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UN ANY MÉS
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Benvolguts amics i amigues d�esquerdes s.f,

Un any més us presentem la memòria de les activitats que hem desenvolupat durant
l�any 2009.

Podríem dir que estem contents ja que, no només hem sobreviscut a la precària situació
econòmica en què estem submergits, sinó que, a més, hem obert un altre front d�actuació:
el Programa d' Acollida d' Immigrants.

Amb aquest nou programa iniciat en dos barris de Badalona, des d'esquerdes s.f
intentem construir ponts que facin més fluïda la relació entre les cultures nouvingudes
i la nostra, amb la finalitat d'afavorir la difícil integració dels immigrants als nostres
costums i forma de vida, alhora que nosaltres ens fem coneixedors i intentem comprendre
la seva forma de veure el món.

Per poder iniciar aquesta tasca hem hagut de buscar i mobilitzar un nombre important
de voluntaris/es per poder impartir les classes que, a diari, es donen en els dos locals
que utilitzem.  A tots ells, moltes gràcies per la seva dedicació i entrega desinteressada
a aquest nou projecte. No cal dir que seguim cercant voluntaris que puguin dedicar una
o dues hores setmanals a aquesta tasca.

En aquest darrer any també s'ha incrementat notablement el nombre de persones
allotjades en els dos pisos d'acollida de la fundació. La disminució dels recursos de les
famílies més desafavorides ha incrementat el volum de sol·licituds d'allotjament tem-
poral per part de malalts desplaçats a Barcelona. La nostra presència, no només s'ha
consolidat en els hospitals de Barcelona i rodalies, sinó que també estem rebent sol·licituds
directament des dels hospitals de fora de Barcelona que envien les persones que han
de rebre tractament a Barcelona.

La nostra col·laboració amb d'altres fundacions a nivell tècnic tampoc s'ha aturat: a més
de finalitzar els projectes i obres que ja teníem en marxa el darrer any, n'hem començat
de nous. Gràcies als "voluntaris tècnics" que possibiliteu tot això.

Les sortides de lleure també segueixen. Aquest darrer any Olot, Montserrat i Sant Sadurní
ens van obrir les seves portes i ens van rebre amb els braços oberts. La bona convivèn-
cia que hi ha entre tots nosaltres en aquestes jornades ens esperona a esperar la se-
güent amb impaciència. Als que encara no hi heu participat, vull dir-vos que no sabeu
què us perdeu� des d'aquí us animo a acompanyar-nos en les properes que farem
aquest any.
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En reconeixement a la feina feta per esquerdes s.f, el passat 10 de novembre de 2009

l'associació Àrea Cultural Oriol de Santa Coloma de Gramenet em va fer entrega del

premi Climent Mur, per la tasca de tipus social desenvolupada. No cal dir que aquest

reconeixement el vaig recollir en nom de tots vosaltres, col·laboradors i simpatitzants

d� esquerdes s.f

No tinc paraules per agrair la vostra dedicació i la vostra confiança, tant als que ens

ajudeu econòmicament com als que ho feu amb el vostre temps. Sempre hem sentit el

vostre suport per desenvolupar qualsevol dels projectes que tirem endavant des de la

fundació i, en els temps que corren, això és molt d'agrair. En aquests temps en què la

solidaritat és més necessària cada dia que passa, esteu demostrant a diari que el vostre

compromís social està per sobre d'altres interessos més materials, tant en les sortides,

en l'acompanyament a famílies, en la vostra col.laboració a nivell tècnic o a l'hora de

muntar les classes del nou programa d'Acollida d'Immigrants sempre us hem tingut al

nostre costat. És en vosaltres i en el vostre compromís vers els altres on trobem la

confiança necessària per intuir que el camí d'esquerdes s.f  no ha fet més que començar.

De totes formes, no ens hem de confiar, aquests temps difícils no han acabat i hem

d'estar a punt per a nous inconvenients, sobretot de tipus econòmic. Mentre les

aportacions econòmiques a la nostra fundació s'han vist disminuïdes el darrer any, les

despeses per donar resposta a les demandes i nous projectes que tirem endavant han

augmentat. Per això us demanem que difongueu la nostra tasca i ens ajudeu a cercar

nous amics i col·laboradors.

Moltes gràcies per endavant.

