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 ferse 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.

Tots som una peça clau...
tots fem falta,

GRÀCIES PER AJUDAR-NOS
A TAPAR ESQUERDES
MEMÒRIA 2008

Fundació privada esquerdes s.f
Memòria 2008

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.
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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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DADES ECONÒMIQUES
INGRESSOS
IMPORT

%

10.628,00€

33

i entitats privades

18.301,00€

58

Ajuts entitats financeres

3.000,00€

9

CONCEPTE
Quotes amics de la fundació
Donatius de persones físiques

TOTAL INGRESSOS

31.929,00€

DESPESES
CONCEPTE

IMPORT

%

16.690,53€

61

Subministraments

3.482,96€

13

Pàgina web

1.257,45€

5

Material imatge corporativa

1.239,61€

4

Manteniment i serveis externs

3.249,64€

12

Equipaments

840,00€

3

Despeses de Gestió

392,47€

1

Altres despeses

397,69€

1

Lloguer pisos

TOTAL DESPESES

2

27.550,35€
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ESTADÍSTIQUES

PISOS D'ACOLLIDA

PERSONES ACOLLIDES
HOSPITALS DE PROCEDÈNCIA
Vall d'Hebron

%
65

Sant Pau

7

Hospital Clínic

5

Teknon

3

Sant Joan de Déu
Institut Guttman

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA

La novetat més important de l’any ha estat que hem canviat l’antic pis del passeig
de Pi i Margall per un pis pràcticament nou situat a l’avinguda de Bogatell. A finals
de l’any passat, uns amics de la fundació ens van fer una oferta immillorable que
no vam poder rebutjar i, sense pensar-nos-ho dues vegades, el dia 26 de gener
vam fer el trasllat. En pocs dies el vam acabar de moblar i condicionar i a finals
de febrer ja el teníem convertit en una llar confortable i acollidora disposada a
rebre la primera família. Es tracta d’un dúplex de 4 habitacions, sala-menjador,
cuina i tres banys, un d’ells en suite! És un pis alegre i assolellat que sempre rep
molts elogis per part dels usuaris que de seguida se’l fan seu i s’hi senten com
a casa.
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%

Barcelona

2

Tarragona

4

Lleida

8

Girona

6

Illes Balears

4

Resta de l'Estat

45

(Saragossa, Cartagena, Pamplona, Almeria, Alacant)

Estranger

31

(Camerun, Veneçuela, Hondures, Romania, Marroc,
Singapur, Jordània)

Pensem que el canvi ha estat molt positiu i així ens ho confirmen les opinions
dels residents que hem acollit al llarg de l’any. El fet que estigui lluny d’alguns
hospitals no representa cap problema ja que hi ha una línia d’autobús que, en
cosa de mitja hora, arriba a l’Hospital de la Vall d’Hebron i les parades de metro
de Bogatell i Marina estan a menys de cinc minuts, per la qual cosa els trasllats
de casa a l’hospital, encara que el trajecte sigui llarg, es poden fer en un temps
relativament curt.
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Pel que fa a les persones acollides són molts els noms que podríem esmentar i
les històries que podríem explicar. Un cop més hem acollit la Júlia, la nena
romanesa afectada d’una cardiopatia congènita que ha de venir un o dos cops
cada any per sotmetre’s a control mèdic. Tots els voluntaris l’esperem amb especial
afecte ja que va ser la primera família que vam acollir ara ja fa gairebé tres anys!
Ens fa il·lusió comprovar que la Júlia evoluciona bé tot i que encara s’haurà de
sotmetre a noves intervencions quirúrgiques i ens emociona quan ens diu que
es recorda molt de tots nosaltres quan és al seu país i que li agrada tornar i
veure’ns encara que això suposi que també ha d’anar a l’hospital.
Aquest any també hem conegut el Zacharia un nen de Jordània a qui hem acollit
tres vegades i a qui segurament seguirem veient ja que, a causa d’una malaltia
renal, ha de venir periòdicament a visitar-se a Barcelona.
També hem compartit molts moments d’il·lusió i esperança ja que, al llarg de l’any,
hem acollit quatre parelles joves que han estat pares de nadons nascuts
prematurament i que han viscut als pisos d’acollida mentre esperaven que els
seus fills anessin guanyant pes i poguessin emportar-se’ls a casa. Setmana rere
setmana hem compartit el goig d’aquests pares quan l’evolució dels seus fills era
favorable i també els neguits quan les coses no acabaven d’anar com tots volíem.
Un cas sorprenent i anecdòtic va ser el del matrimoni Chang. Es tracta d’una
parella de Singapur que estava de vacances a Barcelona i es van trobar que ella
es va posar de part quan només estava de sis mesos. Tot i que gaudien d’una
situació econòmica relativament bona, no podien permetre’s de pagar un hotel
durant els tres mesos que el seu fill va haver d’estar a la incubadora, sobretot
tenint en compte que el pare va haver de demanar un permís especial a la feina
ja que no volia deixar la seva dona i el seu fill tan lluny de casa!. No cal dir que
la història va tenir un final feliç i que finalment van tornar a casa amb un nadó de
tres mesos preciós. Van marxar contents, agraïts i agradablement sorpresos per
l’escalf i l’acompanyament que van trobar tant a l’hospital com al nostre pis
d’acollida.

