
FUNDACIÓ PRIVADA ESQUERDES S.F

MEMÒRIA 2007



2

SUMARI

Esquerdes s.f

Els pisos d'acollida

Les col·laboracions arquitectòniques

Les sortides

Què més hem fet

Estadístiques

Dades econòmiques

Agraïments

Com pots col·laborar

Fundació privada esquerdes s.f
Memòria 2007

Aquesta memòria ha estat redactada, maquetada i produïda pels membres del
patronat d'esquerdes s.f . Les fotografies pertanyen a l'arxiu privat de la fundació.

3

4

7

8

11

12

13

14

16



3

Benvolguts/des amics i amigues d'esquerdes s.f ,

El 2007 ha estat el segon any d'existència d'esquerdes s.f durant el qual hem
consolidat la presència de la nostra fundació dins del nostre marc d'actuació social,
tant a nivell assistencial com a nivell tècnic.

Hem fet realitat els dos projectes de futur de què parlàvem en la darrera memòria:

- Hem obert el segon pis d'acollida per a familiars de malalts desplaçats, a l'Avinguda
 Meridiana de Barcelona, gràcies a un ajut de la Fundació La Caixa i a la col·laboració
desinteressada de tots vosaltres.

- Hem iniciat la col·laboració amb d'altres fundacions a nivell tècnic, a les quals
facilitem informes, peritatges, projectes tècnics, tràmit de cèdul·les d'habitabilitat ...
amb la finalitat de rehabilitar, legalitzar o millorar habitatges destinats a famílies amb
problemes d'exclusió social.

A part d'això també  hem començat a fer  activitats de lleure amb discapacitats.
Concretament hem fet dues sortides: una passejada per les Rambles de Barcelona
amb "golondrina" inclosa a principis del mes de març i una excursió a Palafolls on
vam poder degustar una espectacular paella.

És per tot això que crec que podem estar satisfets del desenvolupament i resultats
d'aquest segon any, sense deixar de ser conscients que les necessitats que existeixen
ens han d'esperonar per aconseguir noves fites i consolidar les que ja hem assolit.

Però parlem del futur.

- En aquest any que ara comencem tenim el propòsit d'anar una mica més enllà pel
que fa als pisos d'acollida. Hem constatat que la majoria dels malalts i familiars
desplaçats que arriben a Barcelona provinents de la resta de l'estat espanyol, no
coneixen l'existència d'institucions com la nostra que, en cas de necessitat, poden
facilitar-los  l'allotjament, per la qual cosa passen un període angoixant entre la pròpia
malaltia i la manca d'unes mínimes condicions d'allotjament digne. És per això que
volem difondre la nostra presència a nivell estatal, donant-nos a conèixer en els
principals hospitals d'arreu de l'estat amb la finalitat que les famílies desplaçades
tinguin ja d'entrada, quan arribin a Barcelona, el problema de l'allotjament resolt i així
tindran una preocupació menys i podran enfrontar-se amb més serenitat a la malaltia.

- També intentarem estendre la nostra tasca tècnica per la xarxa d'entitats dedicades
al treball social per ajudar-los en qualsevol tràmit tècnic que hagin de fer per
desenvolupar els seus projectes.

- Seguirem fent sortides amb persones discapacitades, a les que no cal dir que esteu
convidats a participar.

I tot això us demano que us ho feu vostre: sou vosaltres que heu assolit aquests
reptes amb la vostra part ic ipació, sou vosaltres que heu fet possible el
desenvolupament dels projectes que portem a terme i, en definitiva, sou vosaltres els
que dia a dia esteu tapant esquerdes i fent que aquest món sigui una mica més just.

Per tot això, tant jo com els membres del patronat us volem agrair el vostre ajut i
col·laboració.

Emili Cots
President
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PISOS D'ACOLLIDA

La novetat més important d'aquest any ha estat l'obertura d'un nou pis
d'acollida cosa que ens ha permès duplicar el nombre de persones ateses.

