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Teniu a les mans la Memòria d’Activitats 2018. Com sempre, ens agrada comuni-
car i difondre tot allò que es fa des d’Acollida i Esperança. N’estem orgullosos. 
Però no com un exercici d’autocomplaença, sinó com una nova oportunitat de 
reivindicar el sentit de l’acció social i la necessitat de seguir treballant tots 
plegats per una societat més inclusiva i justa per a tothom.

Enguany presentem el document tot l’Equip directiu de la fundació. Volem 
realçar un dels valors clau que fem realitat en el dia a dia de la institució: l’opció 
pel treball en equip. Els centres d’acollida i la resta de serveis d’Acollida i Espe-
rança tenen un equip professional al darrere. El treball multidisciplinari és l’eina 
que permet atendre i acompanyar les persones de forma integral i personalitza-
da; els equips són els pals de paller dels professionals, els voluntaris, les perso-
nes ateses i l’entorn comunitari.    

Més enllà de les pertinents dades i de complir amb el necessari rendiment de 
comptes i balanç social de tot allò que es va fer el 2018, aquest any ens ha sem-
blat convenient apropar-nos a la realitat de l’exclusió social des d’una perspectiva 
que esperem sigui sensibilitzadora. Com és el món emocional de les persones 
que han passat per l’exclusió? Com viu la persona? Què sent?

Agraïm de tot cor a les persones que han aportat i compartit els seus testimo-
nis. Tant de bo ens ajudin a ser una mica més empàtics i ens motivin a ser més 
solidaris i compromesos socialment.

Finalment, en aquest curs de celebració dels 25 anys de l’entitat, volem fer-vos 
arribar el missatge que les persones dels equips, del voluntariat i del patronat 
seguim il·lusionades i compromeses amb la tasca d’acollir i acompanyar. I con-
fiem novament en la vostra complicitat. 

Equip directiu
Fundació Acollida i Esperança

Un any més, i ja en són 25, seguim fidels  
a la nostra missió i valors: acollir i donar 
esperança a persones vulnerables en 
situació d’exclusió social i oferir l’escalf 
d’una família. 

Participar del procés d’ajuda per refer 
la vida i la salut de les persones que més 
ho necessiten ens omple i no volem deixar 
de fer-ho.

Ara fa 25 anys, quan una persona 
agafava el virus del VIH, tenia un escenari 
vital curt i molt compromès, especialment 
si venia del món del carrer i no disposava 
d’un sostre i de recursos mínims per al seu 
sosteniment. La millora en les medicacions 
i de les condicions de vida ha permès a 
molta gent tornar a gaudir del present i 
poder fer una mirada endavant.    

La preocupació per l’endemà ens ha 
portat sempre a pensar en la sostenibilitat 
del que anàvem posant dempeus. Per a la 
nostra Fundació sempre ha estat molt 
important que tot allò que anem construint, 
els diferents projectes, tant socials com 

empresarials, siguin sostenibles al llarg 
del temps. En aquest sentit, ens hem 
esperonat sempre a treballar des de la 
bondat i la bona voluntat, amb la màxima 
professionalitat. 

El 2018 ha estat un bon any en la nostra 
valoració. 

La mort del pare Costa a principis d’any 
ens va deixar a tots una mica orfes i ens va 
obligar a reestructurar les responsabilitats 
dintre del patronat. Durant l’any hem pogut 
consolidar la nostra cohesió com a equip 
de patrons. 

D’altra banda després d’anys econòmi-
cament molt difícils, tot i que encara ens 
queda feina per endavant, també hem 
consolidat un canvi de tendència que ens fa 
mirar el futur esperançadament per poder 
continuar acollint i donant esperança a les 
persones que acompanyem.  

Estíbaliz López, presidenta
Joaquim Planasdemunt, vicepresident 

Sumari

Carta de 
l’Equip 
directiu

25 anys: una mirada del Patronat
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Quins són els 
sentiments  
i emocions 
vinculats a  
l ’exclusió social?
La Fundació Acollida i Esperança ha atès un total de 1.126 
persones durant el 2018. 

Què hi ha darrere d’aquesta xifra? A les Memòries d’activitat 
ho intentem explicar fixant la mirada en les persones 
acompanyades per l’entitat.

