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carta del director

Badalona, 25 de març de 2013

Les conseqüències del context de l’any 2012 –una crisi econò-
mica sostinguda i un empitjorament de les condicions personals 
i laborals de les persones que atenem– queden paleses al llarg 
de la memòria d’activitats de la Fundació Acollida i Esperança 
que us presentem. En aquest any difícil, ha estat un repte man-
tenir el nivell d’atenció i continuar acollint i acompanyant per-
sones amb la mateixa qualitat i implicació professional.

Una dada rellevant és que els centres d’acollida han estat al 
màxim d’ocupació i la resta de serveis no han minvat en la seva 
activitat. Tenim llista d’espera tant per a places residencials 
com, sobretot, per al Centre Especial de Treball. Són persones 
que esperen tenir una oportunitat de feina per recomençar la 
seva vida, que aspiren a incrementar la seva autonomia i inde-
pendència en el dia a dia. 

El que sí que s’ha reduït són els ingressos econòmics de 
l’entitat, bàsicament per la davallada d’algunes subvencions per 
part de l’Administració. Afortunadament seguim comptant amb 
l’aposta clara del Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya pel que fa a les places dels centres 
d’acollida i amb els ajuts de donacions de particulars, que han 
contribuït a la xifra final d’ingressos. Malgrat això, les pèrdues 
econòmiques de l’exercici 2012 són les més altes en 20 anys 
d’entitat, fet que ens posa damunt la taula un debat seriós i de 
fons sobre com ens hem de finançar en el futur. 

Tot i aquest escenari, des de l’equip de direcció de la Funda-
ció no volem transmetre només preocupació i neguit pel tema 
econòmic, perquè el balanç seria incomplet. És cert que el 2012 
ha estat un any complex financerament, però també ho és que 
hem estat capaços de posar en marxa nous projectes que ja 
estan donant fruits. Així, s’ha consolidat el Servei de Suport a la 
Vida Autònoma com a eina d’autonomia i com una sortida pos-

sible i útil per a usuaris dels centres d’acollida; el CET MANSOL 
ha obert noves línies de negoci empresarial per fer créixer la 
facturació i poder incrementar el nombre de contractacions; 
hem rebut la donació del monestir de Santa Clara de Fortià (Alt 
Empordà), on s’ha posat en marxa un centre de producció d’horta 
ecològica (amb la contractació de 5 treballadors) i s’ha donat 
continuïtat a una granja d’engreix de pollastres, i també hem 
renovat la web com a eina estratègica de comunicació de futur 
per explicar millor què fem i per fer créixer el nombre de 
col·laboradors. 

Finalment, només ens queda transmetre en aquestes pàgi-
nes el nostre desig de resiliència davant tantes dificultats que 
la crisi ens imposa i el nostre agraïment a tots aquells que ens 
acompanyeu en aquesta lluita. Gràcies.       

Mijail Acosta
Director general
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el més destacat del 2012

Convent 
6 persones han 
sortit del Convent 
per començar una 
vida independent 
en un habitatge 
propi, 3 d’elles 
gràcies al segui-
ment i l’ajuda del 
Servei de Suport a 
la Vida Autònoma 
de la Fundació.

Itaca
Itaca té 57 
voluntaris i 
col·laboradors 
amb presència al 
pis que conver-
teixen el recurs en 
un espai d’acollida 
familiar, 5 dels 
quals fan treballs 
en benefici de la 
comunitat.

Horta de Santa Clara
Hem posat en marxa una horta agroeco-
lògica que ha generat 5 llocs de treball 
nous a mitja jornada, 4 dels quals són 
per a persones amb discapacitat.

Can Banús 
El 2012 s’han rebut a Can Banús un 
50% més de sol·licituds que l’any 
anterior i durant la segona meitat de 
l’any s’han tingut constantment unes 
10 sol·licituds en llista d’espera a 
causa de l’enduriment de l’exclusió 
social de la població que atenem. 

Servei de Suport 
a la Vida Autònoma
El Servei de Suport a la Vida Autònoma 
ha acompanyat 22 persones durant el 
2012 i 11 han començat una vida 
autònoma en un habitatge indepen-
dent, ja sigui en pisos de suport de la 
Fundació o de lloguer al seu nom. 

MANSOL
3 persones han 
pogut anar a viure 
a un pis de lloguer 
gràcies a la feina a 
MANSOL i 18, que 
ja tenien habitat-
ge, han assegurat 
un nivell 
d’ingressos 
econòmics que 
han millorat la 
seva qualitat 
de vida. 

SOPS 
El SOPS ha atès, 
durant aquest any, 
348 persones, un 
18% més que l’any 
anterior, i s’han fet 
654 tractaments. 

50%
3 5 18%
6 57

22



can banús

El més destacat del 2012
Durant aquest any, al centre es van fer un 
total de 8.782 estades, xifra similar a l’any 
anterior, i les 25 places van estar ocupa-
des pràcticament tot l’any. A Can Banús 
s’han rebut un 50% més de sol·licituds  
que el 2011 i durant la segona meitat  
de l’any s’han tingut constantment unes 
10 peticions en llista d’espera. Amb 
l’aprofundiment de la crisi es constata que 
l’exclusió social es torna més greu i afec-
ta capes més àmplies de la societat.

La crisi segueix dificultant els proces-
sos d’independència perquè no hi ha ofer-
tes de feina i augmenta la duresa dels 
casos de persones afectades amb malal-
ties mentals i sobrevingudes, per a qui 
també hi ha una manca important de pla-
ces especialitzades. 

