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Carta de l’Equip directiuSumari

El dia a dia en una entitat on 
atenem més de 1.100 persones al 
llarg de l’any és d’allò més divers. 
La vida als centres d’acollida, als 
pisos d’inclusió i als diferents 
serveis és intensa i força variada. 
Un comú denominador són els 
vincles que establim entre les 
persones en la quotidianitat.

Entre totes -persones ateses, 
professionals, voluntariat, patro-
nat...- volem aprofitar tots els 
moments per potenciar aquests 
vincles i crear un àmbit d’inter-
venció on tothom se senti recone-
gut, apreciat, tingut en compte. La 
recuperació de l’autoestima i el 
sentit de pertinença a un entorn 
de relacions humanes positives 
pot ser la base per a la recons-
trucció d’un nou projecte vital.

Acollida i Esperança intenta 
facilitar les condicions perquè 
s’estableixin relacions d’ajuda a 
partir de les quals acompanyar i 
atendre les persones. En un 
entorn amb tantes desigualtats, i 
on són massa les dones i homes 
que pateixen exclusió, pot semblar 
que no es fa prou per transformar 
les estructures que generen 
aquesta pobresa. Però tenim el 
convenciment que les entitats 

d’acció social contribuïm a la cohesió social i a què es reconegui tothom 
com a persones dignes, amb drets i amb un paper a la societat.

A la Memòria que teniu a les mans trobareu l’aportació de la Funda-
ció Acollida i Esperança durant el 2019. Enguany us presentem el 
contingut estructurat al llarg d’un dia de funcionament de l’entitat. Hem 
utilitzat imatges recollides en una de les darreres dinàmiques per 
commemorar el 25è aniversari de la Fundació: durant 24 hores les 
persones vinculades a la institució enviàvem fotos fetes amb el mòbil 
mostrant la realitat quotidiana. Vam reunir més de 1.000 imatges: tot un 
mosaic de vida, reptes, il·lusions...

Com sempre, només ens resta agrair el vostre interès, animar-vos 
que ens ajudeu a difondre tot aquest sentit de l’acció social i, finalment, 
demanar-vos la vostra complicitat.
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7:00 Bon dia

UNA OPORTUNITAT 
PERQUÈ AVUI SIGUI UN 
BON DIA 
Ens llevem als centres 
d’acollida i pisos. Tenir 
un sostre on dormir és 
una necessitat bàsica, 
un dret de les persones i 
un pas previ per fer 
possible qualsevol tipus 
de procés personal de 
recuperació. 

ACTIVITATS EN L’ENTORN 
COMUNITARI 
El ritme diari de les persones 
que fan activitats fora dels 
centres és més matiner. 
Esmorzen abans i marxen les 
que tenen compromisos amb 
el seu propi itinerari d’inser-
ció: formacions, programes 
terapèutics, recerca de 
feina...

SUPORT A LA HIGIENE DIÀRIA A 
QUI HO NECESSITA 
Dutxar-se, vestir-se amb roba 
neta... La higiene personal com a 
part de la cura de la persona i del 
benestar. Són realitats quotidianes 
que van restaurant el sentit de 
dignitat personal i l’autoestima.

7:30 8:00

EL 69% DE LES PERSONES INGRESSADES ALS CENTRES D’ACOLLIDA 
ESTAVEN EN SITUACIÓ DE SENSE LLAR

Jose Membrado 
(Itaca):
 
“Mi habitación es bastante 
acogedora, tengo una cama, 
un armario empotrado y 
una mesa. Es un cambio 
radical y me estoy acostum-
brando.”

Un dia a la vida  
de la Fundació
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Un dia a la vida de la Fundació

UNA FEINA PER A LA 
INSERCIÓ SOCIAL
El Centre Especial de Treball 
Mansol Projectes comença el 
seu horari a la planta industri-
al de Badalona. Té diverses 
línies de treball: destrucció 
documental, arranjament 
d’habitatges, obrador ecolò-
gic... Aquest àmbit d’empresa 
de la Fundació permet la 
incorporació al món del 
treball.

