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… I SEGUIM ENDAVANT …

Benvolguts amics i amigues d’esquerdes s.f ,
deixeu-me, en primer lloc, agrair-vos el vostre suport i compromís envers la fundació,
que heu seguit mantenint també en aquest darrer any.
Gràcies a vosaltres “seguim endavant” amb el camí que vam iniciar plegats l’any 2006 i
us podem presentar aquesta memòria de les activitats que hem desenvolupat durant
l’any 2016:
-El pis d’acollida, com sempre, a ple rendiment durant tot l’any. L’Abdoulayé ja va
marxar cap el seu país … estem molt contents i satisfets de la seva recuperació, però el
pis semblava buit sense ell i el seu oncle Sibiri quan van marxar cap a Mali … bona
sort!! La imparable disminució dels recursos de les famílies més desafavorides ha
incrementat el volum de sol·licituds d'allotjament temporal per part de malalts
desplaçats a Barcelona. La nostra presència se segueix consolidant en els hospitals de
Barcelona i rodalies alhora que anem rebent sol·licituds directament d’altres
fundacions i associacions que treballen en el mateix camp.
-El programa d’acollida a immigrants ha seguit endavant, malgrat que hem tingut una
disminució del voluntariat que col·laborava donant classes. Durant tots aquests anys
moltes persones nouvingudes s’han pogut beneficiar del nostre programa d’acollida,
és per això que, dins les nostres possibilitats, seguirem endavant amb aquesta tasca.
-Seguim col·laborant amb d'altres fundacions a nivell professional: hem donat suport a
projectes ja iniciats i n’hem començat de nous.
-I a les sortides de lleure cada cop som més gent! Aquest passat 2016 el Teatre del Rei
de la Màgia de Barcelona, la Passió d’Olesa, les catifes de flors d’Argentona i les
Golondrines del port de Barcelona han estat els nostres objectius. Com sempre dic, la
bona convivència que hi ha entre tots els que anem a les sortides, persones amb
discapacitat, voluntaris, espontanis d’arreu on anem que s’interessen per qui som i ens
donen un cop de mà, els nens i nenes fills dels voluntaris... ens “obliguen” a organitzar
la següent sortida al més aviat possible. Des d’aquí us animo a tots a acompanyar-nos
en les properes que farem aquest any.
Així doncs, podem dir que durant l’any 2016 hem seguit materialitzant, amb més o
menys encert, els objectius fundacionals que ens van moure a iniciar el projecte
d’esquerdes s.f .

I un cop més, us torno a agrair la vostra dedicació, la vostra confiança i el vostre suport
a la fundació, tant als que ens ajudeu econòmicament com als que ho feu amb el
vostre temps.
Perquè és en vosaltres, en el vostre compromís social i en la vostra dedicació als altres
d’on treiem les forces necessàries per seguir el camí que esquerdes s.f va iniciar ja fa
onze anys.
Però estiguem alerta i no baixem la guàrdia! Aquesta situació de crisi, que sembla que
no s’hagi d’acabar mai, ha fet minvar de forma alarmant les aportacions econòmiques
a la nostra fundació i se’ns han esgotat pràcticament els recursos econòmics. Hem
pogut subsistir gràcies a les vostres aportacions i a una aportació puntual de La Caixa
que ens ha permès mantenir el pis d’acollida durant aquest darrer any.
Al mateix temps, les despeses per donar resposta a les demandes i projectes que tirem
endavant van augmentant.
I és per això que us tornem a demanar més que mai que difongueu la nostra tasca i ens
ajudeu a cercar nous amics i col·laboradors que creguin en aquest projecte. Entre tots
aconseguirem que el proper any us puguem tornar a presentar una Memòria amb
pàgines plenes de vivències, feines realitzades i objectius aconseguits entre tots.

Emili Cots i Moreno
president

PIS D'ACOLLIDA

El pis de Meridiana ha estat a ple rendiment durant tot l'any 2016. El nivell d'ocupació
ha estat fins i tot més alt que en anys anteriors. La crisi econòmica, que encara ens
afecta plenament, ha fet augmentar el nombre de famílies que necessiten accedir a un
recurs com el que nosaltres oferim.
Entre les famílies acollides, hem notat un augment significatiu de persones
immigrades, però molt arrelades al nostre país, que recentment s'han quedat sense
feina però que es resisteixen a tornar al seu país d'origen a l'espera d'una millora en la
situació econòmica. Són persones que, en condicions normals, van trampejant la
situació però que no poden fer front a les despeses extraordinàries que suposa tenir
un familiar ingressat en un hospital lluny de casa.
L’any 2016 van passar pel pis un total de 20 famílies que van rebre, o encara estan
rebent, tractament als Hospitals de Barcelona.
Recordeu l’Abdoulayé? Doncs ja va marxar plenament recuperat el passat mes d’abril.
Havia arribat des de Mali el mes de Juny de 2013, només amb dos anyets, per a una
intervenció i tractament que havien de durar uns tres mesos ... i va tornar al seu país,
on es va retrobar amb els seus pares i familiars, després de quasi tres anys amb
nosaltres. No cal dir que, malgrat estem contents de la seva marxa i recuperació, el
trobem molt a faltar.
Hem seguit en contacte amb els Hospitals de la Vall d’Hebron, Clínic, Sant Pau, Sant
Joan de Déu, Can Ruti ... i col.laborant amb d’altres associacions i fundacions, com
ADAA, Fundació Barraquer, ADDIM ... que ens han anat enviant tant malalts com els
seus familiars per tal de ser acollits al pis de Meridiana mentre duren els tractaments
als quals estan sotmesos.
Aquests tractaments, que en molts casos signifiquen per a ells l’única oportunitat de
seguir vivint, no estan coberts pel sistema sanitari del seu país o ciutat d’origen. La
nostra Fundació, s’encarrega de l’allotjament del malalt i del familiar, o familiars que
l’acompanyin mentre duri el tractament, ja que es tracta de persones amb escassos (o
bé inexistents) recursos econòmics.

