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1. Introducció

L

‘any 2013 ha estat un any en el que s’ha aprofundit en el canvi
que es va iniciar l’any anterior i que es consolidarà, pel que ja
tenim confirmat, l’any 2013 tancant d’aquesta manera el Full de
Ruta que ens ha marcat la direcció de la nostra entitat fins ara.

“L’any 2013 ens ha

permès confirmar
el tom que es va
iniciar l’any

anterior”.

El canvi substancial que s’ha
produït amb la professionalització
ha alleugerit bona part de la tasca
que fins ara s’ha realitzat
bàsicament gràcies a l’equip de
voluntaris i voluntàries que durant
tants anys han consolidat el
projecte.

És per aquesta raó que un cop més,
i com sempre, les meves primeres
paraules van adreçades a les persones que amb la seva col·laboració
desinteressada han fet tant per aquesta FUNDACIÓ.
FUNDACIÓ
La segona paraula d’agraïment va adreçada als professionals que s’han
incorporat a la nostra entitat i a la seva dedicació a la tasca encomanada.
En definitiva, un any més la nostra entitat ha pogut implementar el seu
objecte social gràcies a les persones i entitats que algunes amb el seu
temps, d’altres amb els seus diners o fins i tot d’altres amb ambdues: el
seu temps i els seus diners, han viscut com a propi aquest projecte
col·lectiu que coneixem com Iniciatives Solidàries.
Solidàries
A totes i a tots: Moltes gràcies per la vostra feina i la vostra generositat.
Guillem Correa- President del Patronat.
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2. Activitats de continuïtat

4

Vista parcial de les obres realitzades a l’Hotel d’Entitats de Sant Boi de
Llobregat
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i. Apadrinaments
Malgrat la situació de dificultat econòmica en la que ens movem
totes les entitats socials i de les baixes que s’ha produit d’alguns
padrins i donants el programa a favor de l’apadrinament
comunitari, que actualment tenim de nens i nenes de pobles
indígenes de llatinoamèrica, s’ha mantingut.
Aquesta tasca amb infància s’ha vist reforçada amb un nou
programa del que parlarem més endavant en el punt corresponen.

ii. Sensibilització
Degut a la crisi en la que vivim es va decidir, en el seu moment,
que el millor que podiem fer era involucrar a les persones que
tenim acollides en els diferents operatius en esdeveniments socials.
Per aquesta raó vàrem participar en el dia del Voluntari Solidari
organitzat per la Fundació Decatlon i
vam organitzar un torneig de futbol
“Es va decidir que
sala en el que vam participar amb tres
el millor que
equip propis a més dels equips
podíem fer era
provinents de diverses entitats social
involucrar a la
que van acceptar la nostra invitació.
nostra gent en
Sense oblidar, naturalment, la nostra
activitats socials
socials”.
participació en la Fira d’Entitats que
l’Ajuntament de Barcelona organitza
amb motiu de les seves festes
patronals.

iii. Hotel d’Entitats
Fundació Iniciatives Solidàries
NIF G62393616 Consell de Cent 140, entresòl 1ª (08015) Barcelona
Tel. 93 424 14 41 Fax 93 325 47 20 E-mail fundacio@iniciatives.org Web. www.iniciatives.org

5

i. HE Sant Boi
L’Hotel
Hotel d’Entitats de Sant Boi ha vist com finalment s’han acabat les
obres de millora que s’hi ha realitzat la qual cosa ha comportat una
renovació total d’aquest equipament.
L’esforç econòmic que l’Associació Iniciatives Solidàries ha realitzat per
aconseguir-ho ha estat important i cal posar-lo en valor.
Aquest fet ha permès poder posar a disposició del Servei d’Acolliment
per a la Inserció i la Reinserció (SAIR) d’aquesta entitat unes millors
instal·lacions que, se’ns dubte, és una bona noticia per l’usuari del
servei.
Amb l’ampliació de l’espai disponible la FUNDACIÓ ha endegat un
nou projecte del que en parlarem més endavant.