ATENCIÓ BUCODENTAL PER 
MENJAR BÉ I PODER SOMRIURE 
A la clínica de SOPS (Servei Odon-
tològic per a Pacients Socials) ja 
han començat les visites als 
pacients, que venen derivats per 
treballadores socials. Ha esdevin-
gut un servei que garanteix aquesta 
necessitat d’atenció bucodental i 
que semblava inaccessible a 
persones en risc d’exclusió o amb 
pocs ingressos econòmics.

ESMORZEM PLEGATS 
ALS CENTRES 
D’ACOLLIDA
Un moment per comen-
çar el dia plegats i 
compartir informació 
dels plans per a la 
jornada. Pot ser que avui 
toqui visita a l’hospital, o 
fer gestions a l’ajunta-
ment, o un control de 
pes a infermeria... 

8:30 9:00 10:00

“La feina són ingressos i et 
sents orgullosa quan l ’aconse-
gueixes. És una rutina que et 
pot ajudar a deixar de banda 
alguns problemes personals i 
continuar mirant endavant.”

Montse 
Álvarez 
(CET 
Mansol 
Projectes):

L’ÚLTIM TRIMESTRE DEL 2019 
INICIEM REFORMES A SOPS PER 
AMPLIAR I MILLORAR EL SERVEI
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Un dia a la vida de la Fundació

PREPARANT PATÉ ECOLÒGIC 
Aquest és un producte artesanal 
de l’Horta de Santa Clara que 
elaborem en un obrador propi a 
Fortià (Girona) i que forma part de 
les línies de treball de Mansol 
Projectes. A més de generar llocs 
de treball ens compromet amb 
l’agricultura ecològica i l’alimen-
tació saludable. 

TALLERS I ACTIVITATS 
DIÀRIES PER OMPLIR  
DE SENTIT EL DIA 
Fem activitats i tallers a les 
llars, i també amb les 
propostes de l’entorn 
comunitari i dels barris. 
Amb objectius ben diversos 
però que finalment són una 
manera de mantenir-se 
actives i anar treballant la 
pròpia autonomia: taller 
d’estimulació cognitiva, de 
cuina, de lectura de la 
premsa, activitat física, 
ioga... 

TASQUES PER RECUPERAR 
UNA RUTINA 
Neteja, bugaderia, parar i 
desparar taula... Cada 
persona que viu a algun dels 
serveis residencials té unes 
tasques per contribuir al 
funcionament de les cases, 
per assumir una responsabi-
litat i per tornar a construir 
una rutina. El grup de convi-
vència és una oportunitat per 
potenciar les habilitats 
relacionals i socials.

10:30 11:00 11:30

Mariano López 
(Convent): 
“Me cuido, como bien, hago 
mis talleres, mis tareas, un 
poco de gimnasia cada día y 
tengo muchos momentos de 
reflexión positiva. Creo que 
siempre debo buscar mi 
futuro con un volver a 
empezar.” 
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Un dia a la vida de la Fundació

SEGUIMENT MÈDIC  
I QUALITAT DE VIDA 
Moltes de les persones que 
atenem prenen medicació 
diàriament. En fem segui-
ment perquè l’adhesió al 
tractament és important i 
alhora treballem perquè la 
persona sigui responsable de 
la cura de la seva salut. Fem 
acompanyaments a les visites 
i a les proves als centres 
mèdics.

FORMACIÓ I RECERCA  
D’OPORTUNITATS LABORALS 
Als matins es concentra la feina 
pel que fa al programes d’inserció 
laboral. Tant el Punt Làbora que 
oferim a Ciutat Vella de Barcelona 
com el Programa Incorpora de la 
Caixa que tenim implementat al 
Baix Empordà són dos serveis que 
ens permeten acompanyar perso-
nes derivades de serveis socials 
en la recerca de feina. 

LA VIDA ALS PISOS D’AUTONOMIA 
Als pisos de SAVA resideixen persones que volen i poden viure de 
manera més autònoma. Tenen una vida independent i alhora un cert 
acompanyament socioeducatiu. Cada unitat de convivència és una 
mostra que sí és possible deixar endarrere l’exclusió social.  