A finals de l'any 2006 vam presentar una sol·licitud a la convocatòria de Pro
jectes Socioculturals de la Fundació La Caixa. En aquest projecte plantejàvem
la necessitat d'obrir un nou pis per a familiars de malalts desplaçats tenint en
compte la demanda creixent d'aquest tipus de servei. El pressupost incloïa
l'equipament total del pis i el manteniment durant un any. El mes de febrer de
2007 vam rebre la notícia que el nostre projecte havia estat seleccionat i que
se'ns concedia una quantitat que, si bé no cobria la totalitat de les despeses,
sí que possibilitava l'obertura d'un altre pis. Tot seguit ens vam posar en marxa
i en poc més d'un mes ja vam poder inaugurar-lo. Es tracta d'un pis de quatre
habitacions, espaiós i assolellat i, el més important per a nosaltres, molt ben
comunicat ja que es troba al costat de l'estació de metro de la Sagrera cosa
que facilita els desplaçaments a qualsevol dels grans hospitals de la ciutat.
Així doncs, des del mes d'abril disposem de 2 pisos d'acollida amb una capa
citat total de 14 places.

Imatges del nou pis d'acollida

El moviment d'altes i baixes ha estat constant durant tot l'any i la durada de
les estades de cada família és molt variable. Hi ha malalts que vénen  per fer-
se una revisió periòdica i romanen al pis només tres o quatre dies, d'altres
vénen per a tractaments més llargs i s'hi poden estar set o vuit mesos. En
aquests casos és quan establim més lligams tant amb el malalt com amb la
família. Sovint ens hem trobat amb malalts i familiars que s'allotgen al pis en
més d'una ocasió. Aquest és el cas, per exemple, de la Júlia, una nena roma
nesa de 6 anys, que té una cardiopatia congènita i que ha de venir a visitar-
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se a l'hospital de la Vall d'Hebron dues o tres vegades l'any. La Júlia i la Corina,
la seva mare, ja vénen amb la confiança i la tranquil·litat de saber que tindran
un lloc on allotjar-se i una bona colla d'amics que els faran costat i els ajudaran
mentre siguin aquí. Enguany també hem conegut la Ifam, una nena marroquina
de 8 anys que el mes d'abril es va sotmetre a un transplantament de medul·la,
la recuperació es va allargar fins a finals de setembre quan finalment va poder
tornar al Marroc. Ara ha de seguir venint cada dos mesos per fer-se controls.
Quan se'n va ja ens diu quan té la propera visita i així nosaltres li podem reser
var l'habitació.

L'Alex, viu a Canàries i ha estat allotjat al pis en dues ocasions

Tot i que és evident que oferim una ajuda efectiva i real també som conscients
que no sempre podem resoldre tota la problemàtica que pateixen algunes
famílies. De tant en tant ens trobem amb situacions que depassen els nostres
objectius i  les nostres possibi l i tats i  que hem de derivar a d'altres
organitzacions o als serveis socials. Aquest és el cas de dues nenes iraquianes
de 4 anys acompanyades dels seus pares que vam acollir a petició dels serveis
socials de l'Hospital de la Vall d' Hebron. Després de tres mesos de ser al pis
ens vam assabentar que no podien tornar al seu país a causa de la guerra i la
tràgica situació política que estan vivint allà i que volien aconseguir la
residència i portar la resta de la família cap aquí. Vam tenir molts problemes
per fer-los entendre que al pis no s'hi podien quedar permanentment i que
havien de trobar un altre lloc on viure. Finalment, després de quatre mesos
més, vam trobar una solució. Per sort tenim la precaució de fer signar un
contracte a les famílies que acollim que estableix un període màxim de tres
mesos de residència al pis, període que es pot renovar si ambdues parts hi
estem d'acord i sempre que persisteixin les causes que van motivar l'acollida.