L’equip de professionals ha continuat 
treballant amb el Pla d’Atenció Individua-
litzat (PAI) per afavorir el procés socio-
educatiu que es duu a terme al centre i 
potenciar al màxim l’autonomia de la per-
sona. Les activitats socioeducatives –per 
integrar els usuaris dins la rutina de la 
casa i per treballar la reinserció social– 
són una part molt important del dia a dia 
de Can Banús. 

S’han mantingut activitats periòdi-
ques com l’assemblea mensual, la reunió 
de residents (consolidada a la dinàmica de 
la casa, i que, a petició dels usuaris, ac-
tualment es fa cada 15 dies); els tallers de 
bugaderia, jardineria i neteja; el d’anàlisi 

de la realitat a través de l’espai de «La 
Contra» de La Vanguardia; el d’expressió 
artística; el d’exercici físic; el de volunta-
riat a la protectora de gossos de Tiana, o 
el de relaxació, reiki i teràpia Gestalt, en-
tre d’altres. 

I han començat noves activitats, com 
el taller d’oci i informàtica, per treballar 
la gestió del temps lliure i la recerca 
d’activitats per als caps de setmana a la 
vegada que es reforça l’ús de la tecnolo-
gia; el taller de compromisos d’estada al 
centre; el de preparació de la pròpia me-
dicació, i el de suport a la cuina un cop per 
setmana.

Reptes assolits el 2012
•	  Consolidació de les assemblees 

can banús posa en marxa 
noves activitats socioeduca-
tives, com el taller d’oci i in-
formàtica o el de preparació 
de la medicació per a persones 
que estan a punt de començar 
una vida independent.

d’usuaris com a espai de presa de 
decisions i participació de les perso-
nes residents.
•	  Gràcies al reforç de la intervenció 

educativa i al bon funcionament de les 
assemblees d’usuaris, s’ha aconse-
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Can Banús (Badalona) és una llar d’acollida i convivència adreçada a persones que pateixen exclusió social i VIH/sida. 
S’hi ofereixen un servei d’atenció socioeducativa i creixement personal, així com un àmbit de vida comunitària. Té 25 places.

“Mi vida se fue al traste por 
una deuda con la justicia, 

seguida de una separación, y 
doy gracias por encontrar este 

lugar llamado Can Banús. 
Puso rumbo a mi vida. 

Agradezco al equipo que se 
ha convertido en una pieza 
fundamental en mi vida”. 

SALVADOR DELGADO

l’exclusió 
social es tor-
na més greu i 
afecta capes 
més àmplies de 
la societat, 
la qual cosa 
fa més difícils 
els processos 
d’indepen-
dència.

8.782
estades

96,24%
d’ocupació

35
persones 

ateses

50%
d’increment 

de sol·licituds

252
dies d’estada 

mitjana

25
places

guit que les seves demandes, tant a 
nivell individual com grupal, siguin 
més assumibles.
•	  Enfortiment de l’espai de supervisió 

com una eina essencial per a la cura 
dels membres de l’equip interdisci-
plinari, el treball de les relacions in-
terpersonals i la gestió de conflictes 
en la vida quotidiana. 

Objectius per al 2013
•	  Fomentar i aprofundir en el desenvo-

lupament de l’autonomia dels usua-
ris mantenint la seva dignitat.
•	  Augmentar 2 places més al centre 

fins a arribar als 27 usuaris.  
•	  Impulsar el projecte de l’hort urbà a 

Can Banús.



El més destacat del 2012
El Convent ha acollit 43 persones durant 
el 2012, 18 de les quals han estat noves 
incorporacions. Les places del servei han 
estat ocupades al 96,4% i han sumat un 
total de 8.799 estades anuals. La tendèn-
cia de persones acollides sense cap tipus 
de recurs econòmic continua sent molt 
elevada, dada que mostra l’alt grau 
d’exclusió social que pateixen aquestes 
persones.

Un dels aspectes destacables són els 
processos d’independència. Durant el 
darrer any, 6 persones han pogut aban-
donar el Convent per començar una  
vida autònoma, 3 d’elles gràcies a 
l’acompanyament des del Servei de Su-
port a la Vida Autònoma en coordinació 
amb el treball de l’equip interdisciplinari 
del centre. 3 usuaris han trobat feina a 
l’Horta de Santa Clara, una persona ha 
aconseguit el permís de residència i una 
altra el permís de residència i treball. 

L’acompanyament socioeducatiu indi-
vidualitzat per part dels professionals 
permet que els usuaris treballin per rea-
litzar-se com a persones i inserir-se en la 
societat. En aquest sentit, durant el 2012 
s’ha posat en marxa el taller de rehabili-
tació cognitiva, que té per objectiu millo-
rar la qualitat de vida, la capacitat funcio-
nal i l’autonomia dels usuaris. També 
s’han incorporat el grup de psicomotrici-
tat, la sortida a un parc saludable (infra-
estructura pública de circuits de gimnàs-

tica del municipi) i un taller per treballar 
la pedra amb un mestre picapedrer de la 
Bisbal.

Per altra banda, s’han mantingut els 
tallers ocupacionals, l’hort, les sessions de 
hatha ioga (en el seu vessant més rehabi-
litador), el taller de biblioteca i el de petan-
ca, les sortides culturals, les visites al 
mercat setmanal del poble, l’assemblea 
general i les reunions de residents, entre 
d’altres. Val la pena destacar que residents 
i professionals han participat en un munt 
d’activitats lúdiques i culturals de la Bisbal 
com la Cavalcada de Reis, la cercavila de 
Carnestoltes, la Fira de Circ al Carrer o el 
Concert de Sant Esteve, la qual cosa ha 
reforçat la implicació amb la comunitat. 