11:30 12:00 13:00

MÉS DE 280 CONTRACTACIONS A 
EMPRESES QUE HAN CONFIAT EN 
LA NOSTRA INTERMEDIACIÓ 
DURANT EL 2019

LA FUNDACIÓ HA 
ADQUIRIT SIS 
PISOS MÉS PER 
DONAR RESPOSTA 
AL PROBLEMA DE 
L’ACCÉS A 
L’HABITATGE

Teresa Tristàn (SAVA): 
“M’agradaria ser totalment 
independent però els lloguers 
són molt cars. Pensar en no 
tenir on viure et crea molt 
neguit. L’habitatge és causa 
d’exclusió social avui en dia.” 
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Un dia a la vida de la Fundació

EL DINAR COM A ESPAI 
DE RELACIÓ
Compartir taula és una 
ocasió per estar al 
costat de l’altre. Per 
parlar de quin dia fa avui 
o de com et sents. Poc a 
poc les converses van 
arribant i tothom agafa 
confiança i afecte. La 
cuina i un bon dinar 
també són una forma de 
generar un bon caliu als 
serveis.

MOMENTS PER ESTAR AMB TU MATEIX I PER COMPARTIR 
Saber estar amb un mateix, relaxar-se, reflexionar amb calma... Això és 
molt difícil quan hi ha tota una història de patiments i trencaments al 
darrere, però és important per iniciar un nou projecte vital. També 
xerrar amb algun company, compartir moments i demanar ajuda quan 
ho necessites. 

14:00 15:00 Bona tarda

Martín Bimbreras  
(Can Banús):
“Eres tú el que tiene que 
levantarse cada día y tienes 
que ir evolucionando, irte 
abriendo a los demás...  
¡Es importante tener a 
alguien a quien poder 
explicar lo que te preocupa!”



15

14

Un dia a la vida de la Fundació

ACTIVITATS AMB L’ENTORN A LA 
TARDA
Les tardes també tenen molta 
activitat als centres d’acollida. A 
més dels tallers, sovint rebem 
visites de grups d’estudiants que 
volen conèixer què fa una entitat 
com la nostra o que interactuen 
amb les persones residents a 
través d’alguna activitat.

Una altra manera que les 
persones residents tenen de 
relacionar-se amb l’entorn és 
participant en activitats organitza-
des als barris. Com mostres 
d’entitats o, per exemple, les fires 
de Sant Jordi.

OBERTURA ALS BARRIS I 
SENSIBILITZACIÓ
“Les nits al barri del Con-
vent” és un exemple d’una 
iniciativa amb la qual col·la-
borem, en aquest cas, cedint 
l’espai del claustre del 
Convent. Col·laborem amb 
l’entorn sempre que podem i 
també creiem que són 
oportunitats per fer sensibi-
lització.

SOPAR I FINAL DEL DIA PER ENCARAR-NE UN DE NOU!
Al pis Itaca el sopar és el moment on coincideixen totes les persones 
residents i l’espai per explicar com ha anat el dia! 

16:30 19:00 21:00 Bona nit

Demà pot ser una altra 
oportunitat, un nou 

començament!

Maria Cinta Català 
(Convent): 
“Demà també sortirà el sol com 
cada dia: ha de sortir a la 
ment, al cor i a l ’ànima!”

Tony de la Morena 
(Itaca): 
“Itaca me ha servido 
para tener confianza 
en mí mismo, estabili-
dad, estructura, 
seguridad. Para acabar 
perfeccionando las 
pequeñas cosas del día 
a día. Ahora me queda 
el futuro... Yo no le 
pido grandes cosas a la 
vida, solo tener una 
vida normal y corrien-
te, como cualquier otra 
persona. Y ser feliz.”
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Voluntariat

Durant el 2019 hem continuat amb el desplegament del pla de volun-
tariat amb els objectius de posar en valor l’aportació de les persones 
voluntàries, promoure la seva presència estable i impulsar noves 
activitats de voluntariat que afavoreixin la missió de l’entitat. 

S’han iniciat sessions de formació adreçades a les persones 
voluntàries amb l’objectiu que tinguin més eines a l’hora de desenvo-
lupar la seva tasca i també que puguin conèixer més la Fundació.

D’altra banda, s’ha potenciat la relació amb diferents universitats 
per promoure i fer difusió de les necessitats de voluntariat a l’entitat. 
Hem signat un conveni amb la Universitat de Girona i amb la UPC i hem 
col·laborat amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu 
Fabra. També han tingut continuïtat els tallers d’hàbits saludables 
adreçats als residents del pis Itaca que es van iniciar amb la UIC.