Un altre aspecte relacionat amb els pisos d'acollida que us voldríem donar a
conèixer és el tema del manteniment. Aquest manteniment comporta d'una
banda petites reparacions per a les quals gairebé sempre trobem algun
professional que ens les fa desinteressadament, i per l'altra tasques de neteja.
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Per a la neteja tenim una persona contractada, l'Aisha, marroquina de
naixement. Hem tingut la sort que l'Aisha és una persona amb molta sensibilitat
social que s'ha integrat plenament al nostre equip i no es limita només a fer la
seva feina sinó que sovint va molt més enllà i actua com una voluntària més.
Ens ajuda molt sobretot fent tasques de traducció i de mediació ja que sovint
acollim persones procedents de països àrabs i l'Aisha ens ajuda no només a
superar les barreres idiomàtiques sinó també a fer-los entendre les diferències
culturals cosa que facilita molt la convivència amb les altres famílies allotjades
al pis. Des d'aquestes pàgines li volem fer arribar el nostre agraïment.

Finalment  volem comentar que quan fem sortides de lleure amb discapacitats
també convidem les famílies que en aquell moment estan allotjades als pisos
i així ells també poden tenir d'un respir, relacionar-se amb altra gent i gaudir
d'una jornada festiva.
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LES COL·LABORACIONS ARQUITECTÒNIQUES

Us presentem un breu resum de les accions que hem portat a terme en aquest
àmbit durant l'any 2007:

- PROJECTE D'OBRES I OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA AMBIENTAL DEL
CENTRE RESIDENCIAL D'ACCIÓ EDUCATIVA (CRAE La Salle) al carrer
Tantarantana 12 de Barcelona, per a la FUNDACIÓ COMTAL. Aquest centre
serà la llar d'una sèrie de joves provinents de famílies desestructurades, que
conviuran en aquest pis amb l'assistència d'una sèrie de monitors de la
Fundació Comtal. Esquerdes s.f ha adequat el projecte inicial i ha tramitat la
Llicència Ambiental perquè el centre pugui iniciar la seva activitat. D'aquesta
forma tornem a col·laborar amb la Fundació Comtal ja que l'any 2006 ja vam
intervenir en l'ampliació de les seves instal·lacions al carrer Forn de la Fonda
5, de Barcelona.

-  COL·LABORACIÓ EN EL PROJECTE I  DIRECCIÓ D'OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU PER A LA FUNDACIÓ MOLÍ D'EN PUIGVERT a
la seu de la Fundació a Palafolls. Esquerdes s.f col·labora en l'execució de les
obres que s'han iniciat aquest any 2007. La Fundació Molí d'en Puigvert es
dedica, entre altres coses, a la capacitació i habilitació laboral de persones
amb trastorn mental sever.

- TRÀMITS CÈDUL·LA D'HABITABILITAT, INSPECCIÓ D'HABITATGES AMB
ANOMALIES CONSTRUCTIVES O ESTRUCTURALS per a la FUNDACIÓ
PRIVADA FOMENT DE L'HABITATGE SOCIAL a Barcelona. Esquerdes s.f ha
iniciat la col·laboració amb aquesta Fundació que gestiona una setantena
d'habitatges que lloga a baix cost a famílies i persones amb problemes
d'exclusió social i residencial. La majoria d'habitatges són molt antics i
presenten problemes de conservació, essent necessari en molts casos la
intervenció de tècnics que ajudin a resoldre els problemes i legalitzin les
situacions anòmales que es presenten.

- PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA XARXA D'EVACUACIÓ DE LA CASA DE
COLÒNIES RAMIÓ a Fogars, per al CENTRE D'ESPLAI ASPIRANTAT DE
SANT JOSEP de Badalona. Esquerdes s.f està intervenint en el projecte d'una
Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que s'ha d'instal·lar en
aquesta casa de colònies, amb la finalitat d'adequar l'evacuació d'aigües
residuals a la normativa vigent.

- INFORME I PROJECTE TÈCNIC SOBRE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL
SOSTRE DE LA SEU de la FUNDACIÓ PRIVADA FICAT de Barcelona.
Aquesta Fundació, que porta a terme projectes d'acció social al barri del raval,
té seriosos problemes de conservació del seu propi local, per la qual cosa hem
intervingut a nivell tècnic per donar-hi solucions.
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LES SORTIDES

Són moltes les persones amb mobilitat reduïda i amb molt poca autonomia
que no poden sortir de casa si no és amb l'ajut d'alguna altra persona.
Conscients d'aquest problema vam decidir organitzar periòdicament activitats
de lleure amb persones amb discapacitat física o psíquica.