Emili Cots i Moreno

p r e s i d e n t



L'equip de tècnics de la fundació ha col·laborat durant l'any 2009 en la realització dels projectes
següents:

- PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE
DIA BERNADETTE PER A LA FUNDACIÓ HOSPITALITAT, al carrer Consell de Cent, 224,
de Barcelona. esquerdes s.f ha desenvolupat el projecte i ha dirigit les obres de reforma i
ampliació de les instal·lacions del Centre de Dia Bernadette amb la finalitat de millorar els
serveis que ofereixen als seus usuaris. Les instal·lacions es van inaugurar a finals d�any.

- PROJECTE TÈCNIC I DIRECCIÓ DE LES OBRES D�INSTAL·LACIÓ D�UN ASCENSOR
PER FER ACCESSIBLE UN HABITATGE A VILANOVA I LA GELTRÚ. Hem participat tant
en el projecte i direcció d�obres de la instal·lació de l�ascensor com en la tramitació de la
subvenció per poder realitzar les obres.

- ASSESSORAMENT TÈCNIC a la cooperativa �MOLTACTE Emprenedors Socials SCCL�
en l�obertura de locals �Outlet�.Les botigues Outlet que la cooperativa MOLTACTE vol anar
obrint a diferents ciutats del nostre territori, permetrà la integració laboral de persones amb
malatia 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 està consolidant la col·laboració
amb MOLTACTE per estar present de forma activa en el desenvolupament de les futures
botigues que anirà obrint amb aquesta finalitat.

- 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 segueix col·laborant activament 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.

- AVANTPROJECTE D'OBRES I DE LLICÈNCIA AMBIENTAL DEL CENTRE TRIA-2 al carrer
Sant Pere Mitjà, 81-87, Barcelona, per a la FUNDACIÓ COMTAL. Hem començat a estudiar
diferents propostes per distribuir els diferents tallers de cuina, fusteria, informàtica � que la
FUNDACIÓ COMTAL vol obrir aquest any 2010 per al desenvolupament de la seva tasca
educativa amb joves provinents de famílies desestucturades.

- PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LA CASA DE COLÒNIES DE 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. Aquest any hem legalitzat
la reforma de l�escala interior de la casa, a petició de l�Ajuntament. Amb aquesta obra s�ha
obtingut la LLICÈNCIA AMBIENTAL.

COL·LABORACIONS ARQUITECTÒNIQUES
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Com ja sabeu, aquest va ser el primer projecte que vam portar a terme quan vam

crear la fundació ara fa quatre anys. Els dos pisos d'acollida que la fundació gestiona

han estat a ple rendiment durant tot l'any 2009. El nivell d'ocupació ha estat fins i

tot més alt que en anys anteriors. Pensem que és molt possible que la crisi econòmica

que estem patint hagi 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.

PISOS D'ACOLLIDA



Durant l'any hem constatat que el nostre projecte és cada vegada més conegut, no

només entre els treballadors socials dels centres hospitalaris de Barcelona - que ja

fa temps que ens coneixen i que confien en nosaltres -  sinó també entre associa-

cions de malalts d'una banda i hospitals de fora de Catalunya de l'altra. Tant els uns

com els altres s'han adreçat a nosaltres per formular-nos sol·licituds d'allotjament.

Així doncs, durant l'any hem establert contacte, entre d'altres, amb hospitals d'altres

comunitats autònomes com l'Hospital Miguel Servet de Saragossa, l'Hospital Virgen

del Camino de Pamplona, la Fundació Guttman amb seu a Badalona, la Fundació

Oncolliga de Girona i l'Associació contra l'anorèxia i la bulímia. A tots els agraïm

la confiança que ens demostren en adreçar-se a nosaltres.

Sens dubte la nostra presència a la xarxa a través de la pàgina web i la pertinença

a la xarxa social de Facebook ha contribuït a donar-nos a conèixer i a difondre els

nostres objectius i les nostres activitats.

D'entre les moltes famílies ateses hi ha alguns casos que ens han causat un impacte

especial. D'entre tots ells destacaríem el cas de l'Aleix, un nen de nou anys que va

patir un accident mentre viatjava en el camió cisterna conduït pel seu pare i que,

arran de l'accident, presenta cremades en el 85% del seu cos. Els pares de l'Aleix

s'allotgen al pis de l'avinguda de Bogatell des del mes de novembre de 2009 i no

saben durant quant de temps hi hauran de viure. L'Aleix s'ha hagut de sotmetre a

diverses intervencions quirúrgiques i, tot i que va evolucionant favorablement, el seu

diagnòstic segueix sent molt greu.