El 2016 vam descriure condicionants de vida que determinen 
les biografies de les persones que atenem i el 2017 les necessitats 
o reptes vinculats a aquests condicionants:

1. 
Pobresa econòmica / 
Satisfacció de les necessitats 
vitals bàsiques 

2.
Falta d’habitatge / 
Reclamació del dret a un 
habitatge digne 

4.
Deteriorament de la salut / 
Accés al sistema sanitari 
públic i a acompanyaments 
mèdics

3.
Soledat / 
Sentir-se escoltat 

6.
Manca de feina / Formació 
i orientació per millorar 
l’ocupabilitat

5.
Addiccions / Motivació 
per a l’aprofitament 
dels recursos i eines 
terapèutiques

8.
Discriminació i rebuig / 
Recuperació de l’autoestima 
i la dignitat personal

7.
Pèrdua de les relacions 
socials / Participació 
comunitària, noves 
relacions i sentit de 
pertinença

Enguany ens plantegem:
Com es viu tot això?
Quines són les emocions  
que acompanyen aquestes realitats?
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71.  
Quins sentiments  
et provoca la pobresa 
econòmica? 

Moltes de les persones que atenem als 
centres d’acollida i pisos de l’entitat arriben 
després d’un període més o menys llarg 
d’haver estat vivint al carrer o en situacions 
molt precàries. 

Viure un dia a dia on no tens garantit el 
menjar, la higiene, la roba, etc. té un impacte 
emocional molt fort: ràbia, desesperació, 
enuig, incertesa, desànim, angoixa...

Alhora és molt potent veure com es van 
transformant aquest tipus d’emocions en la 
mesura que es van garantint aquestes neces-
sitats: tranquil·litat, relaxament, esperança, 
agraïment...

TOMÁS  
LÓPEZ (Itaca):
“Vacío: en la calle no tienes nada.
Lo que sientes es hambre, frío, calor…
 Mucha inseguridad porque hay muchos
riesgos. No puedes descansar, no puedes
trabajar y vas como dando tumbos por la vida.
Sientes que la calle te atrapa en sus redes.
Ahora en Itaca me siento a gusto, estoy contento.
Siento que estoy aprendiendo a vivir de nuevo.
No quiero volver nunca más a la calle.”
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Gairebé la totalitat de persones que acompanyem no 
tenen un pis propi, no tenen una llar.

Què implica en el terreny emocional? Inseguretat, 
amargura, preocupació, por, resignació, hostilitat...

També és rellevant com impacta anímicament 
poder accedir a un habitatge: alegria, oportunitat, 
serenor, independència, llibertat...    

2.  
Com et sents quan 
no tens cobert el 
dret a l’habitatge? 

SANTIAGO 
ESCUDERO (SAVA):
“Súper contento, con paz interior. Así me sentí el primer 
día que me desperté en el piso. Justo antes me sentía 
muy nervioso porque de alguna manera era empezar de 
cero. Pasé de estar en Can Banús, donde te sientes más 
protegido, a vivir de forma más autónoma.  
Los profesionales me transmitieron confianza y yo sentí 
que tenía que responder y creerme que estaba capacitado 
para dar el paso. Ahora me siento feliz”.
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3.  
Com canvien les teves 
emocions quan passes  
de sentir-te sol a sentir-te 
acompanyat i escoltat?

Fa anys que constatem i denunciem que tan impor-
tant com la mancança material que determina 
l’exclusió és la realitat de soledat que pateixen les 
persones.

Aquesta soledat et pot fer sentir apartat i provocar 
amargura, antipatia, indiferència, tristesa...

D’altra banda, quan es generen espais de vida 
compartida i convivència reneixen emocions que 
podien semblar oblidades: tendresa, il·lusió, afinitat, 
estimació...