Remarcar que, en línia amb un voluntariat integrador, s’ha col·la-
borat amb entitats com la Fundació d’El Molí d’en Puigvert perquè 
persones amb discapacitat realitzessin un voluntariat d’uns mesos. 

Com a experiència innovadora, destaquem els tallers realitzats per 
l’alumnat d’integració social de l’IES Joan Maragall. Els tallers anaven 
dirigits a les persones residents sota la supervisió de l’equip d’educa-
dors/es. Així mateix, en col·laboració amb el programa Erasmus+ i 
l’entitat Bamos, dos estudiants hongaresos van fer un voluntariat a 
l’estiu.

Per últim, destacar que compartir el nostre projecte fent partícips a 
les persones voluntàries fa també que es desenvolupi un paper d’in-
formació cap a l’entorn i de sensibilització davant l’exclusió que 
considerem clau com a entitat social.

voluntariat@acollida.org

Emília Verdú,  
voluntària des de 2013

Cada dimecres fa una paella al pis Itaca i 
comparteix una estona amb els resi-
dents.

“Em sento privilegiada per l ’enri-
quiment personal que m’ha aportat 

conèixer i compartir una estoneta de la 
meva vida amb les persones que viuen a 

Itaca. Si no romandria tancada en el meu 
‘status’, convençuda que era suficient per viure la 
vida. Compartim vivències i experiències que ens 
fan persones més riques en humanitat i estimació.”

Edouard Hargrove,  
voluntari l’estiu de 2019

L’estiu 2019 el va passar a Barcelona i va fer 
un voluntariat acompanyant a les persones 
residents a Can Banús en sortides i altres 
activitats.

“El voluntariat m’ha fet trencar preju-
dicis: entendre millor les persones, anar 

més enllà. Hi ha moments tristos perquè veus 
el rebuig que pateixen algunes persones o la desconnexió 
familiar i social. Però per a mi cada dia l ’alegria i 
l ’esperança han superat la desesperació.”

47
persones 
voluntàries

28 
dones 

19 
homes

55 
anys
mitjana d’edat
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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. Ofereix 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.

• 48 persones ateses i 9.437 
atencions persona/dia 
(estades) 

• 96% d’ocupació

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. Ofereix 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.

• 48 persones ateses i 9.186 
atencions persona/dia (estades) 

• 93% d’ocupació

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

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 voluntariat. 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. 

• 19 persones ateses i 2.692 
atencions persona/dia (estades) 

• 92% d’ocupació

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

SAVA
(Servei d’Acompanyament 
a la Vida Autònoma)

Servei que dona suport als 
processos 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 acompanya-
ment socioeducatiu i emocional. 

• 61 persones acompanyades en 
total i 9.991 atencions persona/
dia (estades)

• S’ha proporcionat habitatge a 
34 de les 61 persones

• La Fundació Acollida i Esperan-
ça disposa de 18 pisos d’auto-
nomia

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

Servei d’odontologia per a paci-
ents 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).

• 478 persones ateses
• 839 tractaments
• 167 pròtesis entregades 

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 discapaci-
tat reconeguda per possibilitar-los 
la inclusió laboral i social. En 
marxa des de 1999.

• Projectes industrials: muntat-
ge industrial per a diversos 
sectors.

• Destrucció certificada de docu-
mentació confidencial.

• Servei de manteniment d’es-
pais 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)

• 52 persones han treballat a 
Mansol Projectes de les quals 
38 tenien discapacitat

• 15 contractes nous
•  Programa Làbora: 178 

persones ateses al Punt 
Làbora de Ciutat Vella  
(159 contractes). 

•  Programa Incorpora de “la 
Caixa” al Baix Empordà: 125 
insercions aconseguides i 
formació a 45 persones. 

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

Monestir 
de Santa Clara
(Projecte agrosocial)

L’edifici del Monestir de Santa 
Clara té diversos usos. Als ter-
renys 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). 

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

Amb aquest ja són tres anys 
consecutius que l’estat de comptes 
de la Fundació Acollida i Esperança 
dona un resultat zero. Això vol dir 
que el total de despeses de l’exer-
cici 2019, que van pujar fins els 
3.221.272,47 euros, va poder ser 
compensat amb un total d’ingres-
sos pel mateix import.