I finalment una dada curiosa: durant l'any 2009 hem atès un total de 12 famílies que

havien tingut un nadó prematur i que s'han allotjat en un dels nostres pisos men-

tre esperaven que el seu fill o filla adquirís la maduresa necessària per poder abando-

nar l'hospital. Ens sentim afortunats de poder compartir amb els nous pares l'alegria

i la il·lusió que comporta l'arribada d'un nou membre a la família. A tots ells: mol-

tes felicitats!
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El dia  22 de març, vam anar

a la Garrotxa a visitar la

Cooperativa La Fageda.

L a  Fa ged a  é s  u n a

cooperat iva catalana

d'iniciativa social sense

ànim de lucre, que té com

a finalitat la integració

sociolaboral de les perso-

nes de la comarca que

pateixen discapacitat psí-

quica o trastorns mentals

severs. Està formada per

210 persones, entre usuaris

i professionals.

Es troba en una finca de

15ha en què es porten a

terme activitats tant

assistencials com produc-

tives. La visita va ser molt

interessant i vam aprendre

un munt de coses.

Després vam anar a dinar al

restaurant La Perla d'Olot,

on, entre altres coses, vam

assaborir les famoses

patates d'Olot.

SORTIDES
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Al juliol vam optar per una

destinació tradicional:

Montserrat.

Vam tenir l'oportunitat de

pujar tots al cambril de la

Mare de Déu i, després,

vam assistir a la missa

conventual. El bon temps

va propiciar que poguéssim

passejar tranquil·lament.

Malgrat la calor que vam

passar durant el viatge, tots

guardem un bon record

d'aquesta visita.
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A la tardor,  temps de

verema, ens va semblar

adient de visitar les caves

Freixenet.

Allà vam aprendre tot el

procés d'elaboració del

cava i vam acabar la visita

amb un aperitiu regat, com

no podia ser d'altra ma-

nera, amb cava.

Com que l'aperitiu ens va

obrir la gana, vam anar a

dinar al restaurant La

Serreta.
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Com tots sabeu, la fundació esquerdes té la seva seu a Badalona, una ciutat que, en els darrers

anys, com moltes altres ciutats catalanes, s'ha omplert de persones procedents d'altres països

que han vingut amb l'esperança de millorar les seves condicions de vida.  Badalona té actualment

una població de quasi 300.000 habitants i un índex d'immigració superior al 25%. Aquesta població

immigrant, es concentra majoritàriament als barris perifèrics de la ciutat, principalment als de

la zona sud, on pràcticament tota la població és immigrada ja que procedeixen, o bé dels

moviments migratoris intrapeninsulars dels anys 60, o bé de la nova onada migratòria global

dels anys 90.

Generalment, les persones immigrades s'agrupen per procedència geogràfica i viuen en comunitats

molt tancades, cosa que dificulta el seu procés d'adaptació i d'assimilació dels costums i hàbits

propis del país d'acollida. Això, juntament amb el desconeixement de la llengua/llengües del

país, ocasiona problemes de veïnatge i de convivència en tots els àmbits: escola, botigues,

entitats financeres, hospitals, organismes oficials, espais d'ús públic...

Tot i que som conscients que són les administracions públiques les que han d'articular i gestionar

el procés d'acollida i d'integració de les persones immigrades, constatem que, actualment, no

es destinen prou recursos ni materials ni humans a aquest procés. És per això que des de la

fundació hem decidit col·laborar-hi tant pel bé dels nouvinguts com del de la societat que els

acull.

Entenem que, començar una nova vida en un país que no

coneixem i on tot és diferent - la llengua, la cultura, la religió,

la manera de vestir, els costums socials...- pot arribar a ser molt

difícil i, per fer-ho una mica més fàcil, hem decidit engegar un

programa d'acollida en dos barris de Badalona (Sant Roc - Arti-

gues i Sant Crist - Can Cabanyes) amb la finalitat d'ajudar les

persones nouvingudes a integrar-se al país d'acollida.

