensa-
ble per a poder estudiar en una ciutat amb lloguers 
tan alts. Ara bé, amb la crisi de la pandèmia, alguns 
fins i tot han estat derivats a projectes de Roure com 
el Rebost Comunitari o a els Àpats en Família, ja que 
no tenen prou ingressos per a pagar el menjar i la 
manutenció. Pel que fa a les persones grans, moltes, 
ja afectades per pensions massa baixes, ara han ha-
gut d’ajudar econòmicament fills que han patit 
ERTOs o acomiadaments.

Curs 2020-2021

https://www.fundacioroure.org/projectes/#centre-de-dia 
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Celebrant Sant Joan

81 persones ateses
14.688 àpats anuals
40 àpats diaris

2.2 Projectes assistencials

300 beneficiaris
(60 % amb vulnerabilitats 

econòmiques, socials o sanitàries)

Què és:
suport en els domicilis

Un equip de treballadores més preparades per a 
l’atenció a la persona
El confinament ha causat un deteriorament físic i cog-
nitiu en moltes persones grans; és per això que han 
augmentat les peticions de tasques d’atenció a la per-
sona, més enllà de les tasques de neteja que fèiem. 
S’ha gestionat l’habilitació professional de les auxiliars 
de neteja com a personal auxiliar d’atenció a persones 
en situació de dependència per tal de cobrir tasques 
com ajudar en la dutxa i a vestir-se, fer el control de 
medicació o preparar àpats adaptats. També hem in-

crementat les visites qualitatives i els qüestionaris als 
usuaris perquè avaluïn el servei rebut i els hem ajudat 
a fer tràmits electrònics, cada cop més comuns per la 
pandèmia.

Casos de vulnerabilitat econòmica, sanitària o social
Les persones ateses al projecte són de perfils molt di-
ferents. La majoria tenen pocs recursos, fills o parelles 
dependents, pateixen problemes familiars o estan so-
les. Les cases del barri, a més, són antigues i no estan 
adaptades: no tenen ascensors, no estan rehabilita-
des per falta de recursos… i són una dificultat afegi-
da als problemes de mobilitat i salut que ja pateixen: 
pàrkinson, problemes cardíacs, fibromiàlgia, demèn-
cia, patologies mentals… Enguany també han arribat 
molts beneficiaris de prestacions vinculades al servei, 
un ajut públic per a persones dependents que cobreix 
les despeses de serveis privats com el nostre quan els 
públics no tenen disponibilitat.

Servei que atén les persones grans a domicili per millorar 
el seu benestar i autonomia.

Paula i Teresa

María i Julio García
usuaris del servei

“Julio va en silla de ruedas y con Azucena salen a pasear y a merendar, 
juegan al dominó...  Ella es muy respetuosa y cariñosa, Julio está muy 

contento y yo también. Viene los martes y los jueves. Así yo también 
puedo hacer otras cosas por las tardes, recados, y también descansar, 
que es algo que necesitaba y que comenté a mis hijos el año pasado. 

Por eso buscamos una ayuda”.

Què és:

Àpats en família
Carmanyoles per a més prevenció i autonomia
El format carmanyola no és nou, però aquest any ha permès 
que més persones que no poden assistir al menjador cada 
dia, puguin endur-se el menjar i així compatibilitzar-ho amb la 
cerca de feina, els estudis, la cura dels fills o perquè no poden 
pagar el transport diari. La carmanyola, a més, evita haver de 
repartir el menjar i, per tant, el contagi, i redueix el malbarata-
ment alimentari, ja que el seu contingut es pot guardar. 

Els avantatges d’un menjador petit i familiar
A diferència d’altres, el nostre és un menjador reduït, que 
permet una atenció més personalitzada, i enguany també ha 
facilitat el seguiment de les mesures sanitàries d’aforament i 
distància social: separem les taules, prenem la temperatura a 
l’entrada i ventilem sempre l’espai. Tot sense renunciar a l’am-
bient familiar que s’hi respira.

Dos tipus de casos d’èxit
Un dels objectius del projecte és impulsar la circularitat i l’au-
tonomia dels usuaris, la majoria dels quals pateixen dificultats 
econòmiques durant una temporada, però un cop troben 
feina ja deixen de necessitar el menjador. Alguns, però, són 
casos més cronificats per malaltia física o mental o per manca 
de xarxes de suport. Sovint són persones grans del barri que 
viuen soles. En el seu cas, l’objectiu és que continuïn venint a 
un espai que no solament els alimenta: també se’ls escolta, 
se’ls controla la medicació i l’estat emocional i, en definitiva, 
hi fan amics i persones de confiança.

Menjador social que proporciona aliment a famílies i persones en situació 
de fragilitat social.