LOURDES 
CARMONA (Convent dels Franciscans):
“ Yo he sido de ir sola pero uno necesita tener piña, tener gente. Estar siempre solo no es bueno 
porque sientes que no te puedes identificar con nadie y esto te crea malestar, incomodidad, te hace 
dudar de ti misma. Solo es muy difícil defenderte en la vida. No me esperaba estar tan bien como 
estoy aquí en el Convent. Espero poder seguir estando relajada para pensarme bien las cosas.”
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Tots sabem com posa a prova viure amb alguna 
malaltia greu, per pròpia experiència o per algun 
ésser estimat. Encara és més difícil conviure amb la 
pèrdua de salut quan pateixes situacions de pobresa i 
exclusió. És més, la mateixa exclusió social et fa més 
vulnerable al deteriorament de la salut, tant física 
com psíquica.

Emocions com el sentiment de fragilitat, dol, 
confusió, por, frustració...

Malgrat que la malaltia i el deteriorament de la 
salut és un camí que no tenim més remei que transi-
tar, si es procura atenció, cura i acompanyament 
també poden sorgir sentiments de pacificació, de 
reconciliació, de cerca de sentit...

4.  
Quines emocions 
poden vincular-se 
amb la malaltia 
i què sents quan 
tens suport? NATALYA 

(Can Banús):
“Tomar la medicación que 
necesito, que me acompañen 
al médico, a las pruebas... 
Todo eso me hace sentir 
más tranquila y para mí es 
también ayuda moral  
y amor. Además, me harán 
prótesis de dientes y para 
mi tener dientes es muy 
importante para comer 
mejor, para conseguir 
un trabajo, para conocer 
gente… Me siento fuerte  
y con más confianza. 
También siento que tengo 
que seguir trabajando con 
mi mente para volver  
a ser la de antes”.
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En el cas d’Acollida i Esperança, gran part de les persones que seguim ajudant i acompanyant 
han tingut una vida condicionada pel món de les toxicomanies. Encara al 2018, un 80% de les 
persones ateses en l’àmbit residencial havien patit algun tipus d’addicció a drogues. Una 
addicció que sovint comporta trajectòries relacionades amb la delinqüència, la presó, el carrer.  

Si fan relectura del seu pas per les drogues les emocions expressades són fortes: confu-
sió, buidor, plaer, culpa, impotència, evasió...

També són intenses les emocions d’aquell qui expressa com va superar l’addicció: orgull, 
penediment, satisfacció, seguretat, prudència, lluita...

5. 
Quin és el món emocional 
vinculat als problemes 
d’addicció? 

DAVID 
CUESTA (Itaca):
“Querer autodestruirte te puede llevar a una adicción. Sentir odio, insatisfacción, 
que no vale la pena despertarse, que todo lo que haces es a medio gas... Sentir que no 
sientes nada, un bloqueo de sentimientos… Me estoy empezando a creer que estoy 
mejor, también siento miedo de no poder hacer cosas que quiero. Es como cuando te 
quitan una escayola, que tienes que levantarte y empezar a andar. Siento que es 
una pelea pero he llegado a esta pelea.”
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6. 
Com et fa sentir  
la manca de feina  
o aconseguir trobar-ne?
Tenir una feina, un contracte, una nòmina. Per a moltes 
persones és la fita que permetrà assolir la inclusió 
social. Deixar endarrere l’exclusió.

Però quan no pots accedir al mercat laboral és 
realment difícil tenir un equilibri personal o poder 
assegurar la subsistència.

Què se sent en no trobar feina, en no poder treba-
llar? Frustració, rebel·lió, avorriment, desengany, 
inutilitat...

I quin contrast amb els sentiments de qui aconse-
gueix una feina després de molt cercar-ne: optimisme, 
il·lusió, oportunitat, autoafirmació...

JOAN ANTONI 
SAURA (Mansol Projectes):  
 “Portava 8 anys sense feina i això em feia sentir 
preocupació. Vaig fer cursos de formació però la crisi 
econòmica i també l’edat m’ho posaven difícil.  
El 2018 vaig entrar a treballar a Mansol i,  
a banda d’ingressos per viure, això m’ha ajudat a tenir una 
disciplina que necessitava, uns horaris. Em sento millor 
des que estic treballant, menjo i dormo millor.”
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7.  
Com t’afecta 
emocionalment 
la pèrdua de 
relacions socials? 
I recuperar la 
participació 
comunitària?
Ara es parla molt de les intervencions comunitàries. 
Recuperar la vida social, les relacions amb l’entorn 
familiar, participar en les activitats del barri o ciutat 
són elements fonamentals d’una pertinença sana en 
l’entorn social.