Per portar a terme aquest projecte comptem amb un grup de

voluntaris que dedica temps i esforços a portar a terme totes

les activitats del programa.

PROGRAMA D'ACOLLIDA D'IMMIGRANTS
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OBJECTIUS

- Promoure la inclusió social i ciutadana dels nouvinguts/des.

- Facilitar l'aprenentatge de les llengües oficials com a eina d'integració social.

- Implicar simultàniament la població autòctona i la nouvinguda en aquest procés d'integració.

- Potenciar la participació activa dels nouvinguts en el seu entorn social més proper.

- Facilitar el diàleg intercultural entre la població autòctona i la nouvinguda.

- Aprendre a respectar els diferents hàbits culturals i religiosos.

- Fomentar el treball en xarxa amb diverses institucions de la ciutat.

Actualment estem tre-

ballant amb un total de

200 persones immigra-

des, homes i dones majors

de 18 anys de diferents

nacionalitats. Els col·lec-

tius més nombrosos són

el marroquí, l'indi i el

paquistanès. També tenim

una notable representació

de procedència
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ACTIVITATS

· Classes de llengua catalana i castellana

Conscients que el coneixement de la llengua/llengües del país d'acollida és la principal

eina d'integració en una comunitat, hem organitzat diferents grups d'aprenentatge

de català i de castellà així com un grup d'alfabetització ja que ens trobem amb

alumnes que, o bé no han estat mai alfabetitzats o ho han estat en el seu idioma

però no coneixen l'alfabet llatí.

Les classes fomenten especialment l'expressió oral i l'ús pràctic de la llengua en

situacions quotidianes: presentar-se, anar a comprar, anar al metge... Els grups

s'estructuren en diferents nivells en funció del grau de coneixements que tenen els

alumnes. Actualment estem oferint tres nivells de castellà i dos de català.

subsahariana, de l'Europa de l'est i d'Amèrica del sud.
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· Itineraris de coneixement de l'entorn:

Organitzem visites a diferents institucions públiques i privades per conèixer-les i aprendre

quins serveis ens ofereixen. Així doncs, per exemple, visitem l'Ajuntament, Centres Sanitaris,

Mercats Municipals, Biblioteques, Parcs públics, Fàbriques emblemàtiques, carrers i centres

comercials...

· Participació en les festes tradicionals i populars:

Donem a conèixer quines són les principals festes tradicionals i populars de casa nostra: Sant

Jordi, Nadal, Festa Major, Carnestoltes, la Castanyada... Els expliquem l'origen de la festa, els

costums que hi estan vinculats i, sempre que sigui possible, ens afegim a alguna celebració

popular o bé celebrem la festa a classe.

· Realització de tallers sobre temes diversos:

Procurem estar sempre amatents als seus interessos i inquietuds i, en funció d'aquests,

organitzem dos tipus d'activitats:

+ Xerrades sobre temes diversos

vinculats, per exemple, a la

legislació sobre estrangeria, a

temes de salut etc. Aquestes

xerrades corren a càrrec

d'especialistes en la matèria:

metges, auxiliars d'infermeria,

advocats, treballadores socials...

+ Participació en tal lers

organitzats per altres institu-

cions: taller de xocolata al Mu-

seu de la Xocolata; tallers per

aprendre a fer pa, melmelades

o formatge a l'escola de Natura

de Badalona...

Per portar a bon terme totes aquestes activitats, treballem en xarxa amb d'altres entitats i

institucions de la ciutat. Les classes, per exemple, les fem als locals de l'Associació de veïns

del barri d'Artigues i al Centre Cívic Can Cabanyes que ens cedeix l'Ajuntament. També treballem

en col·laboració amb el Consorci Badalona Sud, un ens integrat al 50% per la Generalitat i

l'Ajuntament de Badalona que porta a terme diverses actuacions en l'àmbit social, cultural,

laboral, educatiu i sanitari als barris de la zona sud de la ciutat. Ells, a través del seu Servei

d'Atenció a l'immigrant, ens envien gent que necessita classes de llengua i nosaltres els derivem

tots aquells alumnes que necessiten assessorament jurídic o algun altre tipus d'orientació.

També ens cedeixen un espai per fer classes.