Reptes assolits el 2012
•	  Des del dia 1 d’octubre de 2012 el 

Convent ha esdevingut un espai  
lliure de fum en totes les seves 
instal·lacions.
•	  Consolidació d’un estalvi energètic de 

llum d’un 23% gràcies a la reeducació 
d’hàbits dels usuaris i treballa- 
dors/es del centre.

el 2012 usuaris i treballadors 
s’han implicat més que mai amb 
activitats de la bisbal i els 
voltants, com la cavalcada 
de reis, el carnestoltes o la 
fira del circ al carrer.

convent
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“Una oportunidad de 
retomar mi vida desde 

cero”. 

VíctOR 

“La casa que no tenim”.  

JOAn 

3 residents 
han tro-
bat feina a 
l’horta de 
santa clara i 
6 han deixat 
el convent 
per anar a 
viure pel seu 
compte.

8.799
estades

43
persones 
ateses, 18 
de noves

96,43%
d’ocupació

1
persona ha 
aconseguit 
permís de 
residència 

6
processos 

d’independència

3
treballadors 

a l’Horta 
de Santa Clara

El Convent dels Franciscans (la Bisbal d’Empordà) és un centre d’acollida per a persones que pateixen exclusió social i que 
estan afectades per la malatia del VIH/sida. Al centre es treballa l’acompanyament socioeducatiu i l’autonomia individual 
amb l’objectiu de la reinserció social de la persona. Té 25 places.

•	  Definició de l’ús del corredor de les 
germanes com un espai independent 
del centre (vivenda per a 5 persones) 
on usuaris del Convent que estiguin 
treballant puguin iniciar un procés 
previ a la seva autonomia. 

Objectius per al 2013
•	Mantenir el model d’atenció individua-

litzat dirigit a les necessitats específi-
ques de les persones que atenem.
•	  Ser creatius en la recerca d’eines i 

recursos per als usuaris que volen 
emprendre una nova vida fora del 
centre.
•	Promocionar la formació dels nostres 

usuaris dirigida cap al món laboral.

1
permís de 
residència 

i treball



El més destacat del 2012
A Itaca aquest 2012 s’han seguit priorit-
zant els casos més urgents des del punt 
de vista social i hi han ingressat persones 
amb una situació molt vulnerable. 19 per-
sones han viscut al pis, comptant 9 ingres-
sos nous i el retorn d’algunes persones 
que, tot i portar una vida autònoma fora 
d’Itaca, pateixen soledat i aïllament.

Malgrat l’enduriment de la crisi i les 
circumstàncies socials desfavorables cap 
a una major independència econòmica i 
laboral, durant el 2012, 2 persones se 
n’han anat d’Itaca per continuar el seu 
procés d’independència amb el recolza-
ment del Servei de Suport a la Vida Autò-
noma de la Fundació. Hi ha hagut, també, 
2 persones més que han pogut sortir per 
viure amb més autonomia de la que poden 
tenir al pis. 

Prop de 60 persones han col·laborat 
de manera altruista a Itaca durant el 2012, 
amb la seva presència al pis i convertint 
el servei en un espai de proximitat i aco-
llida mútua. 5 d’aquestes persones ho fan 
com a treballs en benefici de la comunitat. 
A Itaca es manté el fet de viure de la ma-
nera més familiar possible, compartint la 
vida i el dia a dia, com un dels valors més 
arrelats.

Les persones que viuen a Itaca han fet 
diferents cursos ocupacionals durant 
l’any, com ara un curs de soldadura, un de 
joieria i esmalt, un de tasques de jardine-
ria, un d’hostaleria i un de mosso de ma-

gatzem. S’han mantingut activitats diàries 
com la sobretaula com a espai de trobada 
i conversa, les eucaristies dels segons di-
marts de mes i d’altres de més ocasionals, 
com ara la setmana de vacances a la Gar-
rotxa amb altres membres de la Fundació, 
la participació en les festes de l’entorn o 
la XIIIa edició de l’Encuentro en el camino 
en el marc de les festes de Nadal. 

Reptes assolits el 2012
•	Consolidació del model d’intervenció 

i de l’equip de voluntaris de la casa, 
en els quals es basa el funcionament 
diari del servei. Creixement del nom-
bre absolut de col·laboradors.
•	Enfortiment del treball en xarxa amb 

entitats, recursos i serveis d’altres 

19 persones han viscut a itaca, 
2 de les quals  n’han marxat 
amb l’ajuda del servei de 
suport a la vida autònoma i 2 
més ho han fet pels seus propis 
mitjans.

itaca
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“Y aquí en Itaca encontré 
esa estabilidad y aún más, 
encontré una familia que 
cambia de miembros por 
temporadas, donde unos 
entran y otros salen, con 

sus más y sus menos, como 
en todas las familias. 

Una familia que me ha 
demostrado que puedes 

pedirle ayuda y consejo aún 
cuando ya te has ido”. 

JOSé

organitzacions, establint-hi llaços 
transversals i de creixement. 

Objectius per al 2013
•	 Incorporar un educador a mitja jor-

nada per formar equip amb la direc-
ció del servei. Així mateix, mantenir 
l’estabilitat del model i també  
reforçar l’elaboració dels PAI (Pla 
d’Atenció Individualitzat).
•	Trobar un grup de col·laboradors dis-

posats a preparar i dur a terme 2 
sortides anuals de cap de setmana.
•	Reforçar la vinculació a les diferents 

xarxes de què formem part (Xarxa 
d’atenció a  persones sense llar, fe-
deracions de voluntariat, federació de 
pisos d’inclusió, entre d’altres).

2.593
estades

19
 persones 

ateses

88,8%
d’ocupació de 

les places 
disponibles

El pis d’acollida Itaca (Barcelona) ofereix suport a persones que per alguna circumstància s’han trobat en situació d’exclusió 
social. És una llar amb una atenció individualitzada i suport psicoafectiu, i amb un ambient familiar de convivència.

itaca ha 
consolidat el 
seu model de 
col·labora-
dors, fent 
créixer la xi-
fra respecte 
del 2011, i con-
tinua obrint 
l’espai a la 
participació 
ciutadana. 