Festa Benèfica
L’associació barcelonina La Canalla
Comtal ens va concedir el passat 22 d’abril
el premi “La Cara de Sant Jordi” en
reconeixement a la tasca social de la
nostra fundació. El premi va consistir en
l’entrega de la recaptació de la festa que
es va celebrar a la sala Apolo el mateix
dia 22. La festa va comptar amb l’actuació
desinteressada del clown Jango Edwards
i del grup musical Los Impagaos i amb la
col·laboració dels DJ’s Miqui Puig i Turmix.
El premi es va destinar íntegrament a cobrir despeses de manteniment dels pisos
d’acollida

Berenar de Nadal
El diumenge dia 21 de desembre ens vam aplegar un bon nombre de voluntaris,
residents i col·laboradors de la fundació per celebrar les festes de Nadal al pis
de l’avinguda Bogatell. 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

Malauradament no totes les històries tenen un final feliç i sovint també hem de
compartir la dissort, les angoixes i la tristesa de moltes famílies colpides per la
malaltia. És en aquests moments que ens sentim impotents i ens adonem que,
per molt que vulguem, només podem tapar esquerdes, però al mateix temps
estem contents perquè aquest és, en definitiva, el nostre objectiu.
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QUÈ MÉS HEM FET?
Web
Ja feia temps que crèiem indispensable de ser presents a la xarxa per poder
donar àmplia difusió als nostres objectius i a les activitats que portem a terme i,
finalment, el mes de març vam estrenar pàgina web. D’aleshores ençà, ens ha
sorprès constatar que molta gent ens ha conegut navegant per Internet i buscant,
sobretot, pisos d’acollida i, a partir del web, ha pogut contactar amb nosaltres.
Si entreu a la www.esquerdes.com podreu trobar informació general sobre
objectius i activitats i també un enllaç a un blog on anem anunciant les activitats
puntuals que portem a terme.

Hotel de pacients
El mes d’abril de 2007 es va començar a gestar un projecte que pretén
aconseguir la construcció d’un hotel – residència per acollir famílies de fora
de Barcelona que tenen nens que estan en tractament en algun hospital de la
ciutat. Aquest projecte ha anat avançant i el passat dia 3 de desembre es va
presentar oficialment la FUNDACIÓ CASA TEVA que serà l’encarregada de
tirar endavant la construcció i gestió d’aquest espai d’acolliment per a pacients
pediàtrics i les seves famílies. Es preveu que pugui acollir unes 60 famílies.
L’ajuntament de Barcelona ha cedit els terrenys i el Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya també ha donat el seu recolzament al projecte.
La fundació esquerdes s.f col·labora com a institució impulsora en aquest projecte
des del començament.

LES COL·LABORACIONS ARQUITECTÒNIQUES
- ASSESSORAMENT TÈCNIC EN EL PROJECTE D’OBERTURA D’UN LOCAL
COMERCIAL per a la cooperativa “MOLTACTE Emprenedors Socials sccl” al carrer Abat
Oliva, 70-72, de Manresa.
Aquest és el primer local d’una cadena de botigues Outlet que obrirà MOLTACTE a
Manresa i que permetrà la integració laboral de persones amb malaltia mental. MOLTACTE
Emprenedors Socials sccp és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu
la generació d’oportunitats laborals sostenibles econòmicament, dignes i estables per
a persones amb trastorn de salut mental i discapacitat intel·lectual a fi de prevenir
situacions d’exclusió i facilitar la seva reinserció en la societat. esquerdes s.f espera
consolidar la col·laboració amb MOLTACTE per estar present de forma activa en el
desenvolupament de les futures botigues que anirà obrint amb aquesta finalitat.
- TRÀMIT CÈL·LULES D’HABITABILITAT, INSPECCIÓ D’HABITATGES AMB ANOMALIES
CONSTRUCTIVES O ESTRUCTURALS, PROPOSTES D’INTERVENCIÓ EN
HABITATGES per a la FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT DE L’HABITATGE SOCIAL, a
Barcelona.
esquerdes s.f ha consolidat 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, que fan necessària, en molts casos, la intervenció de tècnics que ajudin
a resoldre els problemes i legalitzin les situacions anòmales que es presenten.
- PROJECTE D’AULA D’INFORMÀTICA PER A LA FUNDACIÓ HOSPITALITAT, al local
que ocupa la fundació al carrer Consell de Cent, 224, de Barcelona.
esquerdes s.f ha desenvolupat diferents propostes per implantar aquesta Aula d’Informàtica
per persones amb paràlisi cerebral dins el local que ocupa la Fundació Hospitalitat.
- PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE DIA BERNADETTE PER
LA FUNDACIÓ HOSPITALITAT, al carrer Consell de Cent, 224, de Barcelona.
esquerdes s.f està desenvolupant diferents propostes per reformar i ampliar les instal·lacions
del Centre de Dia Bernadette amb la finalitat de millorar els serveis que ofereixen als
seus usuaris.