X.A 
usuari del servei
“Abans dormia al carrer, ara estic en una pensió del Barri Gòtic. Em van desnonar 
en plena pandèmia. He treballat de moltes coses, al Corte Inglés, a la Renfe, en 
una funerària, de repartidor, de gruista. És difícil trobar feines fixes avui dia. Jo 
tinc 54 anys i sóc coix d’una cama. Però a poc a poc s’ha de tirar endavant. Aquí 
al menjador hi estic a gust, és familiar, et diuen pel teu nom i és més fàcil poder 
parlar quan coneixes la gent, hi ha més confiança.”

https://www.fundacioroure.org/projectes/#centre-de-dia 
https://www.fundacioroure.org/projectes/#centre-de-dia 
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131.767 kg d’aliments 
entregats a l’any

1.156 beneficiaris
22 donants

Què és:

rebost comunitari Gemma Orengo
voluntària del Rebost

“Atenc les persones que venen, reparteixo els aliments i interactuo amb 
elles. Aquí coneixes la realitat que hi ha al carrer. Cada vegada hi ha 
més gent amb necessitats després de la Pandèmia, però veig que la 

gent d’aquí mai perd l’ànim. Miren de passar-ho com poden i fan el cor 
fort. També són  persones molt agraïdes i coherents. Si ja tenen algun 

aliment i no els cal emportar-se’l, t’ho diuen.”

Els lots com a alternativa per a seguir les mesures 
sanitàries
El Rebost és un espai reduït i, per evitar el contagi, 
ens hem vist obligats a canviar temporalment el 
format supermercat per una entrega del menjar en 
forma de lots adaptats a cada persona o família. Es 
tracta d’una cistella que proporciona una dieta equi-
librada (amb fruita, verdura, ous, llet, llegums, carn 
o peix, pasta, arròs…) en la quantitat que necessita 
cada família i seguint certes especificitats dietèti-
ques en cas de malalties o al·lèrgies.

Els lots també eviten el malbaratament alimenta-
ri i han facilitat un nou servei d’entrega a domicili 
d’aquelles persones que, per motius d’edat, malaltia 
o confinament, no poden venir al Rebost. Sempre 
gràcies a la presència d’un equip de voluntaris molt 
compromesos amb el projecte.

Banc d’aliments de tipus economat per a famílies 
i persones en situació de vulnerabilitat.

Preparació dels lots de menjar

Trobada de voluntaris 
del Rebost

Les conseqüències dels ERTOs i la saturació dels 
Serveis Socials
Aquest any hi ha hagut molta circularitat de perso-
nes ateses per haver perdut la feina pel confinament 
o per haver patit ERTOs. A mesura que han recupe-
rat l’estabilitat, han anat deixant el Rebost. Però tam-
bé hi han vingut persones en situacions molt més 
precàries que altres anys a causa de la saturació dels 
Serveis Socials. També s’hi han derivat persones d’al-
tres projectes de la Fundació Roure, com la Bugade-

ria Solidària, les Dutxes Socials o els Àpats en Família, 
que no tenien recursos per a comprar aliments.
Des del Rebost se’ls fa un acompanyament a través 
de l’escolta activa per ajudar-los en el seu camí a l’au-
tonomia, en coordinació amb els treballador socials 
que els han derivat.

https://www.fundacioroure.org/projectes/#centre-de-dia 
https://www.fundacioroure.org/projectes/#centre-de-dia 
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28 habitatges rehabilitats
55 persones afectades

Dutxa equipada

32 persones ateses
931 dutxes anuals

Què és:

dutxes socials

Normalitzem el servei diari i per a més usuaris 
El 2020, quan la incidència de la Covid-19 era més 
alta, el servei de dutxes es va haver de limitar a 
obrir tres dies a la setmana i també a prioritzar 
aquells usuaris més grans o amb problemes de 
mobilitat. No es podien admetre noves altes. 
Aquest 2021 s’ha pogut recuperar el servei de di-
lluns a divendres i tornar a acollir totes les perso-
nes que necessitaven el servei. El nombre de nous 
usuaris, a més a més, ha crescut.

Sinergies amb altres projectes per problemàti-
ques complexes
Les Dutxes Socials és un projecte que atén per-
sones amb necessitats molt diverses i que so-
vint pateixen problemàtiques que van més enllà 
de la dutxa en si. És per això que alguns usuaris 
que utilitzen les Dutxes també són derivats a al-
tres projectes de la Fundació per tal de trobar les 
respostes adequades a les seves necessitats. Per 
exemple, algunes persones sense llar que tampoc 
tenen on cuinar els seus àpats, s’han derivat al 
menjador social. Persones en situació de pobresa 
energètica que no disposen de subministrament 
d’aigua calenta han pogut portar la seva roba a la 
Bugaderia Solidària, i persones que no tenen re-
cursos econòmics per a comprar aliments han es-
tat ajudats al Rebost Comunitari.