4
processos 

d’independència

57
col·laboradors

5
persones fent 

treballs en 
benefici de la 

comunitat

4
persones sense 

ingressos 
econòmics

717
àpats extres



El més destacat del 2012
Durant el 2012, el Servei de Suport a la 
Vida Autònoma ha acompanyat 22 perso-
nes en els seus processos d’independència 
personal. 11 persones han començat una 
vida autònoma en un habitatge, ja sigui en 
pisos de suport de la Fundació o de lloguer 
al seu nom. L’ocupació dels 3 habitatges 
de l’entitat ha estat del 89%, amb 2.451 
estades. 

Així, al pis del carrer Bailén de Bada-
lona hi conviuen des del mes de juny 1 
exresident d’Itaca, 1 exresident de Can 
Banús i 1 treballador de MANSOL, la qual 
cosa és un èxit per a tots tres serveis de 
la Fundació. Al pis del carrer Martí Pujol 
(Badalona) hem acollit des de l’abril una 
mare i un fill que estaven en una situació 

vulnerable. I al pis de Joaquim Costa (Bar-
celona) va entrar a viure 1 nou resident al 
febrer que hi segueix vivint. 

També s’han acompanyat 3 persones 
que vivien al Convent a independitzar-se i 
anar a viure a un pis de lloguer pel seu 
compte. I s’ha facilitat que 2 persones més 
poguessin llogar al seu nom, un fet molt 
complicat avui dia. Cal destacar, per la 
seva importància, que de les 22 persones 
acompanyades 7 ja tenien feina i l’han 
mantinguda i 3 persones més n’han trobat.

Reptes assolits el 2012
•	  Redacció del projecte educatiu del 

Servei de Suport a la Vida Autònoma, 
cosa que ha contribuït que per primer 
cop s’hagi rebut una ajuda pública per 

11 persones han fet el pas cap 
a una vida plenament indepen-
dent i 3 persones han trobat 
feina en el darrer any.

servei de suport a la vida autònoma
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“No tengo un gran piso, pero tengo un 
piso que tiene de todo. Es un lujo. Abro 

los ojos por la mañana y tengo una 
gran satisfacción”.  

SERGi SERRA

“El viure al pis m’ha fet veure que sóc 
capaç de ser independent”.  

LLuíS PEy

al servei per part del Departament de 
Benestar Social i Família.
•	  Posada en funcionament del pis del 

carrer Bailén amb 1 resident d’Itaca, 
1 de Can Banús i 1 treballador de 
MANSOL.

Objectius per al 2013
•	  Augmentar el nombre de persones 

acompanyades pel servei per a arri-
bar fins a la trentena.
•	  Millorar l’efectivitat en la recerca de 

pisos cedits o a baix preu. 
•	  Posar en funcionament un nou pis de 

suport per a residents d’Itaca. 
•	Trobar i posar en marxa un pis a la 

Bisbal d’Empordà adreçat a residents 
del Convent.

El Servei de Suport a la Vida Autònoma dóna suport als processos d’autonomia de persones que han viscut a Can Banús, al 
Convent o a Itaca i que volen fer un pas endavant cap a una vida independent. Se’ls ajuda en la recerca d’un habitatge i se’ls 
proporciona acompanyament socioeducatiu i emocional quan ja viuen de manera independent.

22
persones 

acompanyades

2.451
estades

3
pisos en 

funcionament

89%
d’ocupació de 

les places 
disponibles

7
persones ja 

tenien feina i 3 
n’han trobat

49
anys de mitjana 

d’edat

20
homes i 2 dones



El més destacat del 2012
Per MANSOL han passat durant el 2012 
35 treballadors, 27 dels quals eren disca-
pacitats. Gràcies a la seva feina i al seu 
esforç personal, 3 d’aquestes persones 
han pogut anar a viure a un pis propi i 18 
més, que ja tenien habitatge, han pogut 
assegurar-se un nivell d’ingressos econò-
mics que els han millorat la seva qualitat 
de vida. 

En el darrer any cal destacar que 3 
treballadors s’han independitzat en un pis 
de lloguer i s’ha ajudat, a més,  1 persona 
–que només disposava de permís de resi-
dència– a obtenir el permís de residència 
i treball. Una altra persona s’ha incoporat 
al Servei de Suport a la Vida Autònoma, 
fet que ha resolt la precarietat del seu 
habitatge i l’ha ajudat a aconseguir un do-
ble suport emocional i laboral. 

En l’àmbit empresarial, l’any 2012 la 
facturació global de MANSOL ha estat de 
249.736   , la qual cosa representa un 2% 
menys que l’any anterior. No ha estat, 
doncs, un bon exercici, tot i que l’activitat 
originada per la prestació de serveis ha 
augmentat i és la responsable de mini-
mitzar la caiguda global. Aquest fet és el 
resultat de la tasca engegada el 2011 di-
rigida a crear aliances amb d’altres en-
titats socials o del món empresarial.

Per una banda, ja es treballa amb una 
empresa de fabricació de components 
sanitaris que ha permès mantenir llocs 
de treball en la producció industrial. I, 

per l’altra, s’han obert dos projectes en 
nous mercats: 1) el projecte agrosocial 
de producció ecològica Horta de Santa 
Clara, a Fortià (Alt Empordà), en coope-
ració amb Tarpuna SCCL, i 2) el projecte 
avícola d’una granja d’engreix de pollas-
tres a la mateixa finca.

Durant el 2012, malgrat el context 
econòmic, també s’ha mantingut la car-
tera de clients; s’ha consolidat i ajustat 
el personal, i s’han contractat 5 treballa-
dors per als nous projectes.