ii. HE Barberà
L’Hotel
Hotel d’Entitats de Barberà del Vallès va començar l’any continuant
estant a disposició de les tres entitats que fins aleshores en disposaven.
Recordem que aquestes entitats eren: L’Associació Iniciatives
Solidàries,
Solidàries l’empresa d’inserció Recursos
Solidaris i el Consell Evangèlic de Catalunya.
“La preocupació per
D’aquestes tres entitats a l’acabar l’any només
la gent que
dues d’elles, les dues últimes de la llista
temporalment
anterior, continuaven tenint a la seva
necessita una llar
disposició d’aquest espai.
ens ha portat a
La raó d’aquest canvi es degut a la decisió que
endegar aquest nou
s’ha pres, de mutu acord amb l’Associació
projecte”
projecte”.
Iniciatives Solidàries,
Solidàries per la no continuïtat del
conveni de cessió establert.
D’aquesta manera, tal i com es veurà més
endavant, la FUNDACIÓ ha pogut endegar en aquest espai un
programa propi.
La preocupació per la gent que temporalment necessita un espai on viure
ha estat la raó per endegar aquest nou projecte.
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iv. Pisos per a joves
i. Llar MontMont-roig
El projecte “Pis per a joves vulnerables” treballa per oferir un recurs d’
acollida davant una situació que cada cop és més freqüent, com és la
indefensió jurídica i social que pateixen els joves que es troben en el
nostre país amb un passaport que els identifica com a menors, però que
són declarats majors per la Fiscalia com a resultat de la realització de
determinades proves òssies.
Es tracta doncs, de joves en situació vulnerable i de desprotecció
jurídica.
Aquest pis està destinat a donar resposta a aquesta necessitat.

ii. Llar Balandrau
Aquest Recurs Residencial té com a finalitat prioritària l’ acollida de
joves, dels 18 fins als 21 anys, els quals han estat tutelats per la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i que ara necessiten
disposar d’un espai on viure des de on poder assolir la formació i la
inserció laboral que els permeti la seva
plena autonomia personal.
“La Llar Bellmunt s’ha
pogut mantenir oberta
gràcies a la generosa
iii. Llar Bellmunt
col·laboraciódel
col·laboraciódel
Aquest és un recurs de segona fase.
fase
Consorci de Serbeis
El nois ingressen al pis procedents del
Socials de Barcelona”
Barcelona”.
carrer, a través dels Educadors de carrer de
l’Ajuntament de Barcelona o bé derivats per
l’Administració, on iniciaen el seu procés
de d’ aprenentatge de la llengua
i
d’integració social, fonamentalment pel que fa a l’aprenentatge del
idioma i coneixement de l’entorn, habilitats personals, etc.
Al pas a la Llar Bellmunt s’inicien els tràmits per obtenir la
documentació dels joves i, si és possible, accedir a cursos de formació
prelaboral i, d’aquesta manera, continuar amb el itinerari formatiu i de
Fundació Iniciatives Solidàries
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recerca de feina. Aquest projecte està finançament pel Consorci de
Serveis Socials de Barcelona
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3. Activitats de nova creació
creació
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Vista parcial del Menjador Social a Santa Perpètua

i. Menjador Social.
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Un dels programes de nova creació de l’any 2013 ha estat el Menjador
Social que s’ha pogut implementar en un dels nostres centres per oferir
aquest servei a les persones derivades per l’Ajuntament de Sta. Perpetua
de Mogoda o pels serveis socials de la pròpia entitat.
Per aquesta raó s’ha obert en el Centre d’Acolliment Temporal (CAT)
de Santa Perpètua de Mogoda aquest servei.
Aquest programa ha funcionat gràcies als recursos propis de l’entitat i a
les donacions alimentàries del Banc dels Aliments i les donacions del
Caprabo.

ii. Llar Canigó.
Amb la recuperació de l’espai que s’havia cedit a l’Associació Iniciatives
Solidàries la FUNDACIÓ ha endegat el “Programa Canigó” adreçat a
aquelles persones que temporalment tenen necessitat d’un espai on viure
durant un temps.
La característica singular d’aquest espai i d’aquest programa és que està
destinat a persones que fins ara formen part de la població normalitzada
i que no han estat atesos pels
serveis socials però que degut a
“La continuïtat o
qualsevol circumstància personal
ampliació del “Programa
“Programa
han trobat en aquest pis un lloc on
Canigó”
Canigó” dependrà dels
temporalment viure.
resultats que el temps vagi
El programa es regeix pels mateixos
validant”
validant”.
criteris professionals que els altres
programes de l’entitat però amb un
grau d’autonomia plena fet que
aporta singularitat a l’experiència.
El “Programa Canigó” és una experiència pilot, la continuïtat o
ampliació de la mateixa estarà en funció dels resultats que el temps vagi
validant.