Dutxes adaptades per a persones grans, persones sense llar o amb 
mancances a l’habitatge.

F.D 
usuari del servei
“Tengo 67 años y cobro el Ingreso Mínimo Vital de 400 €. Al propietario del piso 
donde vivo le cortaron el agua, no la podía pagar y por eso vengo a las duchas. 
Ayudan mucho, la higiene es importante en una persona y aquí encuentro duchas 
limpias y cerca de casa. Uno también tiene que dejar la ducha en condiciones y 
limpiar un poco cuando termina. Hay que ser educado con los demás”.

Què és:
ajuda integral

Ampliem la detecció de casos a través dels 
projectes de Roure
En un any en què el preu de la llum s’ha incrementat 
contínuament, el projecte no s’ha aturat i, fins i tot, 
ha cooperat amb més projectes per ampliar la de-
tecció de casos de pobresa energètica. Entre aquests 
projectes, el Rebost Comunitari, els Àpats en Família, 
el Centre de Dia, el Suport en els Domicilis o Viure i 
Conviure. També s’ha incidit en la formació directa 
d’usuaris i professionals a través de cursos per analit-
zar la factura elèctrica i de gas, per reduir el consum i 
tramitar bons socials en casos de necessitat.

Els habitatges amb mancances de Ciutat Vella
Molts habitatges de Ciutat Vella, a dia d’avui, pateixen 
greus mancances o un deteriorament causat per la 
seva antiguitat i la falta de recursos dels propietaris 
per a rehabilitar-los. També trobem casos de lloguers 
socials amb un manteniment mínim per part del pro-
pietari. Finestres mal aïllades que fan passar fred a 
l’hivern, persones sense nevera o rentadora, perso-
nes que no poden cuinar perquè no poden pagar la 
reparació dels fogons, persones amb cuines antigues 
de gas sense seguretat de flama…, són algunes de les 
situacions que cal solucionar.

Rehabilitació de llars de persones en situació de pobresa per a reduir-ne 
el consum energètic i fer-lo més sostenible.

Mesures de rehabilitació

Lucía Lopez
usuària del servei

“Yo no podía cerrar bien el balcón y pasé un invierno de miedo. Mi hijo, 
cuando volvió de Alicante, avisó a María y vinieron unos señores a cam-
biar la ventana por una nueva. ¡Y bendita la hora! Ahora no tengo frío y 

también me amortigua el ruido del bar que tengo abajo. 
Estoy muy contenta”.

a la vulnerabilitat
energètica

Substitució o aïllament tèrmic de fines-
tres i portes. Canvi a electrodomèstics 
i enllumenats més eficients i segurs. 
Eliminació d’humitats i millores en la 
ventilació i la climatització. Anàlisi de la 
tarifa energètica.

https://www.fundacioroure.org/projectes/#centre-de-dia 
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2.3 Projectes Solidaris

   Perfil d’usuari:
  · 60% gent del barri amb pocs recursos
  · 30% gent de fora del barri 
  · 10% estrangers  

16

285 donacions directes 
i 105 recollides130 visites diàries

17

Què és:
botigues solidàries Daniela Sepúlveda

treballadora subvencionada per l’ACOL
“El programa Acol ha sido fundamental para cambiar mi situación labo-
ral, me ha ayudado a integrarme en la sociedad catalana y me ha dado 
estabilidad. Yo no tenía experiencia de trabajar en tienda, y me lo tomé 
como un desafío, pero para mi sorpresa he descubierto que me gusta, 

se me da bien, y me gustaría seguir en el sector en un futuro. Vi nacer la 
nueva tienda de Roure y he aprendido mucho de mis compañeras, 

¡son un gran equipo!”.

Obrim una Botiga Solidària al costat del mercat 
de la Boqueria
La notícia de l’any sobre el projecte, ha estat l’ober-
tura d’una segona botiga al carrer Jerusalem, 32. 
En aquesta Botiga es venen roba i accessoris per a 
dona, home i nens a uns preus assequibles per a to-
thom i també s´hi vol donar a conèixer la Fundació 
a nous tipus de públic: persones del barri del Raval, 
joves, estrangers i, en general, persones interessa-
des en una alternativa més sostenible de comprar, 
com és la compra de segona mà.

La Botiga de Santa Caterina durant la pandèmia
Durant els primers mesos de l’any, la botiga encara 
no obria tots els caps de setmana i havia de seguir 
les limitacions d’aforament; això ens va portar a re-
duir el nombre de voluntaris que hi col·laboraven. 
Més endavant, però, ja vam poder tornar a la nor-
malitat. 