 
Reptes assolits el 2012
•	 Increment de la plantilla amb 5 per-

sones.
•	Consolidació de l’obertura de noves 

línies de negoci.
•	Ampliació del programa de formació 

3 treballadors de mansol han 
anat a viure a un pis propi i 
18 més han consolidat el seu 
nivell d’ingressos per la seva 
feina diària.

mansol
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35
treballadors

5
treballadors 

nous

48
anys de mitjana 

d’edat

3
persones han 
anat a viure 

en un pis propi

18
s’han assegurat 

un nivell 
d’ingressos per 
millorar la seva 
qualitat de vida

2
projectes 

empresarials 
nous

El Centre Especial de Treball (CET) MANSOL és una empresa sense ànim de lucre. Amb els mateixos criteris de gestió ri-
gorosa, viabilitat econòmica i capacitat de competir en el mercat productiu, el CET ofereix llocs de treball a persones amb 
una discapacitat física i/o exclusió social en un ambient laboral en què es potencien les seves habilitats socials.

“En el pasado significó 
libertad y en la actualidad 

esperanza”.  

MARGARitA SERRADiLLA

“MANSOL, per a mi, 
ho ha significat tot: estabilitat 

emocional, deixar de beure 
i deixar de consumir drogues”.  

JuAn PAVíA 

mansol ha 
obert no-
ves línies de 
negoci amb 
el projecte 
agrosocial 
de l’horta de 
santa clara i 
amb la gran-
ja avícola a 
fortià amb 
l’objectiu de 
créixer i di-
versificar els 
mercats.

dels treballadors en jardineria i des-
brossament.
•	Millora dels objectius marcats en el 

Pla d’Ajust Personal i Social de cada 
treballador.

Objectius per al 2013
•	  Estabilitzar i mantenir els llocs de 

treball generats durant el 2013.
•	Obrir noves línies de negoci i conso-

lidar les iniciades durant el 2013 .
•	  Generar una eina de treball àgil, efi-

caç i precisa per treballar més les 
insercions a les empreses ordinàries.
•	  Revisar el Pla d’Ajust Personal i So-

cial per adaptar-se als canvis socials 
que es produeixen.
•	Desenvolupar un pla estratègic en el 

programa de RRHH del CET.



horta de santa clara

L’Horta de Santa Clara és un nou projecte 
de producció hortícola i social que impul-
sa el Centre Especial de Treball (CET) 
MANSOL i que s’ha posat en marxa el 
2012. Produeix verdures i hortalisses eco-
lògiques als terrenys del monestir de 
Santa Clara de Fortià (Alt Empordà), amb 
un absolut respecte pel medi ambient i el 
territori i amb l’objectiu de generar i con-
solidar 4 llocs de treball per a persones 
amb discapacitat. El projecte s’ha pogut 
posar en marxa gràcies a la donació del 
monestir per part de les germanes claris-
ses que hi viuen. 

Aquest projecte d’inserció laboral de 
l’Horta de Santa Clara adreçat a persones 
discapacitades amb especials dificultats 
d’inclusió social vol fomentar la incorpo-
ració al mercat laboral d’aquest col·lectiu. 
Tanmateix, l’actual situació macroeconò-
mica i la necessitat de sostenibilitat de la 
Fundació fan que s’aposti per cercar noves 
línies empresarials, productives i de ne-
goci per fer créixer l’activitat del CET 
MANSOL. 

El projecte de l’Horta de Santa Clara 
es fa en col·laboració amb la Cooperativa 
Tarpuna SCCL i el seu model d’hort social. 
L’aliança entre la Fundació (que hi aporta 
la seva expertesa en inserció laboral i se-
guiment social) i la Cooperativa Tarpuna 
(que hi aporta la seva expertesa en explo-
tacions agrícoles) s’ha formalitzat mit-
jançant la constitució d’una Associació 
d’Interès Econòmic (AIE), una figura asso-
ciativa entre dues entitats sense ànim de 
lucre, innovadora i amb visió empresarial. 

L’horta agroecològica ocupa dues 
hectàrees de terrenys de regadiu que en-
volten el monestir i s’ha organitzat en 
parcel·les de 1.000 a 1.500 m2 on es fan 
rotacions de la màxima diversitat possible 
de cultius hortícoles per tal d’assegurar 
un nivell d’activitat elevat durant tot l’any 
i també reduir els riscos per les inclemèn-
cies meteorològiques. Es preveu aconse-
guir la viabilitat econòmica de l’horta a 
partir de la segona collita, mitjançant la 
comercialització i distribució dels produc-
tes. Per altra banda, el projecte propor-
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ciona hàbits (puntualitat, control del ren-
diment, disciplina, seguiment personal) i 
responsabilitat laboral a les persones que 
hi treballen i potencia els recursos perso-
nals i socials de cadascú per aconseguir 
una plena autonomia personal, social i 
laboral. Des del punt de vista social, el 
projecte està sent un èxit, ja que tots els 
treballadors que hi participen han pogut 
deixar el recurs en el qual vivien, concre-
tament al Convent dels Franciscans de la 
Bisbal. 

La Fundació ha començat a gestio-
nar també la granja d’engreix de po-
llastres que hi havia a la finca. Tenint en 
compte que el 2013 totes les germanes 
es jubilaran, un dels reptes que calia 
assolir era aconseguir no tancar aques-
ta unitat de producció i fer el traspàs 
durant aquest any. 