Quan això no es dona les emocions solen anar 
carregades de negativitat: vergonya, solitud, margi-
nalitat, enveja, odi...

Al contrari, en la mesura que es recuperen vincles 
amb l’entorn, el dia a dia abandona la zona de grisos i 
foscor i ens obrim a altres sentiments: admiració, 
sorpresa, pertinença, motivació...

GABRIEL 
GARCÍA 
(Convent dels Franciscans):
“Una rabia interior muy 
fuerte, frustración… 
Cuando te sientes receloso 
del mundo y a la defensiva 
te encierras en ti mismo… 
El único perjudicado eres 
tú si te comes tus problemas 
solo. Todos tenemos un 
pasado, tenemos nuestra 
mochila. Pero a mí me 
hace sentir bien pasar un 
buen rato con compañeros 
del Convent o con otras 
personas, compartir mis 
vivencias, poder reírme, 
poder expresarme...  
Mi objetivo es sentirme 
más estable y más 
independiente.”
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8. 
Què sents quan passes  
de sentir-te rebutjat  
a recuperar l’autoestima?
Les drogues, el VIH/sida, el sensellarisme, la salut mental... No són 
realitats que només tinguin a veure amb la dimensió individual, sinó que 
la mirada i el posicionament de l’entorn social formen part fonamental 
d’un sistema que acaba expulsant i estigmatitzant les persones.

Com afecta emocionalment quan un sent rebuig i discriminació? 
Indignació, ofensa, menyspreu, infravaloració...

Alhora és gratificant veure com es sent la persona quan torna a 
posar-se dempeus: dignitat, confiança, autoafirmació, felicitat...

JOSÉ 
GARCÍA (Can Banús):
“Si quieres ver un cambio, lo tienes que hacer tú y también 
pedir ayuda si la necesitas. Lo que pasa es que a veces 
te hiere en tu orgullo y te sientes débil. También a veces 
sientes mucha impaciencia y la paciencia es muy necesaria. 
Yo ahora me siento más fuerte y pienso ‘yo quiero, yo puedo 
y yo soy capaz: ¡ánimo!”
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Voluntariat
38
Persones 
voluntàries  
a la Fundació

59
La mitjana 
d’edat

20
dones

18
homes

Durant el 2018 hem implementat un nou Pla de 
Voluntariat, incorporant també una persona per 
coordinar aquest àmbit. Els objectius són posar en 
valor la feina realitzada per les persones voluntàries i 
promoure’n la presència estable, així com impulsar 
noves activitats de voluntariat que afavoreixin la 
missió de l’entitat.

L’existència d’Acollida i Esperança no hagués estat 
possible sense el grup de persones voluntàries que 
s’hi van implicar als orígens de la Fundació. Part dels 
projectes van partir d’iniciatives voluntàries i s’han 
acabat professionalitzant. El paper del voluntariat, 
doncs, ha anat canviant però la seva importància 
continua sent la mateixa. 

Creiem que el voluntariat aporta a les persones 
que atenem una font de relació diferent i complemen-

tària a la dels professionals i que contribueix a una 
autèntica socialització de les persones acollides. 
També aporten valors com l’altruisme, el compromís, 
l’amistat i la confiança. Les persones voluntàries, a 
més, contribueixen a la sensibilització ciutadana. 

Alhora, fer un voluntariat a la Fundació pot ser 
una experiència de creixement personal i pot generar 
sentiment de pertinença a un equip de persones que, 
juntes, promouen la transformació social. 

El nostre agraïment per a totes les persones 
voluntàries durant aquests 25 anys!

voluntariat@acollida.org 

Carme Giménez 
voluntària des de 1995 

“Sento que és casa meva perquè 
m’hi sento molt bé. Vaig venir un 
dia per cobrir a una amiga que era 
voluntària i al final m’hi vaig 
quedar perquè em van engrescar i 
perquè em vaig sentir acollida i 
estimada. Ara ajudo a la cuina 
però anys enrere havia estat 
també amb la roba, fent llits, 
ajudant a banyar a persones 
residents... Si algun cop no puc 
venir ho trobo a faltar: tots aquests 
anys he sentit que hi ha persones 
que em necessiten i que jo també 
les necessito a elles.”