iii. Centre Obert Ginkgo.
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El “Cent
Centre
Centre Obert Ginkgo”
Ginkgo és un programa fruit de la decisió presa per
l’equip professional de l’entitat de reforçar el que durant molts anys ha
estat el centre d’atenció preferent de la nostra prehistòria: l’atenció a la
infància. Es a dir: els anys de treball voluntari, des de l’any 1983/4 fins
l’any 1996.
El projecte Centre Obert és un projecte de nova creació que respon a
les necessitats i demandes de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Es
tracta d’un servei diürn, en horari extraescolar, que treballa per donar
suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics,
l’esbarjo i,l’orientació, reforç escolar i l’assessorament formatiu i
professional de menors i adolescents. És un programa finançat per
Proinfancia, per DGAIA i partir d’enguany per l’Ajuntament de Sant
Boi. Estem atenent a 30 nens.

iv. Llar Bellmunt.
“El Consorci de
Serveis Socials de
Barcelona i
l’Ajuntament
d’aquesta ciutat ens
ha demanat que
ampliem el
programa “Pis
“Pis per a
joves vulnerables”
vulnerables”
amb dos nous
equipaments”
equipaments”.

El Consorci dels Serveis Socials de la ciutat
de Barcelona juntament amb l’Ajuntament
de la mateixa ciutat ens ha demanat que
ampliem la nostra tasca del projecte “Pis
per a joves vulnerables” implementat en la
llar Mont-roig en dos nous equipaments.
La Llar Bellmunt format part d’aquest nou
operatiu i respon a la demanda esmentada
anteriorment.

v. Llar Montcau.
El segon espai destinat al projecte “Pis per a
joves vulnerables” ha estat la Llar Montcau.
D’aquesta manera actualment estem
destinant tres llars al citat programa.

Llar Puigmal
Fundació Iniciatives Solidàries
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Aquest pis s’ha obert a instàncies de
l’Ajuntament de Barcelona per acollir a
persones provinents dels assentaments
que la ciutat ha tancat. Enguany hem atès
a 8 usuaris.

vi. Conveni amb Càritas
S’ha signat un acord de cooperació amb Càritas
Diocesana de Barcelona que ens ha permès
poder acabar d’implementar tot un seguit de
programes socials que teníem oberts des del
inici del 2012.
Aquest acord ha tingut una triple significació:
En primer lloc, tal i com s’ha dit, ens ha
permès poder acabar d’implementar una part
del programa d’acolliment que està ubicat en el
Centre d’Acolliment Temporal (CAT) “El
Castell” a Santa Perpètua de Mogoda.
En segon lloc, ha obert la participació de la
FUNDACIÓ en la tasca d’acolliment que
realitza l’Associació Iniciatives Solidàries en
l’esmentat centre.

“La signatura del
Conveni amb
Càritas a més a
més de ser una
ajuda més que
significativa per
poder
implementar bona
part dels nostres
programes socials
aporta la
significació de
que estem
col·laborant per
contribuir plegats
a eradicar la
pobresa extrema
en el nostre país”
país”.

I en tercer lloc, cal posar en valor la signatura
d’aquest conveni de cooperació ja que ha estat
la porta que ens ha fet possible signar un
Conveni de Cooperació per l’any 2013 i
d’aquesta manera consolidar la col·laboració
entre l’Associació i la FUNDACIÓ Iniciatives
Solidàries per poder mantenir obert el Centre
d’Acolliment Temporal (CAT).
Fundació Iniciatives Solidàries
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Però, sens dubte, la signatura d’aquest conveni té una doble significació
pel que aporta a la tasca social que podem realitzar i pel fet de que
ambdues entitats estiguem col·laborant per eradicar la pobresa extrema
del nostre país.

“Cal posar en
valor als
professionals que
han sabut estar a
l’alçada quan
l’empresa ha
entrat en
dificultats”
dificultats”.

4. L’Empresa d’Inserció
L’Empresa Recursos Solidaris, Empresa
d’Inserciód’Inserció- Societat Limitada ha continuat la
línia de dificultats endegada l’any anterior
degut a la crisi econòmica.
Per aquesta raó s’ha hagut de prendre tot un
seguit de mesures entre les que cal destacar
l’ampliació de capital, l’ajust de plantilla a les
necessitats reals de l’empresa i el tancament
de les línies de negoci no productives i que en
lloc d’aportar bon resultats ocasionaven

pèrdues.
Cal esperar que tots aquests esforços ajudin a encarar l’any 2013 amb
unes garanties sobre les quals poder aconseguir un tancament en positiu
del nou exercici.
Cal posar en valor als membres del personal que en circumstàncies tan
dures ha sabut estar a l’alçada del moment i s’han esforçat i han
col·laborat per garantir la continuïtat del projecte.
Ha estat gràcies a aquestes persones i a la sana
complicitat financera de l’entitat COOP’57 que
“Valorem molt
s’ha pogut reconduir una situació molt difícil.
positivament la
Malgrat el primer trimestre/semestre de l’any
sana complicitat
2013 cal anticipar-lo com un temps complicat si
financera de
els esforços realitzats donen el seu fruit la
COOP’57 ”.
segona part del nou exercici serà millor.
Cal ponderar, de tota manera, que aquesta
millora no dependrà només de nosaltres com
Fundació Iniciatives Solidàries
NIF G62393616 Consell de Cent 140, entresòl 1ª (08015) Barcelona
Tel. 93 424 14 41 Fax 93 325 47 20 E-mail fundacio@iniciatives.org Web. www.iniciatives.org