COL·LABORACIONS PROFESSIONALS
L'equip de professionals de la fundació ha col·laborat durant l'any 2016 en la
realització dels projectes i assessoraments següents:

- PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA D’UN LOCAL PER A CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA
QUE LA FUNDACIÓ DISPRAT TÉ AL PRAT DE LLOBREGAT.
esquerdes s.f ha dirigit les obres d’aquest local de la Fundació Disprat, especialitzada en persones amb
discapacitat psíquica. Les diferents sales del local, que es troba actualment a ple rendiment, ofereixen
un tractament singularitzat als usuaris, atesos en tot moment pel personal especialitzat de la Fundació.
- COL.LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ ARRELS.
esquerdes s.f segueix col.laborant amb la FUNDACIÓ ARRELS en la redacció d’informes de manteniment
dels habitatges gestionats per aquesta Fundació, redacció de les ITE dels edificis en els que
desenvolupen les seves activitats, assessorament en projectes de reforma i millora dels habitatges i
residències, i redacció de projectes de reforma i legalització d’obres.
- AVANTPROJECTE DE REFORMA D’UN LOCAL QUE L’ASSOCIACIÓ SAÓ-PRAT, TÉ A EL PRAT DE
LLOBREGAT.
esquerdes s.f segueix intervenint en el projecte de reforma d’un dels locals que l’Associació Saó-Prat té
al Prat de Llobregat, on es desenvolupen activitats de l’Associació destinades a donar una sortida real a
aquells joves que, per diferents circumstàncies, tenen problemes d’inserció laboral i que, a més, no
tenen clara una perspectiva formativa de futur.
- COL.LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ COMTAL.
esquerdes s.f segueix col.laborant amb la FUNDACIÓ COMTAL assessorant i resolent tràmits tècnics i
administratius relacionats amb la seva activitat, dirigida al desenvolupament de la seva tasca educativa
amb joves provinents de famílies desestructurades.
- INTERVENCIÓ EN EL MONESTIR DE SANT JERONI DE LA MURTRA.
esquerdes s.f col.labora en la restauració del campanar del Monestir i en l’adequació i reforma de la
recent recuperada Casa del Prior com a centre d’acollida, trobades i recessos.
- REDACCIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA DEL LOCAL DE L’ESPLAI C. E. ASPIRANTAT DE SANT JOSEP
esquerdes s.f ha redactat i legalitzat el Pla d’Emergència del local que utilitza l’Aspirantat de Sant Josep
de Badalona, on desenvolupen les tasques d’acompanyament i educació en el lleure a infants i joves.

LES SORTIDES DE LLEURE

EL REI DE LA MÀGIA a
BARCELONA
El dia 28 de febrer vam anar
a veure l’espectacle del
teatre del REI DE LA MÀGIA,
al carrer Jonqueres de
Barcelona.
En Josep, la Rosa, en Pau, la
Sara i tot l’equip del Rei de
la Màgia es van desfer en
atencions cap a nosaltres, i
van
aconseguir
que
tinguéssim un matí ben
màgic.
El mag XAVIER GIRÓ ens va
deixar bocabadats amb els
seus trucs plens d’humor …
se’ns queia la baba a tots …
Com
és habitual, el
voluntari espontani Agustí
va prendre totalment el
protagonisme al mag Giró
durant l’actuació.
Acabat l’espectacle, vam
poder visitar el Museu que
hi ha al mateix teatre i
vàrem
veure
aparells
màgics, trucs, vestuari antic
… tot força interessant.

…/…

Després
vam
anar
passejant
cap
a
la
Barceloneta, on el Sr.
Urbano del restaurant
Pasa Tapas ens va oferir
una paella i ens va cuidar
tan bé com sempre.
Vam disfrutar de l’ajut del
voluntari “Colmi”, famós
en aquest barri i sempre
disposat a donar un cop de
mà.
Aquesta sortida va ser el
comiat de l’Abdulayé i del
seu oncle, en Sibiri, que ja
estaven a punt de tornar
cap el seu país.
En definitiva, un dia
perfecte
…
gairebé
podriem dir “MÀGIC”.

