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CARTA DEL PRESIDENT

Amics i amigues d’ esquerdes s.f,
s.f

Com deia un bon amic meu, “SERÉ BREU”.
Just avui que estic escrivint aquestes línies, esquerdes s.f compleix cinc anys.
En primer lloc, deixeu-me que us agraeixi el vostre suport i compromís envers
la fundació. Gràcies a aquest suport hem arribat fins aquí i gràcies a ell
seguirem endavant el camí que vam iniciar plegats el 2006.
En segon lloc, us vull felicitar a tots i a totes ja que esquerdes s.f sou tots
vosaltres. Avui és l’aniversari de tots els que estem tirant endavant els objectius
de la fundació, per tant, MOLTES FELICITATS!
En aquest cinquè any d’existència podem dir que hem seguit consolidant els
programes d’actuació en els quals treballem. Els pisos d’acollida, els projectes
tècnics, les sortides de lleure amb discapacitats i el programa d’acollida
d'immigrants no només segueixen funcionant sinó que el grau de necessitat
que hi ha ens demanaria incrementar la nostra actuació en tots i cadascun
d'aquests camps.
L’empitjorament de la situació econòmica que estem vivint incrementa les
necessitats de tot tipus en els sectors més desfavorits de la nostra societat. Les
necessitats augmenten mentre els recursos disminueixen … però no ens fa por
aquest futur advers: el compromís social que heu demostrat els simpatitzants
esquerdes aquests darrers cinc anys ens encoratja a seguir endavant sense
d’esquerdes
cap mena de por.
Gràcies per aquests cinc anys tapant esquerdes amb nosaltres. Tant de bo en
puguem seguir tapant moltes més amb la vostra companyia.

Emili Cots
president
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PROJECTES TÈCNICS
Durant l'any 2010, l'equip de tècnics de la fundació ha portat a terme els següents projectes:

PROJECTE D'OBRES I DE LLICÈNCIA AMBIENTAL DEL CENTRE TRIA-2 al carrer Sant
Pere Mitjà, 81-87, Barcelona, per a la FUNDACIÓ COMTAL.
Des d' esquerdes s.f s'ha redactat el projecte tècnic i s'ha tramitat la llicència per
executar les obres del centre socioeducatiu format per tallers de cuina, fusteria,
informàtica … que la FUNDACIÓ COMTAL vol obrir aquest any 2011 per al
desenvolupament de la seva tasca educativa amb joves provinents de famílies
desestucturades.

PROJECTE DE CONDICIONAMENT INTERIOR I LEGALITZACIÓ DE COTXERA al Polígon
Industrial Les Guixeres, per a la FUNDACIÓ PRIVADA AFMA.
La FUNDACIÓ PRIVADA AFMA (Associació per al Foment de Mesures Alternatives)
promou des del 1997 la inserció sociolaboral de col.lectius en risc d'exclusió social.
Aquesta entitat afavoreix la contractació d'interns de centres penitenciaris i joves
sotmesos a mesures judicials per dur a terme, arreu de Catalunya, tasques de neteja
de boscos i treballs diversos on es requereix un alt
component de mà d'obra. Per
poder estacionar els diferents vehicles utilitzats per la Fundació, es necessaria la
legalització de la seva cotxera, projecte en què intervenen els tècnics d' esquerdes s.f .

AVANTPROJECTE DE RECONVERSIÓ D'UN ANTIC EDIFICI EDUCATIU EN UN CENTRE
D'ACCIÓ SOCIAL a Badalona, per a la FUNDACIÓ LLEGAT ROCA I PI.

esquerdes s.f està intervenint en els estudis previs d'implantació d'un gran Centre
d'Acció Social destinat a diverses activitats de caire social (llars-residència, pisos
d'acollida, alberg de persones sense sostre, banc d'aliments …)

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.

INSPECCIÓ D'HABITATGES AMB ANOMALIES CONSTRUCTIVES O ESTRUCTURALS, I
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.
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SORTIDES