Maria Paniagua 
voluntària des de 2018

“Sento felicitat. Jo faig companyia 
a les persones residents i elles 
m’aporten coses cada dia, em fan 
riure molt! També sento que 
m’agrada molt aprendre de les 
històries que tinc l’oportunitat de 
conèixer, històries diferents a les 
que estem acostumats. I compartir 
amb el meu entorn el que faig a la 
Fundació. Crec que es bo parlar de 
la malaltia: s’ha avançat molt 
mèdicament però no socialment.  
Cal lluitar contra l’estigma social.”

Què sento  
sent voluntària  
a la Fundació?
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Els 
nostres 
serveis

Can Banús
(Centre d’acollida)

Servei d’acolliment residencial 
temporal amb suport professional 
per a persones que viuen amb VIH/
sida en situació d’exclusió social. 
Garanteix una atenció integral i 
individualitzada orientada a 
millorar la qualitat de vida i un 
acompanyament socioeducatiu 
destinat a promoure processos 
d’inserció social.

Situat a Badalona, mixt i amb 
capacitat per a 27 residents. En 
funcionament des de 1996.

Convent 
dels Franciscans
(Centre d’acollida)

Servei d’acolliment residencial 
temporal amb suport professional 
per a persones que viuen amb VIH/
sida en situació d’exclusió social. 
Garanteix una atenció integral i 
individualitzada orientada a 
millorar la qualitat de vida i un 
acompanyament socioeducatiu 
destinat a promoure processos 
d’inserció social. 

Situat a la Bisbal d’Empordà, 
mixt i amb capacitat per a 27 
residents. En funcionament des de 
l’any 2003.

C. Muntaner, s/n
08917 Badalona
93 497 05 12
canbanus@acollida.org 

C. del Convent, 55
17100 la Bisbal d’Empordà, Girona
972 640 139
convent@acollida.org

40 
persones 
ateses i

9.210 
atencions 
persona/dia 
(estades)
 
93% 
d’ocupació

51 
persones 
ateses i 

8.894 
atencions 
persona/dia 
(estades) 

90% 
d’ocupació

Itaca
(Pis d’inclusió)

Situat al districte de Ciutat Vella, 
el pis té capacitat per a 8 homes i 
l’atenció és continuada, com a 
mínim, durant 12 hores al dia amb 
professionals i voluntaris. Les 
persones que hi viuen, en situació 
d’exclusió, reben acompanyament 
socioeducatiu. Es va obrir l’any 
1990 de la mà de Sor Genoveva 
Masip i del Pare Josep Costa. 

Barri Gòtic de Barcelona
93 315 17 57
itaca@acollida.org

18 
persones 
ateses i 

2.647 
atencions 
persona/dia 
(estades)
 
91% 
d’ocupació
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SOPS
(Consultori odontològic)

Servei d’odontologia per a pacients 
amb risc d’exclusió social i sense 
possibilitats econòmiques que són 
derivats pels serveis socials o per 
altres entitats. Proporciona 
atenció bucodental bàsica i està 
ubicat a la finca de Can Banús 
(Badalona).

Mansol Projectes
(Centre Especial de Treball)

Empresa de serveis, qualificada 
com a CET, que ofereix llocs de 
feina a persones en situació 
d’exclusió social i amb discapacitat 
reconeguda per possibilitar-los la 
inclusió laboral i social. En marxa 
des de 1999.

• Projectes industrials: feines 
relacionades amb el muntatge 
industrial per a diversos 
sectors productius.

• Destrucció certificada de 
documentació confidencial.

• Servei de manteniment 
d’espais i habitatges.

• Projecte agrosocial Horta de 
Santa Clara: hort ecològic.

• Projecte avícola: gestió i 
explotació d’una granja avícola. 

• Serveis d’inserció laboral 
(Làbora i Incorpora): assesso-
rament i acompanyament a 
persones en atur i en risc 
d’exclusió.