En general són xifres molt 
similars a les obtingudes l’any 
anterior (2018), i on només s’ha 
produït un increment del 0,29%. En 
l’àmbit financer significa que estem 
en una situació d’estabilitat que de 
moment garanteix la sostenibilitat 
de l’entitat i dels serveis i progra-
mes que desenvolupem.

Cal assenyalar que aquest 
equilibri pot ser enganyós ja que 
en gran part és a causa de mante-
nir unes taules salarials que es 
troben gairebé congelades des de 
fa 10 anys. El sector d’acció social 
a Catalunya i el conveni laboral 
d’aplicació porta més d’una 
dècada de precarietat i les retribu-
cions als i les professionals 
acumulen pèrdues del poder 
adquisitiu de com a mínim un 15%.

Aquest fet preocupa molt als 
òrgans de govern i direcció de la 
Fundació ja que l’excel·lència en 
l’atenció i acompanyament a les 
persones ateses només és possi-
ble gràcies a la implicació i dedi-

cació dels equips professionals.  
El major actiu de l’entitat són els 
seus i les seves professionals.

En aquest sentit estem treba-
llant en xarxa amb la resta de 
sectors i des de les federacions de 
segon i tercer nivell de Catalunya 
per aconseguir un reconeixement i 
un augment en les dotacions 
pressupostàries que permetin 
donar continuïtat als serveis 
d’atenció a les persones i alhora 
millorar les condicions laborals.

Tornant a les dades del 2019, 
s’ha de posar en valor que els 
ingressos públics vinculats a 
diferents acords, convenis i 
subvencions amb les administra-

cions representen un 56,55% del 
total d’ingressos. S’ha aconseguit 
arribar a un 31,18% d’ingressos 
generats per l’activitat (un 19,83% 
són els ingressos per facturació 
del CET Mansol) i un 12,26% 
d’ajuts i donatius privats.

Un any més les xifres posen de 
manifest que Acollida i Esperança 
només és possible gràcies a la 
suma de totes les aportacions. 
L’esforç de tothom (persones 
voluntàries, professionals, mem-
bres del patronat...) es sosté 
també en la vostra generositat i 
fidelitat. 

Gràcies.         

INGRESSOS  
FUNDACIÓ 2019

DESPESES  
FUNDACIÓ 2019

A QUÈ DESTINEM  
ELS RECURSOS?

Total: 3.221.272,47€ Total: 3.221.272,47€ 

143.494,11€
4%

9%

91%

154.165,09€
5%

215.216,37€
7% 

180.010,6€
6%

1.523.911,5€
47%

666.295,35€
21%

169.060,52€
5%

43.273,3€
1%

307.887,5€
10%

638.620,71€
20%

245.489,13€
7%

Aportació 
persones usuàries

120.364,96€
4%

1.572.496,7€
49%

462.259,1€
14%

Altres  
Professionals 

dels Serveis

Consums 

Subdirecció General 
de Treball en la 

Diversitat

Direcció, 
Administració  
i Comunicació 

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

Altres 
administracions Donatius

Col·laboracions 
privades

Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies

Treballadors/es CET 
Mansol Projectes

Amortitzacions

Altres despeses

Compres

Facturació CET Mansol 
Projectes

INGRESSOS
3.221.272,47€

DESPESES 
3.221.272,47€

RESULTAT 2019  
0€
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Notícies
JORNADA VIH/SIDA I EXCLUSIÓ 
SOCIAL 

El 13 de juny participem a la Jorna-
da “Els serveis socials especialit-
zats de la xarxa de VIH/sida i 
exclusió social”, organitzada per 
ECAS. Hi intervé Mijail Acosta, 
director d’Acollida i Esperança i 
coordinador de la Comissió de VIH/
sida i exclusió social d’ECAS. També 
Josep M. Lluch, director adjunt de la 
Fundació. Un dels reptes plantejats 
a la jornada és la necessitat de 
donar resposta a l’envelliment 
prematur de les persones que viuen 
amb el VIH/sida.

ACTE COMMEMORATIU DELS 25 ANYS 
D’ACOLLIDA I ESPERANÇA
La Fundació Acollida i Esperança celebra el 28 de febrer l’acte commemo-
ratiu del seu 25è aniversari sota el lema “25 anys acompanyant i confiant en 
les persones”. El teatre El Círcol de Badalona acull la celebració, amb 300 
assistents: persones acompanyades per la Fundació, professionals, perso-
nes voluntàries, col·laboradores, entitats de l’entorn...