El Ferran Camps ens ofereix el seu testi-

moni després d'haver participat com a

voluntari a la sortida a La Fageda:

El passat mes de març, la Montse
i el Xavier  em varen convidar
a participar a la sortida a La
Fageda amb la fundació
esquerdes.

En aquell moment  jo estava
passant uns moments personals
una mica fluixos i la invitació
va ser per a mi una mostra
d'estimació que els agraeixo
plenament.

La Montse ja feia temps que
m'explicava què era "esquerdes"
i quines activitats portaven a
terme i m'ho explicava amb
aquella il·lusió i aquella
empenta que li donen vida i la
fan vibrar, amb aquell en-
tusiasme que un no és capaç de
defugir i que no et deixa dub-
tes sobre la necessitat del
projecte.

Eren les 11 d'un assolellat matí
de primavera quan l'autocar
va arribar puntualment a la
Cooperativa La Fageda. Quina
va ser la meva sorpresa en veure
que era ple de persones de
diferents edats i condicions! De
seguida,el  Xavier  em va
convidar a ajudar les persones
que tenien dificultats de
mobilitat. Durant la jornada
vaig viure moments de molta
emotivitat i són precisament

aquests moments els que et fan
adonar que les teves pre-
ocupacions no tenen un valor
real davant de persones que
riuen enfront de situacions
greus.

Preocupats com estem de no-
saltres mateixos, del nostre
benestar, ens oblidem del
benestar dels altres.

Va ser un dia molt agradable,
ple de moments dignes de re-
cordar. Quan va arribar l'hora
de dir-nos adéu pensava: quin
dia més bonic, quina bona
companyia i quina alegria i
força de voluntat transmeten
els i les d'esquerdes!

Ferran Camps

TESTIMONIS
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La Corina, que s�ha allotjat diverses
vegades amb la seva filla Júlia als nostres
pisos d'acollida, us vol donar a conèixer la
seva història i la seva relació amb

esquerdes:

La Júlia va néixer el 28 d�agost de 2001

a Brasov (Romania). Així que va néixer

li van diagnosticar una TETRALOGIA DE

FALLOT - una cardiopatia congènita que

fa que es barregi la sang arterial i la

venosa - agreujada per una ARTROSI

PULMONAR i per la MALALTIA DE LES

MEMBRANES HIALINES  i no ens van

donar cap mena d�esperança. El sistema

sanitari romanès no estava preparat per

portar a terme unes operacions tan com-

plicades com les que requeria la Júlia i

no podia donar-nos cap solució: la Júlia

estava condemnada a morir. No cal que

expliqui la desesperació que vaig sentir

quan els metges em van comunicar la

notícia però, per sort, vaig reaccionar

de seguida  i vaig voltar per tot el país

buscant algun metge o algú que ens

pogués ajudar. Quan la Júlia tenia dos

anys, vaig conèixer uns nois que tenien

una cosina que rebia tractament per una

patologia semblant a la de la Júlia a

l�hospital de la Vall d'Hebron de

Barcelona. Així vaig saber que hi havia

possibilitats reals de tractar les malal-

ties de la Júlia. Un raig d�esperança va

il·luminar les nostres vides. Ells mateixos

em van posar en contacte amb ACAIR

(Associació Catalana d�Ajuda a la Infància

Romanesa) que em va ajudar a fer tots

els tràmits necessaris perquè la Júlia fos

visitada a l�hospital de la Vall d'Hebron.

A finals del 2003 vam venir per primera

vegada i des d�aleshores hem hagut de

venir una o dues vegades cada any.

Durant aquest temps, la Júlia s�ha ha-

gut de sotmetre a 10 catarismes i 4

operacions de cor i de pulmó, l�última

va ser el mes de setembre del 2009. Ara

la Júlia està molt millor, té 8 anys i mig,

ha començat a anar a l'escola i porta

una vida gairebé normal. Cada any hem

de tornar a Barcelona per fer-li controls

però probablement no hauran de tornar

a operar-la fins que tingui tretze o catorze

anys.

Des de l'any 2006, la Júlia i jo comptem

amb l'ajuda i el suport de la Fundació
esquerdes s.f. Ells són la nostra família

a Barcelona. Ens vénen a buscar a

l'aeroport, ens acullen en un dels seus

pisos, ens fan companyia, en definitiva

ens fan sentir com a casa. Amb aquestes

línies vull agrair-los de tot cor la seva

ajuda. Una abraçada.