13

empresa sinó de la bona salut tant pressupostària com de la liquiditat
dels nostres clients.
En definitiva: un any molt dur per a treballadors i pel personal directiu
de l’empresa que ens permet anunciar que l’esforç no ha estat en va ans
tot el contrari: l’esforç ha començat a donar el fruit esperat.

5. Valoració Econòmica
L’any 2013 ens ha permès continuar la nostra tasca com a FUNDACIÓ
gràcies a les nostres Fons de Finançament:
Aquestes fons de finançament han estat les habituals:
1. Donacions de particulars.
2. Donacions per apadrinaments.
3. Donacions d’altres entitats.
4. Subvencions, convenis i concerts amb diverses
administracions.
Endegar tants nous programes, no sempre ben finançats o a liquidar en
el següent exercici, ha complicat la gestió econòmica del dia a dia de la
FUNDACIÓ.
FUNDACIÓ
Malgrat l’entorn desfavorable i gràcies a un intorn innovador, el que
fem des de la FUNDACIÓ,
FUNDACIÓ cal valorar molt positivament el petit
excedent que presenta el Compte de Pèrdues i Guanys.

6. Pla d’Activitats pel 2014
Seguint el Full de Ruta que ha aprovat el Patronat de la nostra
FUNDACIÓ val a dir l’any 2014 es presenta com l’any en el que
podrem consolidar la col·laboració entre l’Associació i la FUNDACIÓ
gràcies al anunciat conveni amb Càritas Diocesana de Barcelona la qual
cosa garantirà la continuïtat de l’operatiu d’acolliment del CAT.
El pas que també donarem en aquest sentit serà el treballar per la
continuïtat del treball amb la infància mitjançant el projecte “Centre
Obert Ginkgo” gràcies a la col·laboració i el conveni signat amb
Fundació Iniciatives Solidàries
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Proinfància, DGAIA i l’Ajuntament
l’Ajuntament de Sant Boi del LLobregat i en els
pisos d’acolliment gràcies al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i
a l’Ajuntament
Ajuntament d’aquesta mateixa ciutat.
En tercer lloc bona part dels esforços del 2014 aniran adreçats a obrir un
nou projecte amb col·laboració institucionals i a aportar excel·lència en
la gestió del mateix.

7. Paraula final del President
L’any 2013 ha estat un any en el que hem hagut d’enfrontar reptes
gairebé com mai. Ha estat un temps de dificultats, de dolor personal, de
dolor compartit i de peites victòries personals i col·lectives que ens han
permès gestionar el dia a dia amb una emoció continguda i amb una
esperança indestructible.
Donar les gràcies a tothom que ha fet possible aquest 2012 no és suficient
per expressar el que aquest sentit d’agraïment vol significar.
La nostra gent ha plorat de dolor veient la seva impotència per poder fer
front a les adversitats que es presentaven com a definitives. Però els
mateixos professionals també han plorat quan han vist una petita
victòria que aportava llum a una negre nit.
Sempre dic que és en l’adversitat quan surt el millor i el pitjor de les
persones, quan descobreixes de qui et pots fiar i qui t’ha enganyat en el
camí.
S’ha de dir que hem trobat gent molt maca que l’hem descobert o que
l’hem redescobert. És a tots i a totes les que han fet possible que des de
dintre o des de fora el nostre treball social de tants i tants anys pugui
seguir viu que van dedicades aquestes sentides i emotives paraules
d’agraïment.
Més enllà del que es pugui valorar des del punt de vista de la gestió crec
que el que calia afegir a aquesta memòria d’activitats és el que acabo
d’expressar.
Aquest temps d’ajustaments ens ha obligats a pensar en moltes de les
coses que fem i a repensar en com les fem.
Tal volta una bona conclusió de tot aquest aprenentatge ha estat que ho
podíem fer-ho millor encara i que el nou Full de Ruta ens haurà de
Fundació Iniciatives Solidàries
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senyalar com aprofundir en aquest nou camí pel que ja hem començat a
caminar.
Guillem Correa
President
Barcelona 14 de març de 2014
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