Chakir el Homrani, conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies, participa en l’acte 
destacant els “25 anys de fer comunitat en 
la diversitat, de treball des de l’ajuda entre 
iguals i des de l’empatia”.

La Fundació va confiar en les persones 
usuàries per al vídeo commemoratiu dels 
25 anys “Fil directe”, estrenat durant l’acte. 

Aquest curt d’animació plasma les 
seves idees sobre necessitats 
bàsiques, habitatge, treball, 
addiccions o relacions socials. Una 
de les peces que forma part del 
vídeo es projecta a l’octubre al 
Festival de Curtmetratges Filmets 
de Badalona. 

PROMOCIÓ DE LA SALUT ENTRE 
ELS RESIDENTS

Durant el 2019 s’han continuat 
impartint al pis d’inclusió Itaca 
tallers d’educació sobre la salut, 
a càrrec de la Unitat d’Atenció 
d’Infermeria, Docència i Recerca 
(AIDIR) de UIC Barcelona. L’ob-
jectiu és ajudar a prendre consci-
ència de l’autocura i potenciar el 
compromís social dels estudiants 
d’infermeria.
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puguin gaudir d’uns dies dife-
rents, estar en contacte amb la 
natura i associar el temps lliure a 
activitats saludables. Aquest any 
van ser a la casa Mas Coromina, 
la Garrotxa (30 juliol-4 agost). 

DRETS DE LES PERSONES 
SENSE LLAR

Com a membre de la Taula Sense 
Llar de Badalona, la Fundació 
torna a participar en el Dia 
Mundial de les Persones Sense 
Llar per donar visibilitat a aques-
ta problemàtica. Va ser el 28 de 
novembre amb la lectura d’un 
decàleg de reflexions compartit 
amb la ciutadania i amb la 
presentació de dades conjuntes 
dels serveis oferts per les 
entitats que formem part de la 
Taula Sense Llar.

ESTRENA DEL GRUP DE TEATRE

Amb molta il·lusió, i després de 
molts assajos, el grup del taller de 
teatre de Can Banús estrena 
“Seres queridos” el 19 de juny al 
teatre El Círcol. L’estrena 
coincideix amb el primer any de 
funcionament del grup de la mà 
del projecte de teatre inclusiu 
“Teatre La Llavor”. 

VISITA DE L’ALCALDE I DE LA 
REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS

L’alcalde de Badalona, Àlex 
Pastor, i la regidora de Serveis 
Socials, Aïda Llauradó, visiten al 

NOU PATÉ VEGETAL  

El paté de remolatxa i kale se 
suma com a nova varietat de paté 
vegetal i ecològic de l’Horta de 
Santa Clara, juntament amb les 
varietats ja existents de carxofa, 
albergínia, calçots i pebrot. Els 
patés es comercialitzen als 
supermercats Veritas.

UN PROJECTE ESPECIAL DEL 
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

Un dels nous projectes del 2019 
de Mansol, dins de la varietat de 
projectes industrials realitzats, és 
la col·laboració en el muntatge de 
màquines potabilitzadores d’aigua 
que funcionen amb energia solar, 
de l’empresa H2Optima. Una de 
les màquines va viatjar a un 
hospital del Nepal. També 
destacar que s’ha començat una 

juliol Can Banús, seu d’Acollida i 
Esperança. Coneixen de primera 
mà el centre d’acollida, la clínica 
odontològica (SOPS) i el CET 
Mansol Projectes. Després de la 
visita hi ha una reunió on es fa 
referència al Servei d’Acompa-
nyament a la Vida Autònoma 
(SAVA), així com al problema de 
l’accés a l’habitatge.

PROJECTE PER A JOVES 

El Convent dels Franciscans 
acull la presentació del videoclip 
“Créixer”, realitzat per joves de 
la Bisbal d’Empordà dins del 
projecte “AtrapaelRap”. El 
videoclip es va gravar al mateix 
Convent amb la col·laboració de 
persones residents i també 
treballadores. 