Botigues que venen roba i articles de la llar de segona mà per a totes les 
butxaques i que fomenten el comerç sostenible i de proximitat, 
com a lloc de trobada i escolta de persones del barri.

Nova Botiga a la Boqueria

Antiguitat donada desde Balclis

La tasca social de les botigues
El principal objectiu de les botigues solidàries és 
poder posar els productes a l’abast de tothom, en 
especial aquells que són de primera necessitat, 
com la roba, els llençols, les mantes, i també jogui-
nes per a nens. És vital que a les persones del barri 

no els falti abric i puguin vestir la llar amb dignitat. 
En canvi, alguns objectes no essencials, com les an-
tiguitats, la roba de marca o els mobles de disseny, 
tenen un preu més normalitzat per tal d’ajudar a au-
tofinançar la Botiga i la tasca social de la Fundació, 
ja que la Botiga també és un recurs d’inserció socio-
laboral per a persones en situació de vulnerabilitat. 

Balclis és una casa de su-
bhastes de Barcelona que 

col·labora amb la Botiga tot 
enviant articles que no han 

tingut sortida a les subhastes 
i els propietaris dels quals han 

accedit fer-ne una donació 
solidària.

https://www.fundacioroure.org/projectes/#centre-de-dia 
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300 beneficiaris de retocs 
a preus socials
40 empreses clients

3 cursos
25 alumnes

Què és:

taller i escola

Mari Carmen Moreno
responsable del Taller
“Hace ya dos años que estoy en Roure y era la primera vez que llevaba 
un taller. Roure me ayudó a encontrar un alquiler y a salir de un entorno 
que emocionalmente me estaba afectando. Han confiado en mí y aquí 
estoy aprendiendo a superarme cada día. Tienes que ponerle ganas de 
aprender y no tener miedo a preguntar cómo se hace algo o a recono-
cer que es la primera vez que lo haces”.

Una empenta als retocs de roba i a la formació
Aquest any hem obert un local específicament 
dedicat als retocs de roba per a la gent del barri 
i també als cursos de formació en costura, que 
s’han pogut reprendre del tot. Dos d’aquests cur-
sos s’han destinat a la inserció laboral de persones 
en risc d’exclusió social i l’altre ha estat obert a un 
públic més ampli, aficionat a la costura i amb ganes 
d’aprendre a confeccionar la seva pròpia roba.

Aprenem a fer produccions més grans i complexes
L’equip de maquinistes del Taller s’ha professio-
nalitzat després d’un 2020 amb produccions cada 
cop més grans, com la de les Mascaretes Solidàries, 
amb què van aprendre a passos de gegant. Enguany, 
amb un equip ja de 12 persones i, a voltes, amb les 
tasques de tall i patronatge externalitzades, s’han 
pogut assumir produccions més grans i també més 
complexes, com poden ser col·leccions de tota clas-
se de roba  (americanes, bosses, jaquetes, etc.).

Espai on es fan cursos de formació tèxtil per a persones vulnerables, 
retocs de roba per a persones del barri i produccions per a empreses.  

Producció de vestits per la marca Belzame

Alumna del curs de Maquinistes

Una aposta per la sostenibilitat
El Taller és cada cop més expert en els teixits soste-
nibles, molt utilitzats per empreses conscienciades 
i innovadores. Hem fet uniformes amb cotó reciclat 
o orgànic, tovalloles a partir de fibres d’ampolles de 
plàstic reciclades, bosses amb teixit reciclat de bots 
salvavides o ronyoneres amb “cuir vegà” provinent 
de la pinya, entre altres materials. 

Costura d’esperit social amb un equip d’arreu del món
A Barcelona, els tallers de costura de caire social es 
poden comptar amb els dits d’una mà. És per això, 
que moltes marques acudeixen a nosaltres com a 
valor diferencial. El nostre és, a més, un equip molt 
multicultural, amb dones procedents d’arreu del 
món, que d’aquesta manera poden entrar al món 
laboral i professionalitzar-se en un ofici. Moltes, a 
més, han de mantenir famílies nombroses, apren-
dre l’idioma  o, fins i tot, surten de situacions com-
plicades de maltractaments, problemes d’habitat-
ge o migratoris.

de costura
emili papirer

https://www.fundacioroure.org/projectes/#centre-de-dia 
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500 beneficiaris 
  socials (29.000 kg rentats)
26 empreses clients

Què és:
BUGADERIA SOLIDÀRIA

El retorn a  l’activitat a partir de l’estiu
Després d’un any complicat a la Bugaderia per l’atu-
rada de bona part del sector turístic a Barcelona, 
aquest 2021 hem notat un gran retorn a l’activitat 
a partir del juliol. La temporada turística s’ha enda-
rrerit fins a dos mesos per les onades de contagi i 
s’ha allargat fins a finals de novembre, així que s’han 
revifat els encàrrecs per part d’hotels i apartaments 
turístics. També han acudit a nosaltres nous clients 
a causa del tancament per la pandèmia de moltes 
bugaderies properes .