C. Muntaner, s/n
08917 Badalona
93 497 05 15
sops@acollida.org

C. Muntaner, s/n
08917 Badalona
93 497 03 50
www.mansol.cat

618 
persones 
ateses

1.296 
visites

406 
pròtesis 
entregades  
(un 49% més  
que l’any 2017)

48 
persones 
han treballat 
a Mansol 
Projectes 
de les quals 
37 tenien 
discapacitat

15 contractes 
nous

Programa 
Làbora: 

172 persones 
ateses al Punt 
Làbora de Ciutat 
Vella (116 
contractes).
 
Programa 
Incorpora 
de “la Caixa” al 
Baix Empordà:

96 insercions 
aconseguides 
i formació a 
35 persones. 

SAVA
(Servei d’Acompanyament 
a la Vida Autònoma)

Servei que dona suport als proces-
sos d’emancipació de persones 
que han viscut en algun recurs 
residencial i volen viure de manera 
més autònoma. Ajuda a aquestes 
persones en la recerca d’habitatge 
i presta acompanyament socioedu-
catiu i emocional. 

Monestir 
de Santa Clara
(Projecte agrosocial)

L’edifici del Monestir de Santa 
Clara té diversos usos. Als te-
rrenys que l’envolten hi ha els 
camps de conreu del projecte 
agrosocial de l’Horta de Santa 
Clara i a l’edifici es troba l’obrador 
de patés vegetals i confitures 
elaborats amb producte propi de 
l’Horta. També hi ha un habitatge 
per a una família, una escola de 
formació de garantia juvenil de la 
Fundació Antonio Jiménez i un 
centre per a menors immigrants 
de la Cooperativa Suara. Situat al 
municipi de Fortià (Alt Empordà).

A Badalona, Barcelona, Esparreguera, 
Figueres i la Bisbal d’Empordà
680 484 215
programapisos@acollida.org

Ctra. de Roses, km 33
17496 Fortià, Girona
650 748 732
www.hortadesantaclara.cat

59
persones 
acompanyades 
en total i

10.539 
atencions 
persona/dia 
(estades)

S’ha proporcionat 
habitatge 
a 36 
de les 59 
persones

La Fundació 
Acollida i 
Esperança 
disposa de 
12 pisos 
d’autonomia 

(88% 
d’ocupació)
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Estat de comptes

El compte de resultats de l’exercici 
2018 torna a presentar, per segon 
any consecutiu, un resultat zero. 
Aquesta és sens dubte una bona 
dada per a la Fundació, una dada 
que confirma que estem consoli-
dant la sostenibilitat econòmica de 
la institució.

Alhora es segueix constatant un 
cert creixement en el volum total 
d’ingressos i despeses. S’ha 
arribat a la xifra de 3.212.001,14 
euros de resultat global, el que 
suposa un increment del 7% 
respecte a l’any anterior.   

La despesa està clarament 
focalitzada en l’atenció a les 
persones (91%) mitjançant el 
sosteniment de tots els centres 

d’acollida i serveis de l’entitat. 
Cobra especial rellevància la 
partida dedicada als professionals, 
que en definitiva possibilita 
l’atenció i l’acompanyament de les 
persones ateses.

Només un 9% dels recursos es 
destinen a l’equip d’estructura que 
dona suport transversal a tots i 
cadascun dels centres i serveis.

També és destacable la despe-
sa destinada als projectes dirigits 
a la inserció laboral, que inclou les 
contractacions del centre especial 
de treball amb 37 treballadors 
amb discapacitat en nòmina 
durant el 2018.

En l’àmbit dels ingressos 
segueixen sent clau els que prove-

nen dels diversos acords i convenis 
amb l’administració (fins a un 57%), 
però és rellevant haver arribat a un 
29% de recursos propis (provinents 
del CET i de les aportacions dels 
usuaris) i a un 14% corresponent a 
col·laboracions d’institucions 
privades, donatius particulars i 
altres.

En definitiva aquests resultats 
no només són conseqüència d’una 
correcta gestió econòmica finance-
ra sinó que, per sobre de tot, són 
una constatació de la implicació i 
solidaritat de tots els agents que 
d’una forma o una altra, ajuden a 
sostenir Acollida i Esperança.