LA PASSIÓ D’OLESA
El 24 d’abril vam assistir a
la representació de LA
PASSIÓ d’Olesa amb dos
autocars.
Dins del teatre, l’ escenari
gegant i ple a vessar
d’actors, ens va fer
emocionar durant els
diferents actes que formen
aquesta obra.
Després, vam dinar al
mateix restaurant del
teatre. Vam estar bastant
apretadets, però amb la
gana que teníem tots
plegats, aquest fet no ens
va fer patir gens.
I després de la sobretaula,
foto de grup i tots cap a
casa!

CORPUS I CATIFES DE
FLORS A ARGENTONA
El dia 4 de juny vam gaudir
d’un dia preciós, molt
assolellat, tot admirant les
catifes de flors que es fan
cada any amb motiu de la
Festivitat del Corpus.
També vam visitar el Museu
del Càntir on vam ser molt
ben rebuts per alguns
membres del Patronat del
Museu.
Després de la visita vam
gaudir d’un fantàstic dinar i
una magnífica sobretaula.
Volem agrair als membres
de la Delegació d’Argentona
de l’Hospitalitat la seva
col.laboració i la seva càlida
acollida

GOLONDRINES A MAR
OBERT
El dia 22 d’octubre vam
tornar a fer un volt amb les
Golondrines del port de
Barcelona.
Malgrat la pluja, vam
embarcar-nos per sortir a
mar obert i recórrer el
litoral barceloní fins la zona
del Fòrum.
La veritat és que les onades
que hi havia ens van deixar
mig marejats a tots, però
vam poder gaudir d’unes
vistes de Barcelona que
molts no havíem vist mai.
Malgrat el mareig, la gana
no ens va faltar i vam anar a
dinar al Moncho’s del
Maremagnum.
Acabat el dinar, foto amb
l’amic Colom i tots cap a
casa.

ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRANTS

Durant l’any 2016 hem atès a l’Associació de veïns del barri d’Artigues unes 170
persones nouvingudes de diversos països, la majoria d’elles d’origen pakistanès i
homes, i en minoria, persones del Marroc, l’Índia, Àfrica subsahariana i de diversos
països de l’Est. Al C.C. de Can Cabanyes hem treballat amb unes 100 persones,
majoritàriament dones d’origen magribí, pakistanès, indi i de països de l’Est.
A part de les classes de llengua i alfabetització, també hi ha un grup de costura a
Can Cabanyes. Es dóna el cas que antics alumnes de les nostres classes ara fan de
voluntaris i col.laboren amb nosaltres donant classes de nivell inicial de llengua i de
costura.
Com que un dels objectius, a part d’aprendre les nostres llengües, és ajudar-los en
el procés d’integració a la nostra societat, els ajudem a conèixer la nostra cultura i
les nostres tradicions organitzant una sèrie d’activitats al llarg de l’any.
Aquest any 2016 també s’han fet xerrades sobre medi ambient, reciclatge,
alimentació, educació dels fills, educació sexual … també s’han fet tallers de
melmelades, de roses … s’han organitzat visites culturals a la Sagrada Família, a
Montserrat, teatres i museus, i hem participat a la Fira d’Entitats que organitza
l’Ateneu de Sant Roc, on unes alumnes van fer un taller de henna.

DADES ECONÒMIQUES

INGRESSOS

DESPESES

QUOTES

4.780,00 €

DONATIUS

11.625,00 €

TOTAL INGRESSOS 16.405,00 €

LLOGUER PIS

11.616,00 €

SUBMINISTRAMENTS

2.614,61 €

SALARIS

2.880,00 €

SERVEIS EXTERNS

945,16 €

EQUIPAMENTS

420,00 €

DESPESES GESTIÓ

536,87 €

DESPESES SS I FISCALS

2.230,37 €

TOTAL DESPESES 21.243,01 €

INGRESSOS
QUOTES

DONATIUS
29%

71%

DESPESES
LLOGUER PISOS

SUBMINISTRAMENTS

SALARIS

SERVEIS EXTERNS

EQUIPAMENTS

DESPESES GESTIÓ

DESPESES SS I FISCALS
2% 3%
10%

4%
14%

55%
12%

COM POTS AJUDAR-NOS
REPARTEIX FULLETS INFORMATIUS
entre els teus amics i familiars i engresca'ls a fer-se socis o a fer un donatiu puntual. Si
ens en demanes, te'n farem arribar.

FES-TE SOCI
amb una petita quota mensual pots ajudar-nos a portar a terme els nostres projectes.

FES UN DONATIU PUNTUAL
al compte número ES12 2100 0442 9102 0031 0812.

PROMOU EL TEAMING
a la teva o a d'altres empreses. Truca'ns i t' informarem : 609 73 54 88 - 609 109 211.

FES-TE VOLUNTARI
integra't en l'equip de seguiment del pis d' acollida, col·labora en el programa
d'acollida d'immigrants o participa en les sortides que realitzem amb persones amb
discapacitat.

FES XARXA
posa un link d'esquerdes a la web de la teva empresa o associació.

DÓNA SUPORT ALS NOSTRES PROJECTES
si ets soci del RACC pots recolzar econòmicament els nostres projectes. Truca'ns i t'ho
explicarem: 609 73 54 88 - 609 109 211