L’equip al complet 
Amb l’arribada de l’estiu i l’activitat, l’equip de la Bu-
gaderia, que fins llavors només podia ser de treballa-
dors de Roure i de la línia ACOL del Programa Treball 
i Formació (treballadors subvencionats pel programa 
d’inserció laboral de persones migrades), va poder 
tornar a admetre Treballadors en Benefici de la Co-
munitat i els nois de la Fundació Putxet. Un moment 
molt esperat per tal de poder seguir amb la seva fun-
ció principal de formació de bugader i d’integració 
sociolaboral de persones en risc d’exclusió.

El rentat de roba de persones vulnerables
L’altra tasca social de la Bugaderia és poder rentar la 
roba d’aquelles persones que no disposen de recur-
sos o capacitats per a rentar la roba a casa seva, ja 
sigui per no tenir rentadora o aigua calenta, per ser 
persones sense llar, persones grans amb demències 
o persones amb altres malalties. Moltes d’elles pro-
venen de projectes de Roure, com les Dutxes Socials 
o el Centre de Dia, i també rentem tovalloles d’altres 
entitats, com el Gimnàs Social Sant Pau, que atén 
persones sense sostre. 

Espai d’integració sociolaboral en l’ofici de bugader i de serveis de 
rentat per a empreses.

Planxat amb calandra

Javier Conejo
educador social de la Fundació Putxet

“La Fundación Putxet es un recurso residencial y de orientación a 
chicos de 18 a 25 años en situación de exclusión social para facilitar su 

inserción social y laboral. Venir a la lavandería es una herramienta muy 
importante para trabajar su actitud frente al trabajo y la puntualidad y 

para cumplir esos objetivos que ellos se proponen en las tutorías”.

Acompanyem 69 processos 
de sortida endavant

Què és:
mediació

Un projecte sorgit a partir de l’escolta de necessitats
Fins ara sovint ens trobàvem persones que demana-
ven ajuda a la Fundació però amb problemàtiques 
tan complexes o específiques que no podíem tro-
bar-los una solució genèrica dins d’algun dels nostres 
projectes existents. Calia escoltar-los amb atenció 
i estima, analitzar la seva situació i fer-ne un segui-
ment fins a aconseguir la seva autonomia, ja fos amb 
l’ajuda de Roure o amb la coordinació entre dife-
rents entitats públiques i privades. Va ser així com va 
néixer Mediació per a la Vida Autònoma. 

Atenció individualitzada per a problemàtiques diverses
Les peticions que acull aquest projecte, el més indi-
vidualitzat que tenim, són d’allò més diverses: suport 

Acompanyament i mediació individualitzats per a persones que 
necessiten ajuda per a trobar una resposta a les seves necessitats.

per la vida
autònoma

2.4 Projectes transversals

per a fer tràmits relacionats amb l’empadronament, 
l’habitatge social, la regularització del permís de re-
sidència, la sol·licitud d’ajuts al lloguer, de l’ingrés 
mínim vital, de bons socials dels subministraments; 
ajuda per a fer reclamacions o modificacions dels 
subsidis d’atur o ERTOs; assessorament legal; inser-
ció laboral; derivacions de salut mental… Es pot dir 
que hi ha tantes necessitats  com persones. 
Amb la pandèmia, a més, les tramitacions exclusiva-
ment electròniques s’han generalitzat per a evitar la 
presencialitat, i s’ha agreujat la bretxa digital. Perso-
nes d’edat avançada, persones amb coneixements 
tecnològics bàsics o manca de recursos econòmics 
per a tenir un ordinador o connexió a Internet, són 
alguns dels col·lectius més perjudicats per aquesta 
digitalització i que reben la nostra ajuda.

https://www.fundacioroure.org/projectes/#centre-de-dia 
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3. L’EQUIP DE ROURE

Organigrama

Centre 
de Dia

Suport en els 
Domicilis

Viure i 
Conviure

Àpats en 
Família

Ajuda Integral a 
la Vulnerabilitat 

Energètica

Dutxes
Socials

Rebost 
Comunitari

Bugaderia
Solidària

Taller i Escola 
de Costura Emili 

Papirer

Botigues 
Solidàries

ÀR
EE

S

Comunicació

Captació de 
Fons

Voluntariat

Administració

Mediació per 
la Vida 

Autònoma

M i M
usuaris del servei
“Teníamos un piso okupado y Roure nos ha ayudado a buscar otra solución a la 
okupación. Ahora estamos en un piso alquilado. A mí además me dijeron que 
hacían cursos de costura, algo que me gustaba mucho, así que empecé y ahora 
estoy de prácticas en el Taller. Nuestro objetivo para el futuro es conseguir la 
regularización en el país, es lo único que puede abrirnos todas las puertas, sino, 
es complicado, sobre todo cuando hay niños en la familia”.