Agrair-vos una vegada més la 
vostra generositat i fidelitat.    

INGRESSOS
3.212.001,14€

DESPESES 
3.212.001,14€

RESULTAT 2018  
0€

A QUÈ DESTINEM  
ELS RECURSOS?

DESPESES 
FUNDACIÓ 2018
Total: 3.212.001,14€ 

50.159,21€
1%

167.788,65€
5%

1.634.615,66€
51%

Altres 
despeses 

Amortitzacions

342.191,52€
11%

Compres

415.569,86€
13%

Consums Professionals 
dels Serveis

601.676,24€
19%

Treballadors CET 
Mansol Projectes  

91%

9%

Direcció, 
Administració 
i Comunicació 

Atenció a les persones 
(funcionament serveis, 
professionals, 
alimentació...)

INGRESSOS  
FUNDACIÓ 2018
Total: 3.212.001,14€ 

144.426,39€
4%

146.171,26€
5%

206.054,33€
6% 

175.000,00€
5%

1.523.911,52€
48%

677.502,36€
21%

255.216,09€
8%

Aportació 
usuaris  

83.719,19€
3%

Altres  

Subdirecció 
General de Treball 

en la Diversitat

Altres 
administracions Donatius

Col·laboracions 
privades

Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies

Facturació CET 
Mansol Projectes
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PERSONES SENSE LLAR

Des de la Taula Sense Llar de 
Badalona formem part de 
l’organització del Recompte de 
Persones Sense Llar a Badalona, 
que el 16 de maig va comptabilit-
zar 57 persones dormint al carrer i 
172 en recursos residencials o 
infrahabitatges. 

També amb la Taula, i amb 
motiu del Dia Mundial de Persones 
Sense Llar, organitzem al novem-
bre una sessió de reflexió sobre el 
sensellarisme dirigida als volunta-
ris del Recompte.

NOVA PRESIDENTA DE LA 
FUNDACIÓ

S’aprova la composició del nou 
Patronat de la Fundació Acollida i 
Esperança per quatre anys, amb 
Estíbaliz López com a nova presi-

denta de l’entitat després que el 
pare Costa ens deixés el gener de 
2018. Estíbaliz López havia estat 
durant deu anys vicepresidenta i 
també voluntària.

REPTES EN VIH/SIDA

Participem en la reunió de la 
Comissió de VIH/sida i exclusió 
social d’ECAS amb Francesc 
Iglesies, secretari general d’Afers 
Socials i Famílies: es presenten 
dades i reptes com l’envelliment 
de la població atesa, la necessitat 
de promoure una millor coordina-
ció entre xarxes i el futur procés 
d’acreditació i concertació dels 
serveis (19 juliol).

DOS NOUS PISOS D’AUTONOMIA

Incorporem dos nous pisos dins 
del Servei d’Acompanyament a la 

Vida Autònoma (SAVA): un a 
Badalona i un altre a Figueres. 
SAVA és un dels serveis que ha 
crescut a la Fundació Acollida i 
Esperança durant els últims anys 
a causa de les dificultats per 
accedir a l’habitatge. 

VISITA DE L’ARQUEBISBE  
DE BARCELONA

El cardenal Joan Josep Omella, 
arquebisbe de Barcelona, visita el 
centre d’acollida Can Banús, seu de 
la Fundació Acollida i Esperança 
(21 setembre). El cardenal Omella 
anima a continuar “acollint i donant 
esperança amb autenticitat”. 

EN XARXA AMB ALTRES 
ENTITATS PER MOSTRAR 
L’IMPACTE SOCIAL
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Mostrem l’impacte de les entitats 
socials, juntament amb una 
desena d’organitzacions, a través 
d’una Taula-debat a Badalona en 
què es presenten dades i propos-
tes de cara a millorar l’atenció a 
les persones (26 setembre).

PATÉS ECOLÒGICS I SOCIALS  
DE L’HORTA DE SANTA CLARA

Continuem treballant en aquest 
projecte agrosocial amb l’objectiu 
de generar llocs de feina per a 
persones amb discapacitat i en 
risc d’exclusió social. Elaborem un 
nou packaging dels patés vegetals 
de l’Horta de Santa Clara de cara a 
la seva comercialització als 
supermercats Veritas, que co-
mença al desembre.