A continuació us presentem el testimoni de dues persones que participaven
per primera vegada en una activitat d'aquest tipus i que reflecteix molt bé  els
trets més característics de les sortides que són la diversitat i l'ambient  familiar.

Enguany vàrem fer dues sortides.
La primera vegada no ens vàrem atrevir a anar gaire lluny,
vàrem visitar el  port de Barcelona, vàrem pujar a les
"golondrines" i vàrem dinar al restaurant del MACBA.
La segona, ja una mica més agosarats, vàrem arribar fins al port
de Malgrat i després vàrem cuinar una magnífica paella a
Palafolls.
Pel que es veu la platja i el mar ens atrauen i, de fet, vàrem estar
de sort perquè els dos dies ens va fer un  sol esplèndid.

La primera sortida va ser el dia 4 de març.
La veritat és que nosaltres estàvem una mica espantats, era la
primera vegada que sortíem amb "esquerdes" i  no teníem cap
experiència en transitar amb cadires de rodes, acompanyar
persones amb alguna discapacitat  o ajudar a pujar i baixar  de
voreres , i molt menys de vaixells, a gent amb dificultats motrius.
Però considerant que anàvem amb gent que sabia el que es feia i
que tenia una l larga experiència ens vàrem l lançar a
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l'aventura....i la veritat és que va valdre la pena. L'ambient que
es va crear, l'alegria de tots, les ganes de col·laborar i compartir,
la barreja d'edats,  la dedicació de tots cap als altres... varen fer
de la sortida una experiència inoblidable.
Quan pujàvem per les Rambles, mentre ens dirigíem al restaurant
dibuixant una llarga corrua, fent  ziga-zagues amb les cadires de
rodes, ens miràvem satisfets d'estar fent el que fèiem i segurs que
érem on havíem de ser.

La segona sortida va ser  l' 1 de juliol.
Aquesta segona vegada ja anàvem més tranquils pel que fa a la
part d' "intendència", ja sabíem com acompanyar, què podia ser
necessari en cada moment.... estàvem molt més "relaxats" , potser
per això vàrem poder gaudir de la sortida d'una manera més
complerta.
La primera part va ser de platja (ja hem dit que el mar "ens tira").
La "caminada - rodada"  pel Passeig Marítim va ser estupenda,
no feia una calor excessiva, el mar estava preciós i tothom
intentava fer el màxim per col·laborar perquè tots estiguessin
contents i gaudissin del moment.
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Quan el sol del passeig de Malgrat ens va començar a fer nosa ens
vàrem enquibir als autocars i vàrem marxar cap a Palafolls.
Allà, al jardí d'un centre cooperatiu on treballen persones amb
problemes psíquics,  en Vinyolas-Costas ens va cuinar una paella
"boníssima" per a gairebé 100 persones .
A les dependències de la cooperativa hi havia espai suficient per
parar les  taules i  preparar tot el  necessari per dinar.
Entre tots (grans i petits, discapacitats i no discapacitats) vàrem
preparar-ho tot  i tot i  va ser fàcil: el menjar, la relació, la
conversa, el passeig, les bromes, les cançons.... a les set vàrem
marxar cap a casa i em penso que tots vàrem tornar contents i
una mica millors que al matí.

De cara a aquest any 2008 en tenim programades tres més i no
ens les pensem perdre!

Montse i Xavier
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QUÈ MÉS HEM FET?

Berenar de Nadal

Tal com ja vàrem fer l'any passat, el dia 15 de desembre ens vam aplegar un
bon nombre de voluntaris, amics, residents i col·laboradors de la Fundació per
celebrar el Nadal. Va ser una bona ocasió per ensenyar el nou pis d'acollida,
donar a conèixer la feina feta  i  compartir vivències i nous projectes en un
ambient distès i agradable. Com a fi de festa l'Aisha ens va obsequiar amb un
te amb pastes marroquí que va ser molt apreciat per tots els assistents i que
tenim intenció de repetir cada any.