Les persones que acudeixen al projecte
Les persones que reben el suport d’aquest projecte 
pateixen problemàtiques diverses: econòmiques, 
socials, mentals, familiars, laborals, d’habitatge, etc. 
Entre elles hi ha persones derivades d’altres projec-
tes de Roure, treballadors de la Fundació i també 
persones externes que demanen ajuda. 
Hi ha peticions més concretes i puntuals de persones 
en una situació normalitzada i també persones amb 
problemàtiques més cròniques o complexes que re-
quereixen un seguiment més continu per a aconse-
guir finalment l’autonomia. Sovint, durant el procés, 
els professionals esdevenen els referents o persones 
de confiança que els manquen en el seu entorn.

Fa dos mesos que no puc pagar el llo-
guer del pis i tinc por que em facin fora.

Soc víctima de maltractaments i em 
sento emocionalment enfonsada.

S’ha acabat la meva prestació per atur 
i no tinc cap ingrés.

M’han denegat la meva sol·licitud de 
protecció internacional i m’han dit que 
hauré d’anar-me’n del país.

Tinc un fill menor amb discapacitat i 
no sé si tinc dret a algun ajut.

Orientació per a tramitar l’ajut per deutes 
de lloguer.

Orientació i acompanyament als serveis 
per a víctimes de maltractaments.

Tramitació de la sol·licitud de l’Ingrés Mínim 
Vital o la Renda Garantida de Ciutadania.

Derivació a serveis d’assessorament 
legal per a persones
migrades.

Tramitació d’un ajut econòmic per a un 
menor discapacitat a càrrec.

Algunes de les veus que ens demanen ajuda

Serveis
transversals

projectes de gent gran

projectes assistencials

projectes solidaris

EQUIP DIRECTIU

PATRONAT

https://www.fundacioroure.org/projectes/#centre-de-dia 
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52 %
Voluntariat

22 %
 Plantilla

19%
  TBC*

2 %
Equip Directiu

5 %
Patronat

Projectes de 
Gent Gran

Projectes 
Solidaris

Projectes 
Assitencials

Àrea 
transversal

19

23

10

5

Integrants de la plantilla i l’Equip Directiu: 8
Centre de Dia

12
Àpats en Família

30  
Altres*

29
Botigues Solidàries

25
Rebost Comunitari

2
Comunicació

21
  Taller de Costura

14
  Bugaderia Solidària

2 Ajuda Integral a 
la Vulnerabilitat 
Energètica

* Estudiants, 
voluntaris puntuals, 
barber, professora de 
castellà i patronat

Roure sempre ha comptat amb 
voluntaris d’allò més solidaris amb 
l’entitat. Tot i que el 2020 una part es 
van haver de quedar a casa, aquest 
2021 han pogut anar tornant a la 
majoria de projectes, com el Taller 
de Costura, els Àpats en Família, la 
Bugaderia o el Rebost Comunitari. 
Només en alguns projectes, com el 
Centre de Dia, encara hi ha algunes 
restriccions. Entre els voluntaris de 
Roure hi trobem veïns del barri, co-
neguts d’usuaris, de voluntaris o de 
treballadors, joves estudiants, tècnics 
per a col·laboracions específiques, i 
voluntaris derivats per altres entitats.

Voluntariat

* Treballadors en 
Benefici de la Comunitat

l’equip de roure

259
Participants

57
Treballadors

https://www.fundacioroure.org/col%C2%B7labora/#voluntariat
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Maria Marqués, voluntària 
en l’acompanyament al final de la vida

“El Felip ja no podia anar al Centre de Dia, no podia caminar, però encara tenia la 
ment molt desperta i es trobava sol. Així que em van proposar fer-li una visita a la 
setmana. Era un senyor molt culte: sabia de política, filosofia, música…  Ens expli-
càvem vivències, comentàvem notícies, llegíem llibres, fins i tot ens vam proposar 

llegir biografies d’un personatge important i comentar-les la setmana següent. 
Van ser onze mesos molt enriquidors. Ell estava acompanyat i jo vaig aprendre 
molt. Quan ja estava molt malament, el fet de donar-li la mà i animar-lo quan 

estava trist i parlava de la mort, ens van ajudar a tots dos.“

Treball en xarxa amb altres entitats socials
Un altre tipus de voluntaris són aquelles persones que han passat processos de reconnexió o integració 
en altres Fundacions i en les darreres etapes se’ls recomana fer voluntariat en una entitat com la nostra. 
També hi ha processos d’integració de persones migrades.