Per a més informació sobre aquest projecte podeu consultar la web:
www.fundaciocasateva.org

UPCnet
L’empresa UPCnet, que ja fa més d’un any que col·labora amb nosaltres, ens ha
regalat dos ordinadors per als pisos d’acollida i ha tramitat també i s’ha fet càrrec
de les despeses de connexió i manteniment de la línia ADSL.
Aquesta aportació ha estat molt ben valorada per les famílies acollides ja que els
permet comunicar-se de manera fàcil i ràpida amb les seves famílies per molt
lluny que visquin. Al mateix temps, també els ofereix una nova possibilitat de
lleure, cosa que sempre és d’agrair quan els malalts estan en tractament ambulatori
i han de passar moltes hores a casa.
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- PROJECTE D’OBRES I DE LLICÈNCIA AMBIENTAL DEL CENTRE RESIDENCIAL
D’ACCIÓ EDUCATIVA (CRAE La Salle) al carrer Tantarantana, 12, Barcelona, per a la
FUNDACIÓ COMTAL.
Aquest any s’han finalitzat els tràmits i s’ha inaugurat aquest centre, que ja és la llar
d’una sèrie de joves provinents de famílies desestructurades, que conviuen 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 hagi pogut
iniciar la seva activitat.

Ara ja fa un any que la meva filla i jo vam
arribar a Barcelona per un problema de
salut.
Molt aviat ens vam veure confrontats amb
el problema de la llengua, malgrat les
precaucions preses pels nostres amics
d’Agermanament perquè mai no ens
trobéssim soles. L’hospital va ser el nostre
primer domicili, aquí hi passem la major
part del temps, però la vida hi és
agradable. Els infants ho tenen tot per
trobar-s’hi com a casa: professors per
refrescar la memòria, un personal mèdic
molt atent, sempre a l’escolta dels infants
i dels seus pares, persones que dediquen
el seu temps lliure a distreure els menuts…
Solament la tristesa i les llàgrimes ens
confirmen, de tant en tant, que som en
un hospital.
Pel que fa a la vida quotidiana, jo estic molt
impressionada per la disponibilitat que
moltes persones tenen per fer un servei
als altres. M’ha sorprès l’existència
d’associacions que, com la fundació
esquerdes, posen a disposició de les
famílies que ho necessiten un pis perquè
puguin sentir-se com a casa.
En resum, dono gràcies al Senyor, d’haver posat en el meu camí una gent tan meravellosa.
France Kooh i Hilary Beleg

- PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA SEU DE LA FUNDACIÓ
COMTAL al carrer Forn de la Fonda, 5, Barcelona
D’aquesta forma esquerdes s.f torna a ampliar les instal·lacions de la Fundació Comtal
igual que ja vam fer l’any 2006 amb una primera ampliació de la zona d’aules.
- 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 la direcció de l’execució de les obres que es van
iniciar l’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.
- PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DE LA CASA DE COLÒNIES RAMIÓ,
a Fogars, per a L’ESPLAI ASPIRANTAT DE SANT JOSEP de Badalona.
esquerdes s.f està intervenint en la tramitació definitiva de la Llicència Ambiental d’aquesta
casa de colònies, que ja vam reformar, amb la finalitat d’adequar la instal·lació a la
normativa vigent.

Esquerdes es va crear amb una claríssima intenció: afavorir, ajudar i alegrar la vida dels
més febles, dels “cuers” d'una societat injusta. La tasca desenvolupada per aquesta
fundació és encomiable. Ben organitzats i molt ben avinguts, els seus membres ens
recorden de manera senzilla i sense grans escarafalls, que ells ens tenen sempre presents
a nosaltres i les nostres dificultats. Per alegrar-nos la vida i fer-nos oblidar la rutina
del dia a dia, esquerdes fa unes excursions "molt xulis" on riem molt i també mengem
molt i molt bé. El sentit de l'humor i el " buen rollito" ens acompanyen sempre durant
aquestes sortides.
Afegiu-vos a esquerdes, us agradarà!
Elena Martínez
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TESTIMONIS
Han estat molts els casos que hem atès al llarg de l’any i moltes les històries
personals que hem pogut compartir. De totes elles en volem donar a conèixer
una, la de la Hilary, una nena camerunesa que va arribar el desembre de 2007
per rebre un tractament oncològic i que encara és amb nosaltres. Fa més d’un
any que viu en un dels nostre pisos d’acollida. Vam conèixer la Hilary a través
de l’ONG Agermanament, que va ser la que va fer els tràmits per portar-la a
Barcelona i la que ens va fer la sol·licitud d’allotjament. A continuació us presentem
dos testimonis: el de l’Anna, membre d’aquesta ONG, que ens explica tot el procés
i el de la France, mare de la Hilary, que ens explica la seva experiència a Barcelona:

La Hilary, una nena de vuit anys i la seva mare, la France, van arribar a Barcelona
procedents de Douala, una de les ciutats més importants del Camerun. A la Hilary
li havien diagnosticat un tumor maligne molt agressiu al braç i allà no es podia fer
res per tractar-la.
A través de l’ ONG Agermanament, amb seu a Barcelona i que desenvolupa projectes
de cooperació en aquest país, va arribar la petició per a sol·licitar informació sobre
la possibilitat que rebés tractament de la seva patologia oncològica a Barcelona.
Com que l’experiència de l’ ONG en aquests casos era nul·la, van caler unes quantes
consultes a internet, trucades telefòniques i molta perseverança per poder arribar
als responsables de l’Oficina de Relacions Internacionals i Cooperació de la
Generalitat de Catalunya, que ens van informar dels tràmits i la documentació que
calia aportar. Quan va arribar tota la documentació mèdica i familiar de la nena,
van admetre el cas a tràmit i després de les consultes pertinents amb el servei
d’oncologia i hematologia pediàtrica de l’Hospital Vall d’Hebron, va ser acceptat
el finançament del tractament.
Un cop informada la família sobre la durada estimada del tractament (un any) i el
pronòstic, ens van confirmar que tenien la ferma voluntat de dur-ho a terme.
En arribar a Barcelona, a través de l’hospital ens van posar en contacte amb la
fundació esquerdes que ens va oferir l’allotjament al pis de la sagrera. El pis ha
estat, juntament amb l’hospital, la seva llar. Allà han tingut la sort de compartir
experiències, penes i també alegries amb altres persones que hi han estat allotjades
en períodes més o menys llargs per problemes similars.
Ha estat un any molt intens, lluitant amb força contra la malaltia. El fet de tenir
cobert el problema de l’allotjament, l’ambient càlid del pis i l’ajut de les persones
de la fundació esquerdes que en són responsables, de ben segur ha estat un factor
decisiu a l’hora de suportar la duresa d’aquesta situació.
Actualment, la Hilary es troba en tractament ambulatori i probablement rebrà
l’alta l’estiu que ve. Mentrestant segueix vivint al pis d’esquerdes s.f

LES SORTIDES
El 2007 vam iniciar aquesta activitat que va tenir de seguida molt bona acollida
i que podem considerar que ja està plenament consolidada. Les sortides
ofereixen la possibilitat de passar un dia de lleure entre amics a moltes
persones que no tenen prou autonomia per sortir quan vulguin i on vulguin.
També són una bona oportunitat per participar com a voluntari i l’experiència
ens demostra que, qui ho prova, repeteix. Són sortides obertes a tothom i des
d’aquí us animem a participar-hi.
Enguany hem fet tres sortides de cadascuna de les quals us oferim un petit
reportatge gràfic:

Quan vam arribar a la plaça
major de Vic ens vam trobar
amb els amics de l’hospitalitat
de Vic-Solsona a qui volem
agrair de tot cor la seva
col·laboració. Ens van
acompanyar durant tota la
jornada, ens van fer de guies,
d’animadors, de voluntaris…
Res no hauria estat igual sense
ells.
MOLTES, MOLTES GRÀCIES.

L’itinerari guiat per la ciutat va
ser molt interessant i vam
aprendre un munt de coses.

Anna Torramilans - Agermanament

Després de dinar els voluntaris de Vic van animar la sobretaula.
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Tot i que el dia es va llevar una mica gris, la jornada va ser esplèndida.

A primera hora vam visitar la col·lecció d’automòbils antics de Salvador
Claret.

L’estrella de la sortida: l’esportiu del
Manel que va fascinar joves i grans.

Al migdia vam gaudir d’una esplèndida paella i de bons moments de
convivència.
El nostre agraïment a Daniel Chulilla
del restaurant L’Era de Sils gràcies al
qual vam degustar una paella difícil
d’oblidar.

L’actuació de la tuna va posar un
alegre punt final a la jornada.

“Un bon dinar fa de bon esperar”.
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