Hotel de pacients

A iniciativa dels hospitals de Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron i Sant Pau, el
passat mes d'abril es va endegar un projecte que pretén aconseguir la
construcció d'un hotel de pacients per acollir nens que estan en tractament a
Barcelona i les seves famílies. La nostra fundació s'ha adherit a aquesta
iniciativa ja que creiem que els recursos que existeixen actualment a la ciutat
són totalment insuficients i estan molt dispersos i que l'existència d'un
allotjament centralitzat pot ser clarament beneficiós i eficient tant per als nens
malalts com per a les seves famílies.

Teaming

Amb la finalitat de millorar la política de captació de recursos de l'entitat hem
començat a impulsar el  teaming. El teaming és una iniciativa solidària per
reunir microdonacions que individualment són poc significatives  però que per
a l' entitat receptora signifiquen una ajuda important. Una forma de fer teaming
 a l'empresa és aportant 1€ de la nòmina de cada treballador que ho desitgi.
L'empresa canalitza la donació i pot afegir-hi també una aportació.

La primera empresa que ha decidit fer teaming a favor d' esquerdes s.f ha estat
UPCnet, empresa creada per la Universitat Politècnica de Catalunya per oferir
serveis en tots els àmbits de les tecnologies de la informació i  les
comunicacions.

Podeu obtenir més informació a www.teaming.info

Web

A fi de difondre les nostres activitats i de donar-nos a conèixer  hem començat
a dissenyar la web de la fundació que entrarà en funcionament el mes de març
de 2008.
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ESTADÍSTIQUES

PERSONES ACOLLIDES

HOSPITALS DE PROCEDÈNCIA

Vall d'Hebron

Sant Pau

Sant Joan de Déu

Institut Guttman

%

64

7

15

14

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA

Barcelona

Tarragona

Lleida

Girona

Illes Balears

Illes Canàries

Resta de l'Estat

Estranger

%

2

12

16

6

5

11

14

34
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DADES ECONÒMIQUES

INGRESSOS

CONCEPTE

Quotes amics de la fundació

Donatius puntuals persones físiques

i entitats privades

Ajuts entitats financeres

TOTAL  INGRESSOS

IMPORT

7.110,00€

14.965,33€

12.000,00€

34.075,33€

%

21

44

35

DESPESES

CONCEPTE

Lloguer pisos

Subministraments

Manteniment i serveis externs

Equipaments

Altres despeses

TOTAL  DESPESES

IMPORT

22.538,56€

1.955,82€

6.758,88€

2.572,61€

196.27€

34.022,14€

%

66

6

20

7

1
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AGRAÏMENTS

Als voluntaris pel vostre compromís, per la vostra implicació, per la vostra
il.lusió i per tot el temps que heu dedicat a la fundació. Sense vosaltres res del
que hem portat a terme no hauria estat possible.

A les empreses que heu confiat en nosaltres i heu prestat gratuïtament els
vostres serveis. Gràcies per la vostra professionalitat i per la vostra col·laboració.

A totes les persones que ens heu ajudat econòmicament. Gràcies per la
vostra confiança i per la vostra generositat.

A tots els qui llegiu aquestes línies. Gràcies per dedicar-nos la vostra
atenció.
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Viñolas - Costa



COM POTS AJUDAR-NOS

Estem contents de la feina feta, però volem anar més enllà i portar
endavant més projectes, per això necessitem la teva col.laboració.
Pots col.laborar amb nosaltres de moltes maneres:

PARLA D’ESQUERDES S.F

als amics, als familiars, als companys de feina... i engresca’ls a fer-
se socis o a fer un donatiu puntual.

REPARTEIX TRÍPTICS
INFORMATIUS

a tothom qui pugui estar interessat en els nostres projectes. Si ens
en demanes, te’n farem arribar.

FES UN DONATIU PUNTUAL

al número de compte 2100 0442 91 0200310812

PROMOU EL TEAMING

a la teva o altres empreses, amb els teus companys o coneguts.

GRÀCIES PER AJUDAR-NOS
A TAPAR ESQUERDES
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