La Fundació també acull persones que han comès delictes lleus i que deriva el Departament de Justícia 
per a fer hores en benefici de la comunitat. Enguany, a causa de la pandèmia, han vingut en menor 
quantitat i, sobretot, a partir de l’estiu, en projectes com la Bugaderia. 

Bugaderia Solidària
Taller de Costura 

Centre de Dia
Botigues Solidàries
Rebost Comunitari

42
3
1
3
1

15 voluntaris de 
5 entitats

PersonesHores

Treballadors en Benefici de la Comunitat

50 TBC’s

4. DADES ECONÒMIQUES

38 %
Projectes de
Gent Gran

24 %
Projectes 
Assistencials

25 %
Subvencions 

públiques

37 %
Vendes i serveis

24 %
Donants i socis

14 %
Subvencions 
privades

La línia ACOL té per objectiu ajudar a la inserció laboral de persones migrades i també implica poder 
rebre una subvenció per part del SOC. El 2021, la Fundació Roure ha pogut contractar durant un any 
10 persones perquè puguin obtenir els papers.

ACOL

4.431
298
101
252
36

dades econòmiques

Distribució  
despeses

Origen
ingressos

38 %
Projectes Solidaris

Bugaderia 
Solidària

Botigues Solidàries

Rebost Comunitari

Acollida
Taller de Costura

10

2
1

1

1
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5. AJUTS I COL·LABORACIONS

Gemma Morante
cap de màrqueting d’Abacus Cooperativa

La cooperativa catalana ha dedicat la 
campanya solidària de la Tornada a l’Escola a Fundació Roure i Acnur. 

“Comuniquem les accions solidàries a les caixes, on tenim cartelleria que 
explica la donació i l’entitat social. Ens agrada poder fer d’altaveu pel territo-

ri, aprofitar aquesta xarxa de 48 botigues que tenim. Entra dins els nostres 
valors com a cooperativa i, a més, comptem amb clients molt sensibilitzats, 

que al cap i a la fi, és de qui depèn l’èxit de la campanya. A nosaltres, només 
ens cal fer una pregunta de més: Vol fer aquesta donació solidària?”

El bon tracte 
ens fa grans

La cadena catalana dona mo-
bles i tèxtil de la llar a la Botiga 

Solidària, cedeix espais per a 
trobades de Roure i també, a 
través de la Fundació Albert, 

regala els nostres llibres de 
Sant Jordi a nens en situació de 

vulnerabilitat.
H10 Hotels

Turris

Llibretes
solidàries

HPE 

Treballadors de Hewlett Pac-
kard Enterprise, al no poder 
fer un voluntariat presencial 

per la pandèmia, han gravat un 
vídeo per felicitar el Sant Jordi 

tot explicant la tasca social de la 
Fundació. Per cada hora de vo-

luntariat, a més, l’empresa dona 
5€ a l’entitat social escollida pel 

treballador.

Els forns Turris han destinat una 
part de la recaptació obtinguda 
de les coques solidàries de Sant 
Joan als projectes socials de la 
Fundació Roure.

Com cada any, a la Fundació Roure creem un produc-
te solidari per donar a conèixer els nostres projectes 
solidaris. Enguany han estat les Llibretes Solidàries, 
fetes de suro natural. Gràcies a H10 Hotels, Bodegues 
Sumarroca i Windoor Realfly, hem pogut sortejar tres 
premis entre els participants.Malgrat haver estat un any econòmicament com-

plicat per a moltes empreses, hem de destacar 
l’enorme compromís i generositat que moltes 
d’elles ens han continuat demostrant. Cada cop 
són més les empreses nacionals, locals i ara tam-
bé algunes d’internacionals, que són solidàries i 
pensen en Roure per donar resposta a la seva Res-
ponsabilitat Social Corporativa, ja sigui en forma 

d’iniciatives solidàries, donatius econòmics o en 
espècies i implicant a treballadors, clients, proveï-
dors o la pròpia direcció. Es poden consultar totes 
a les pàgines 30 i 31.
El nostre treball en xarxa també implica treba-
llar conjuntament amb altres entitats socials per 
abordar grans problemàtiques com és el cas del 
maltractament a les persones grans. 

rsc i TREBALL EN XARXA

Com a una de les entitats 
impulsores del Moviment per 
Aturar el Maltractament a les 
Persones Grans, en detectem 
casos i procurem que la víc-
tima rebi atenció social, legal 
i psicològica. La prevenció és 
essencial per les persones ate-
ses.  Agraïm la participació a 
l’acte per visibilitzar el projecte 
a Mariona Bassa, Jordi Díaz, 
Jordi Évole, Gemma Nierga, 
Josep Maria Pou, Agnès Mar-
quès i Samanta Villar. 