Corina Moldovan
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El Xavier, que ja col·laborava com a

voluntari en les sortides amb discapacitats,

s'ha estrenat enguany com a professor de

castellà participant així en el programa

d'acollida a l'immigrant . Aquest és el seu

testimoni:

Fa un temps em van proposar de donar

classe de català o castellà a nouvinguts

que, per diferents motius,  manifestaven

el desig de conèixer millor els nostres

idiomes .

Vaig escollir el castellà. El nivell era

bàsic i era més castellà-parlat que

castellà-escrit. Es tractava d'un grup

d'homes i dones de 18 a 35 anys.

Els homes eren majoritàriament

originaris del Pakistan i les dones

procedien, bà-sicament, del Marroc.

El grau d'esco-larització i/o de for-

mació era molt  diferent, des d'alguns

que amb prou feines tenien estudis

fins a d'altres que tenien estudis

superiors però tots tenien un punt en

co-mú: el mateix interès per aprendre

una llengua que, sens dubte, els havia

de ser molt útil...

Tot i aquest punt en comú, els motius

d'assistència a aquestes classes per part

dels alumnes, eren diferents. Des d'obte-

nir uns �certificats� d'assistència que, a la

pràctica, els faciliten l'obtenció dels tan

desitjats  �papers� per regularitzar la seva

estada al país, fins al desig d'aconseguir

una millor integració en la ciutat  d'acollida

i també en el mercat laboral.

La meva experiència d'ensenyament de

llengües era nul·la. Això sí, comptava amb

una llunyana etapa de classes particulars

de matemàtiques i de diferents matèries

en una acadèmia de �medio pelo�. Vaig

valorar que el nivell el podia assolir

fàcilment i que amb l'ajuda d'unes esto-

nes de preparació estaria llest per donar

les classes.

I vaig començar l'experiència. Els alumnes

eren pocs. Amb poc coneixement de l'i-

dioma tant oral com escrit. Per sort, no en

tenien prou amb tres frases fetes. Volien

més. Però en el cas d'alguns, de vegades,

els podia més un partit de criquet - l'esport

nacional del Pakistan - que donaven  per

la �tele� a la mateixa hora que la classe

de castellà, o bé es pensaven que la

puntualitat és un tema que no els fa cap

falta o bé havien anat a trobar feina en

algun bar o casa...

I què hem de dir del �profe�, és a dir �jo�?

Fins que no vaig dominar el �tempus� de

classe, la forma i manera de dir les coses

i els conceptes que corresponien a cada

paraula o a cada idea, no vaig estar

còmode en el desenvolupament  de  la

classe. Per sort, les preparava amb un

guió concret i abundant  material de suport

que jo mateix em buscava.

Per un problema personal vaig  haver de

deixar de col·laborar amb el centre que

m'havia proposat la �feina�. Va ésser una

etapa curta però  força interessant. Vaig

constatar que els homes i dones d'arreu

estan fets de la mateixa pasta. I que

l'educació i la formació no es poden

improvisar; cal estar tan ben preparat com

es pugui.

Xavier Casanovas
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DADES SOBRE LES FAMÍLIES ACOLLIDES ALS PISOS AQUEST DARRER ANY



DADES  ECONÒMIQUES
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INGRESSOS

QUOTES                                               12.420,00

DONATIUS                                           11.444,00

ALTRES                                                 840,82

 TOTAL INGRESSOS       24.704,82

DESPESES

LLOGUER PISOS                          14.745,96

SUBMINISTRAMENTS             4.336,06

SALARIS                                     4.100,00

SERVEIS EXTERNS                    1.387,57

EQUIPAMENTS                            821,51

DESPESES GESTIÓ                      812,08

DESPESES FISCALS                      620,91

ALTRES DESPESES                       151,35

TOTAL DESPESES     26.975,44

INGRESSOS



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 2100 0442 91 0200310812.

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

FES-TE VOLUNTARI
integra't en l'equip de seguiment dels pisos d'acollida, col·labora en el programa

d'acollida d'immigrants o participa en les sortides amb persones discapacitades.

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 o client de CAJA NAVARRA pots recolzar econòmicament els nostres

projectes. Truca'ns i t'ho explicarem. 609 109 211.