VACANCES 2019 

Cada estiu organitzem vacances 
a una casa de colònies per tal 
que les persones usuàries 
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amb l’actuació del grup “The 
Dominics”, que realitza concerts 
solidaris amb versions de can-
çons de pop i de rock. Cantem i 
ballem molt!

SAVA: COMPRA DE PISOS I 
CONVENIS

La Fundació compra quatre 
habitatges durant el 2019: tres 
pisos a Badalona i un a Barcelo-
na. La compra dels pisos, que es 
gestionen dins del Servei 
d’Acompanyament a la Vida 
Autònoma (SAVA), es realitza a 
través de l’exercici del dret de 
tanteig i retracte. Cal dir que els 
habitatges necessitaven obres i/o 
arranjaments que són assumits 
per l’entitat. 
També cal destacar que a finals 
del 2019 la Fundació Mambré 
cedeix dos dels seus pisos a 
Acollida i Esperança a través 
d’un conveni de col·laboració 
entre les dues entitats per sumar 
esforços davant de les dificultats 
en l’accés a l’habitatge.

Més notícies del 2019 a 
www.acollida.org/noticies

formació en la metodologia LEAN 
d’acord amb la filosofia de posar 
les persones en el centre, 
actualitzar-se i aportar més valor 
als clients del CET. 

RESIDENTS A CAMPANYES 
SOLIDÀRIES

Persones residents del pis 
d’inclusió Itaca, del Convent dels 
Franciscans i de SAVA participen 
com a voluntàries en diverses 
campanyes solidàries com, per 
exemple, El Gran Recapte 2019. 

REFORMES A LA CLÍNICA 
ODONTOLÒGICA (SOPS)

A finals d’any tanquem SOPS 
(Servei Odontològic per a Paci-
ents Socials) per realitzar-hi 
reformes amb l’objectiu d’ampli-
ar el servei ofert pel consultori 

odontològic i atendre més 
pacients. Les donacions d’enti-
tats i particulars contribueixen a 
fer possibles aquestes reformes i 
a incorporar dues cadires de 
dentista noves.

BENESTAR ORGANITZACIONAL: 
FORMACIÓ

Anualment la Fundació organitza 
una formació per a tot l’equip que 
aquest any s’ha centrat en el 
benestar organitzacional. En la 
importància del propi benestar i 
també del treball en equip per 
reforçar el benestar col·lectiu 
(10-11 desembre).

CONCERT SOLIDARI DE NADAL

Celebrem el Concert Solidari de 
Nadal el 15 de desembre a la 
Societat Coral La Badalonense 
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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, Amazon, KFC, Associació de Veïns i Veïnes de Bufalà, John Berguer, escriptor, 
Comunitat dels Garrofers de Badalona, Seglars Franciscans de Badalona, Parròquia de Sant Francesc de 
Badalona, Carmelites Missioneres de Badalona, Tanatori de Badalona.

Del CONVENT
Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Convent, Associació Voltors de la Bisbal d’Empordà, Pastisseria 
Massot, Banc d’Aliments de Girona, SOMA fisioteràpia i osteopatia, SL, ACAS Girona, Col·legi Cor de Maria, 
Skaphos. Sub Palamós, La Sirena, Ortopèdia Sancho, Farmàcia Gispert de Vulpellac, Fleca Can Duran de 
Palafrugell, Dispuig Girona, Di Paolo, Constructora Daró, Can Pauet de Jafre.

D’ITACA
Escola Sant Felip Neri

Amb el suport de:

Fundació 
Privada 
Mir Puig

Fundació 
Privada 
Visión

Fundació 
Miarnau

Germanes 
Clarisses 
de Reus

Promociones 
Carrenca

Fundación 
Royan 
Villar

Fundació 
Cottet-Mor

Inmuebles 
y Fincas 
DOGA

Ganatex 
inversiones

Fincas 
IBIZA

Aitaren 
Patrimonial

Parròquia
Maria
Reina

The 
Dominics

Òptica Hispano

Pa de Sant Antoni



“Tindràs dies bons i dies dolents però amb esforç ho vas 
aconseguint. A mi em va costar molt i encara em costa, però poc a 
poc recuperes coses que donaves per perdudes. Que res us derroti, 

us humiliï ni us desanimi a lluitar.”

Rubén

Ens pots escriure per donar-nos 
feedback d’aquesta Memòria 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
@AcollidaiEsperanca 