FORMACIÓ A PERSONES A QUI 
COSTA TROBAR FEINA 

Posem en marxa els dos primers 
cursos dins del servei ofert per 
Mansol Projectes com a Punt 
Formatiu Incorpora de “la Caixa” 
(Baix Empordà). 20 persones 
troben feina a partir d’aquests 
cursos (elaboració i manipulació 
de productes càrnics i neteja de 
grans equipaments). L’objectiu és 
la integració laboral de persones 
amb dificultats per accedir al 
mercat de treball.

CONCERT SOLIDARI DE NADAL

El 2 de desembre celebrem el 
Concert solidari de Nadal amb la 
Big Band de l’Escola de Música 
Moderna de Badalona. Més de 200 
persones omplen la Parròquia de 
Sant Francesc d’Assís de Badalona. 

DURANT EL 2018 TAMBÉ:

• Hem continuat participant en 
Mostres d’entitats socials i 
fires ciutadanes.

• Hem celebrat festes i dies 
especials amb les persones 

25 ANYS D’ACOLLIDA I ESPERANÇA 
Persones usuàries, voluntàries i professionals ens reunim a Can Banús, seu de l’entitat, 
per celebrar internament els 25 anys de la Fundació Acollida i Esperança i donar així el 
tret de sortida de la celebració de l’aniversari. El 3 d’octubre de 1993 s’aprovava la 
constitució de la Fundació Acollida i Esperança i aquesta festa interna es fa justament 
la mateixa data. Presentem també el logotip dels 25 anys amb el lema “25 anys acom-
panyant i confiant en les persones”. 
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residents. També hem compar-
tit dies de vacances tot l’equip 
amb els residents, aquest any, 
a la Casa de Colònies Josep 
Manyanet (Begues).

• Hem fet formació amb tots els 
professionals (una sessió 
sobre counseling en 
l’acompanyament i una altra 
sobre salut mental).

 

MÉS NOTÍCIES DEL 2018 A  
WWW.ACOLLIDA.ORG/NOTICIES 



Partners i xarxes

Amb la col·laboració de: 

Altres agraïments:
De CAN BANÚS
Escoles Minguella, Col·legi Santa Teresa Ganduxer, Protectora d’animals ADAM, Associació Institut Gestalt, Banco Farmacéutico, Farmàcia PAL-Badalona, 
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, Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, Grupo de los 12 Pasos, el Círcol

Del CONVENT
Pastisseria Massot, Banc d’Aliments de Girona, SOMA fisioteràpia i osteopatia, Pastisseria Can Font, SL, ACAS Girona, Col·legi Cor de Maria, Skaphos. Sub Palamós, 
La Sirena, Ortopèdia Sancho, Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Convent, Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat de Girona, Cor Carreras Dagas, 
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, Farmàcia Gispert de Vulpellac, Fleca Can Duran de Palafrugell, Condis de la Bisbal d’Empordà, Dispuig Girona, Associació 
Voltors de la Bisbal d’Empordà, Can Pauet de Jafre

Amb el suport de:

Fundació 
Privada 
Mir Puig

Germanes 
Clarisses 
de Fortià

Germanes 
Clarisses 
de Reus

Fundación 
Royan 
Villar

Inmuebles 
y Fincas 
DOGA

Fincas 
IBIZA

Parròquia
Maria
Reina

Parròquia de Sant 
Francesc d’Assís 

de Bufalà

Òptica Hispano
Pa de Sant Antoni
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Si ens vols explicar què has sentit llegint aquesta Memòria  
ens pots escriure a comunicacio@acollida.org 

Pots col·laborar amb nosaltres fent-ne difusió  
o implicant-te com a persona voluntària. 

També et deixem el nostre número de compte  
per si ens vols ajudar:

ES18 2100 3317 1222 0006 5609

Fundació Acollida i Esperança
Muntaner, s/n. 08917

Badalona
93 497 01 27

www.acollida.org
@Fund_acollida

facebook.com/AcollidaiEsperanca