Conserves 
Dani

És una de les diverses empreses que 
han proporcionat menjar (tonyina, 
sardines, olives, salmó...)  per a les 

famílies del Rebost Comunitari. 
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Abacus Cooperativa
Bershka 
Boyfre 
Càritas Diocesana de Barcelona
Dinámica Distribuciones, SA
Ekele
Eugin
Fundació Adolfo Montaña Riera
Fundació Antoni Serra Santamans
Fundación Carmen & Lluís Bassat
Fundació Cottet Mor
Fundació Josep Botet
Fundació Josep Palau Francas
Fundació Manuel Lao 
Fundació Maria Francisca Roviralta
Fundació Miquel Mas Molas
Fundació Naccari Ravà 
Fundació Naturgy
Fundación Áurea
Fundación Nuria García 
Fundación Patronato Ponsich

Fundació Privada Creatia
Fundació Privada Girbau
Fundació Privada Josefina Barrera Martí
Fundación Probitas
Fundación Renta Corporación
Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé
Gerox Works, SL 
Ghymkanas 
H10 Hotels
Hard Rock Café 
Mainuco, SL 
Turris Panem, SL
Veeva Systems 
Vila Viniteca
      I diversos donants privats

Acauto,SA
Aigües de Barcelona
Airos Delicatessen, SL
Aldi Supermercados, SL
Alimasgrau, SL
Anna Corominas
Arroba Alba Castelldefels
Aseriport
Aspasios Boutique Apartments
Associació Cívica la Nau
Associació de familiars i Amics de Nens 
  Oncològics de Catalunya (AFANOC) 
Associació de Veïns de Pedralbes
Beck Ingredients
Bizcabar Patrimoni, SL
Brunells
Calcetines Cóndor
Catalonia Hotels 
Coca-Cola European Partners
Combel Editorial i Editorial Bambú
Conserves Dani, SAU  
Creative News
Crimons
CSI Central de Suministros de Viladecans, SL
David Carnissers
Delsey Paris
Eap Dreta Eixample
Ecoveritas,SA
El Corte Inglés
Embracing the World 
  (Global Network of Charitable Projects)
Ephymera Sostenibilidad
Escola Augusta
Escola Sagrat Cor  - Diputació
Farmàcia Agramonte
Ferragut Estomatólogos, SL
Ferreteria Bolibar
Ferreteria Aubert
Fina Estampa Poblenou

Fundacio Aema
Fundació Banc dels Aliments de Barcelona
Fundació Banc de Recursos
Fundació Barraquer
Fundació d’ Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
Fundació Foment de l’Habitatge Social
Fundació Hope & Help
Fundación David Álvarez - Eulen 
Fundación Quiero Trabajo
Fundación Real Club de Polo de Barcelona
García de Pou
Gestoria Arnal, SL
Gran Blau
H10 Hotels  
Henkel Ibérica, SA
Hewlett Packard Enterprise
Ikea
Industrias Beter
La Casa dels Xuklis
Luz Solidaria 
Mercat de Santa Caterina
Mise en Scène, SCP
Natura Bissé International , SA
Nova Farmàcia Prats 
NTT Data
Nutrició Sense Fronteres
Ohla Boutique Hotels
Peregrino
Setcode, SCP
SiMaBa Group
Sumarroca amb Cor 
TDCX
Tejidos Rebés
Ticapisco Traducciones, SL
Tres deseos Bariscuel 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Vanadys
Vendomat International, SA (Espressa Group- Lavazza)
Windoor Realfly
     I diversos donants privats

gràcies a 

col·laboren
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Centre de Dia

Rebost
Comunitari

Taller i 
Escola de Costura 

Emili Papirer

Botiga 
Solidària

Bugaderia
Solidària

Suport en els Domicilis i 
Viure i Conviure

Oficines, Àpats en Família,
Dutxes Socials i Voluntariat

FES-TE VOLUNTARI 
E. voluntariat@fundacioroure.org
T. 640 65 74 05

FES UNA DONACIÓ
CaixaBank
IBAN: ES36 2100 0647 9502 0030 8082
Bizum: 02082

FES-TE SOCI
E. fundacio@fundacioroure.org
T. 93 295 60 13

Descobreix el nostre dia a dia a
@fundacioroure 
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Nova Botiga
Solidària

Liceu

www.fundacioroure.org

Arreglos i Formació 
en Costura

Espai de trobada

 Boqueria

https://www.fundacioroure.org/contacte/
https://www.fundacioroure.org/