 D’altra banda, a mitjà o llarg termini, 
també es planteja aprofitar l’edifici del mo-
nestir per desenvolupar algun tipus de ser-
vei residencial en funció de les necessitats 
del territori i de la viabilitat econòmica.



sops

El més destacat del 2012
El Servei Odontològic per a Pacients amb 
Sida (SOPS) ha atès durant el 2012 un to-
tal de 348 pacients, tots afectats pel VIH/
sida i dels quals 150 han estat usuaris 
nous. Això vol dir que hi ha hagut un in-
crement del 18% de persones ateses pel 
servei –xifra que correspon al reconeixe-
ment i bona imatge que té el SOPS entre 
el col·lectiu i també a l’enduriment de la 
crisi, que fa que més persones hagin de 
recórrer a aquesta opció– i que un 43% de 
persones que han passat per la consulta 
ho han fet per primera vegada aquest 
2012. Durant tot l’any s’han fet 654 trac-
taments, com ara obturacions, higienes i 
curetatges, endodòncies, extraccions i 
radiografies. 

El SOPS s’ha consolidat com un servei 
que atén la cura dental de manera inte-
gral, respectant el dret a una atenció sa-
nitària global, independentment de la 
manca de recursos econòmics, i treba-
llant la recuperació de l’autoestima com 
una eina clau per a la reinserció social. 
Per això la tasca del SOPS inclou també 
l’orientació i la informació dels pacients 
sobre hàbits saludables per una correcta 
higiene bucal.

L’accés al SOPS es fa per derivació 
d’una treballadora social per mitjà d’un 
protocol en què s’estableix que el pacient 
es compromet a venir a les cites progra-
mades i a mantenir una bona higiene bu-
cal. Durant la primera visita es valora 
l’estat de la boca del pacient, es fa una 

el sops ha crescut durant el 
2012 un 18%, amb la qual cosa 
ha arribat  als 654 tracta-
ments. ha atès 348 pacients, 
dels quals 150 han utilitzat el 
servei per primera vegada.
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El Servei Odontològic per a Pacients amb Sida (SOPS) és un consultori d’odontologia semigratuït situat a Can Banús i adreçat 
a persones que viuen amb el VIH/sida derivades dels centres propis de la Fundació o bé d’altres entitats per trobar-se 
en situació de dificultats econòmiques i/o en risc d’exclusió social. Es presta amb col·laboració amb Odontologia Solidària.

neteja i s’aconsella el tractament més 
convenient. El servei és pràcticament gra-
tuït i només es demana als usuaris una 
aportació de 12   per visita i, en cas de 
necessitar una pròtesi, només se’ls cobra 
el material.

Malgrat la crisi, la Fundació Acollida i 
Esperança i Odontologia Solidària se-
gueixen apostant pel SOPS com un servei 
prioritari i treballen per aconseguir línies 
alternatives de finançament per fer front a 
la reducció de les subvencions del projecte. 

         
Reptes assolits el 2012
•	  Resposta satisfactòria a l’increment 

substancial de demanda del servei i 
consolidació d’una assistència odon-
tològica bàsica satisfactòria.
•	  Motivació i creació d’esperit d’equip 

entre els professionals que porten el 
dia a dia del centre. 
•	  Contribució als processos d’inserció 

social i de millora de la convivència 
relacional de les persones ateses.

Objectius per al 2013
•	  Mantenir el model d’atenció integral 

odontològica i reforçar els processos 
d’orientació i d’informació dels pa-
cients sobre hàbits saludables. 
•	  Cuidar i donar suport a l’equip 

d’odontòlegs, el protètic i la higienis-
ta per tal de mantenir el seu compro-
mís amb el servei.

654
tractaments

348
pacients

150
pacients nous

253
homes

95 
dones

7 
odontòlegs 

voluntaris, 1 
protètic i 1 
higienista,

equip del SOPS

“Mi vida ha cambiado en todo. Hasta 
ahora no quería salir fuera de mi casa y 

ahora me veo como una mujer. Sobre todo 
por mi hija”.  

SiLViA



estat de comptes

INgRESSOS FuNDACIó 2012 INgRESSOS PER PROCEDèNCIA

1.160.064 ,06

114.891,88

20.020,00

142.199,78

249.777,53

11.261,68

15.345,59

262.269,48

43.100,14

Dept. de 
Benestar 

Social
i Família

Dept. 
d’Empresa i Ocupació

CaixaBank

Aportació 
usuaris

Facturació 
MANSOL

63%
Subvenció oficial

13%
Donacions

7%

Aportació 
usuaris

12%

Facturació 
MANSOL

5%

Ingressos 
financers

Altres

Ingressos 
financers

Subvencions 
per 
immbolitizat

Donacions
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DESPESA FuNDACIó 2012 DESPESA PER SERVEIS

1.291.969,90

Personal 
professional

29%

Convent 
dels 
Franciscans

5%
Itaca

8%
Fundació

3%

Serveis 
de Suport 
a la Vida 
Autònoma

28%

Can 
Banús

25%
MANSOL

2%
SOPS

478.940,22

Treballadors 
MANSOL

138.458,18
Amortitzacions

158.005,88
Compres

304.069,78
Consums

30.762,81
Altres despeses



la fundació

Més enllà de l’acollida als diferents ser-
veis, la Fundació Acollida i Esperança, 
com a institució, fa molta feina dins del 
tercer sector. L’activitat pròpia dels òr-
gans de gestió de l’entitat és, d’una banda, 
donar suport transversal a totes les acti-
vitats dels centres i serveis de l’entitat –a 
nivell de funcionament diari, econòmic, 
comptable, de personal, de formació 
d’equips, de creixement estratègic, etc.– i, 
de l’altra, donar visibilitat i comunicar 
l’acció social que desenvolupem. Per això 
és indispensable explicar quin és l’impacte 
a la societat de la nostra tasca i també 
mantenir la interlocució amb les diferents 
administracions i amb la societat civil.

D’aquesta dimensió d’estructura i 
amb més projecció externa de l’entitat 
destaquem del 2012:

Activitat del patronat
Els membres del patronat es reuneixen 
periòdicament i reben i analitzen de ma-
nera regular les actes de l’equip directiu 
per mantenir-se informats durant tot 
l’any de l’evolució de la Fundació. De ma-
nera presencial al llarg del 2012 es van 
celebrar 3 reunions de patronat: 

•	 al gener: es va acordar aprovar el 
document intern de política laboral 
de l’entitat, començar el procés 
d’acceptació de la donació del mo-
nestir de Santa Clara de Fortià i donar 
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el vistiplau perquè MANSOL desen-
volupés una participació de negoci 
amb una empresa del sector 
d’injecció de PVC per a sanitaris.
•	 al maig: es va acordar aprovar l’estat 

de comptes anual i els pressupostos 
definitius per a l’exercici 2012,  i ac-
ceptar que MANSOL constituís una 
Agrupació d’Interessos Econòmics 
(AIE) amb la Cooperativa Tarpuna per 
iniciar el projecte d’horta ecològica a 
Fortià amb la finalitat de generar llocs 
de treball per als nostres usuaris, 
amb el nom d’Horta de Santa Clara.
•	 a l’octubre: es va decidir renovar els 

càrrecs del patronat i es va refermar 
el compromís de continuïtat dels ac-
tuals patrons per proposar-los al 
nostre protectorat (l’Arquebisbat de 
Barcelona) per als pròxims 4 anys.     

Activitat de l’equip directiu
Constituït per la direcció general de 
l’entitat i els directors tècnics i responsa-
bles de tots els serveis, durant el 2012 
l’equip directiu es va reunir en 9 ocasions 
en format de tot un matí de treball. És 
l’espai de decisió on es consensuen les 
directrius de funcionament i des d’on es 
promou una visió conjunta com a entitat. 
Treballem a partir d’una convocatòria 
amb ordre del dia i se’n pren acta, que, un 
cop revisada, s’envia als membres del pa-
tronat.  

Formació
L’any 2012 va suposar el tancament del 
pla de formació 2010-2012 que dissenyem 
cada 3 anys. A més de la participació dels 
professionals en diverses jornades, cur-
sos i xerrades, internament cal posar 
l’accent en dues activitats formatives:

•	un curs de formació interna per a tots 
els treballadors, en format intensiu 
de 2 dies, titulat Persones, estils re-
lacionals i equips de treball, celebrat 
els dies 13 i 14 de novembre de 2012, 
i impartit per Eduard Sala (educador 
social, director de l’Obra Social Santa 
Lluïsa de Marillac i actual patró de la 
nostra fundació). Els objectius 
d’aquesta formació conjunta van ser: 

 - Adquirir coneixements i compe-
tències bàsiques respecte de les 
relacions interpersonals, la co-
municació interna i la gestió de 
dilemes i tensions en el marc 
dels equips de treball.  

 - Millorar l’autoconeixement i la 
identificació dels rols dins de 
l’equip de treball. 

 - Reflexionar sobre el propi posi-
cionament respecte del nord  
organitzacional.

•	 les reunions mensuals de supervisió 
externa per als equips interdiscipli-
naris dels centres d’acollida, que 
s’han decidit mantenir un any més. 

Divulgació
Hem participat com a ponents en una de 
les taules de les IV Jornades de sida i món 
local, celebrades a Lleida el 24 d’octubre. 
Amb motiu d’aquest esdeveniment la Co-
missió de VIH/sida i exclusió social d’ECAS 
va produir i presentar un material audio-
visual amb el títol Experiències vitals des 
les llars residències i pisos de suport, on 
es mostra el sentit d’aquests serveis, 
l’impacte social de la nostra acció i els 
perfils i necessitats dels usuaris.

Al cap d’uns dies, el 28 d’octubre, es 
va presentar en roda de premsa el vídeo 
amb el suport de l’Agència de Comunica-
ció d’ECAS. Va ser tot un èxit de resposta 



i de difusió mediàtica, i va aparèixer com 
a notícia a 8 mitjans de premsa, ràdio i 
televisió. Aquell dia també es va presentar 
el recull de les dades de la xarxa de llars 
residències i pisos de suport dels darrers 
10 anys, un esforç per part de la Comissió 
de sistematitzar i analitzar amb xifres 
l’evolució de l’atenció a persones amb ex-
clusió social. 

El desembre vam posar en marxa la 
nova web de la Fundació. El plantejament 
d’aquesta nova eina de comunicació estra-
tègica s’ha dissenyat per acomplir dos 
objectius: 1) renovar la imatge de la Fun-
dació a Internet i posar a la xarxa tota la 
informació rellevant de l’entitat, i 2) con-
vertir la web en instrument per a la capta-
ció de donacions, com a espai d’informació 
i contingut rellevant per al sector i com a 
eina de relació amb la ciutadania. 

Per altra banda, també en aquest 2012 
hem consolidat el nou format de la me-
mòria anual, apostant per un disseny més 
compacte, amb més imatges, i posant el 
focus en l’objectiu final de tota la nostra 
tasca: les persones. 

Treball en xarxa
Comissió de VIH/sida i exclusió social 
d’ECAS

Probablement la nostra participació 
en aquesta comissió de la federació 
d’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) 
és el nostre treball en xarxa més rellevant. 
Un any més hem liderat aquest espai 
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constituït per les 12 entitats que a Cata-
lunya tenim en funcionament llars resi-
dències i pisos de suport per al col·lectiu 
de persones amb VIH/sida i que pateixen 
exclusió social.

Des d’aquesta plataforma donem visi-
bilitat a la nostra tasca i tenim interlocució 
tècnica i política amb l’ICASS del Depar-
tament de Benestar Social i Família. 
Aquest fet ha possibilitat que els serveis 
garanteixin un model d’intervenció i una 
qualitat assistencial, pactada amb 
l’Administració. Per això els centres 
d’acollida s’inclouen dins de de la Cartera 
de serveis socials del Departament.

Generalitat de Catalunya
La nostra entitat manté relacions i di-

ferents convenis i acords de subvenció 
amb el Departament de Benestar Social i 
Família i amb el Departament d’Empresa 
i Ocupació. Un 63% del nostre finança-
ment prové de l’activitat que fem en coor-
dinació amb aquestes administracions. 
També treballem amb el Departament de 
Justícia, ja que al pis d’acollida Itaca su-
pervisem persones que hi vénen a fer tre-
balls en benefici de la comunitat (TBC) 
com a alternativa a altres penes.

Ajuntament de Badalona
Malgrat que aquest any hem perdut la 

subvenció històrica que l’Ajuntament de 
Badalona ens donava per col·laborar en 
el funcionament del servei odontològic 

SOPS, sí que hem mantingut la interlo-
cució amb els tècnics i responsables po-
lítics de l’Ajuntament. El fet més rellevant  
ha estat iniciar els treballs per a 
l’actualització del document de cessió 
municipal de la finca Can Banús.

Comitè 1r de Desembre 
Aquesta plataforma aplega la major 

part d’entitats que a Catalunya treballen 
per fer front a la malaltia del VIH/sida i 
les seves repercussions a tots els nivells:  
prevenció, assistència, lluita contra 
l’estigmatització, incidència política, etc. 
La participació de la nostra Fundació ens 
ha permès aquests darrers anys tenir 
una visió més general de les diferents 
problemàtiques relacionades amb la in-
fecció, així com aportar la nostra especi-
ficitat quant a malalts que pateixen ex-
clusió social.

En l’àmbit universitari
Un any més als diferents centres 

d’acollida hem tingut persones que feien 
les pràctiques acadèmiques de formació 
universitària, mitjançant convenis de 
col·laboració amb diverses universitats. 
És una iniciativa que ens permet aportar 
valor a la formació dels nous professio-
nals, així com conèixer futurs treballadors 
que ens puguin interessar. És, també, una 
oportunitat de revisar, des de la mirada 
d’un professional extern, la nostra pràc-
tica professional.



equip humà

Durant el 2012, i més que mai, l’equip 
humà ha tingut un paper fonamental. 
Quan parlem d’equip humà diferenciem 
entre professionals dels serveis, treballa-
dors del Centre Especial de Treball, equip 
de direcció i administració, membres del 
patronat i la gran família de voluntaris que 
participen en les diferents activitats.

Així, el total de persones contractades 
ha arribat als 81 treballadors.

 D’aquests treballadors, 25 estan vin-
culats al CET MANSOL i tenen certificat 
de discapacitat. La resta de persones con-
tractades (56) són els professionals dels 
diferents centres i serveis. La distribució 
és la següent:
•	 38 treballadors fan atenció directa 

amb feines com la de l’educador so-
cial (12); els monitors (7); altres pro-
fessionals (10) com infermers i treba-
lladors familiars, entre d’altres; 
directors tècnics i socials (6), i caps 
de línia i de producció (3).
•	 14 persones fan atenció indirecta 

amb tasques com ara cuina (4), nete-
ja (5), manteniment (2), xofers (2) i 
masovers (1).
•	 4 persones es dediquen a fer tasques 

de direcció i administració de la Fun-
dació amb categories de direcció ge-
neral (1), gerència (1), direcció de 
comunicació (1) i administració (1).

A la tasca dels professionals se sumen 
la il·lusió i les ganes de contribuir al pro-

jecte d’acollida i acompanyament socio-
educatiu de l’entitat dels 110 voluntaris i 
col·laboradors. La seva aportació és fona-
mental per incrementar encara més el 
nivell de qualitat en l’atenció personalit-
zada.

 Finalment, cal tenir en compte la de-
dicació voluntària i gratuïta dels 7 patrons 
de l’entitat, que assumeixen la responsa-
bilitat de control i supervisió de la Funda-
ció tant pel que fa a la seva missió com al 
desenvolupament estratègic i l’estat de 
comptes.

81
treballadors

25
persones contractades amb certificat de 
discapacitat al Centre Especial de 
Treball
 
110
voluntaris per a tots els serveis
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agraïments i col·laboradors

La realitat de la tasca que fa la Fundació Acollida i Esperança i que recull aquesta memòria no seria possible sense els 230 donants 
i l’equip de col·laboradors i voluntaris. A tots ells, moltes gràcies.

Amb la col·laboració de:

Altres agraïments:

A CAN BANÚS
Escoles Minguella, Col·legi Santa Teresa Ganduxer, Protectora d’animals ADAM, Associació Institut Gestalt, Auxilia-Enseñanza a distancia, Banco Farmaceútico, Far-
màcia PAL-Badalona, Associació Integra Reiki, Sedibac-Societat per l’Estudi i Difusió de la Teràpia del Dr. Bach de Catalunya, Hermandad Nuestra Señora del Rocío 
de Santa Coloma de Gramanet, “La casa de les fruites” del barri de la Morera a Badalona, John Berger, escriptor

Al CONVENT
Pastisseria Massot de la Bisbal d’Empordà, Banc d’Aliments de Girona, Llibreria l’Espiral de la Bisbal d’Empordà, Recuits de Fonteta, Supermercats Valvi de la Bisbal 
d’Empordà, Restaurant PSSSS... de Peratallada, SOMA fisioteràpia i osteopatia de la Bisbal d’Empordà, Pastisseria Can Font de la Bisbal d’Empordà, Forn Can Rodà 
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