El dia 11 d'abril vam
anar a Món Sant Benet,
a la comarca del Bages.
Allà vam visitar el
monestir de Sant Benet,
que recentment ha estat
restaurat i convertit en
un espai museïtzat que
permet
fer
un
recorregut històric pels
darrers mil anys de la
història de Catalunya.
La
visita
va
ser
interessant
i
molt
entretinguda
perquè,
gràcies a uns mitjans
tècnics i audiovisuals
espectaculars, ens vam
sentir com si ens
haguéssim traslladat a
l'Edat Mitjana. Cap dels
83
assistents
no
oblidarem
mai
la
sorpresa que vam tenir
quan, al final de la visita,
un
monjo
vingut
directament de l'època
medieval va aparèixer
de sobte davant dels
nostres ulls!
Per acabar la visita vam
gaudir
d'un
dinar
exquisit en un dels tres
restaurants del complex.
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El dia 5 de setembre
vam anar a visitar
Caldes de Malavella, a
la comarca de la
Selva, a mig camí
entre les Guilleries i la
Costa Brava.
En
aquesta ocasió ens
vam aplegar un total
de 70 persones.
Primer vam fer un
itinerari per la vila. Un
dels nostres voluntaris,
en Paco Baeta, ens va
fer de guia i ens va
anar
mostrant
les
ruïnes romanes, les
restes medievals i les
construccions
modernistes
i
noucentistes de la vila.
Naturalment,
també
ens va parlar de les
fonts d'aigua termal i
vam
poder
tastar
l'aigua de la Font de la
Mina, de reconegudes
qualitats digestives i
curatives.
Dins d'aquest itinerari
no podia faltar la visita
als magnífics jardins
del Balneari Prats y
del Balneari Vichy que
és un dels més grans
de Catalunya.

6

Abans de dinar i
aprofitant
el
bon
temps, vam fer un
aperitiu a l'aire lliure en
una pineda dels afores
de la vila, i tot seguit,
vam anar a dinar al
restaurant l'Era de
Sils on vam poder
degustar
una
sensacional
paella.
Com a final de festa,
l'amo del restaurant,
en Daniel Chulilla, ens
tenia preparada una
agradable
sorpresa:
l'actuació d'una tuna
que va entusiasmar
tos els assistents,
sobretot
els
més
veterans, que no van
parar de cantar.
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El 21 de setembre vam
visitar el Museu del
Joguet de Figueres que
recull joguines de totes
les èpoques. Tots ens ho
vam passar molt bé: els
petits perquè van veure, i
fins i tot van poder jugar,
a jocs antics que no
coneixien, i els grans
perquè vam recordar la
nostra infantesa.
Després vam anar a fer
un abundós
dinar a
Viladasens, i havent
dinat, vam estar cantant
una bona estona a la
plaça del poble i ens vam
acomiadar amb el Cant
dels Adéus.
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TRAJECTE AL COR
COR

Aquest terra una mica irregular fa el trajecte divertit però, alhora,
sento punxades intenses al que m’imagino que deu ser la meva
esquena. Cada dia seguim el mateix camí

en sortir de casa i

tinc aquestes sensacions ben presents.

En Jaume
Suau ens
ofereix
aquesta
narració
que li han
suggerit
les seves
vivències
com a
voluntari
de l'equip
de sortides

Sento fred a la cara: en deu fer molt. La Maria se n' adona, no sé
pas com, i em puja la manta que em cobreix el cos fins més amunt
del coll.
Sé que m’estima molt. M’estimava, m’estima i m’estimarà per més que el meu cos m’abandoni
de mica en mica. Jo també l’estimo molt. Fins fa poc, malauradament, no sabia com dir-li.
Veig en els seus ulls el respecte al que sóc, l’alegria de veure’m viu, amb un viure certament
especial, la delicadesa amb què em vol tractar, l’amor que em té malgrat tot el que ha anat
passant.
Però jo no estic segur que la meva mirada sigui capaç d’expressar el que sento per ella. No sé
si pot veure la intensa joia que m’envaeix quan sóc al seu costat.
Ara girem a la dreta, som a punt de traspassar el carrer però, com moltes altres vegades, el
semàfor es posa vermell. La Maria ho aprofita per acotxar-me més amb la manta i en veure la
seva cara a prop de la meva, somio que potser hi haurà algun lloc, algun dia, on la vida tornarà
a ser com abans. Segur que ho trobarem.
Ràpidament fujo d’aquesta idea com gat escaldat de l’aigua, i em concentro a fixar-me que ja
em sento la cara menys glaçada i que el sol ja no ens abandonarà en tot el que resta de camí.
Ara ja tot és una suau baixada en direcció al mar, avui immensament blau i brillant. La tornada,
al vespre, serà molt més dura, i ens caldrà anar molt més a poc a poc.
Mentre miro extasiat l’horitzó, recordo que la Maria em va escriure a la meva llibreta, que
diumenge vinent aniríem d’excursió, amb el grup de sempre, on hi ha alguns que estan pitjor i
d'altres que estan millor: vaja, no comparem, diguem on tots som molt diferents, però on tots
ens mirem als ulls perquè som iguals. On tothom ajuda sense haver de compadir-se de ningú,
ni celebrar les proeses que pot arribar a fer.
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Entrem ja al centre de dia on estaré les properes deu hores. Tothom em diu bon dia, però jo no
els sento amb les orelles sinó amb el cor.

La Maria em deixa en mans
de

la

Roser,

la

meva

cuidadora que, entre altres
coses, ha anat recollint
pacientment,

amb

paciència infinita, els meus
sentiments,

armada

ella

només amb un full de
paper sobre un cartró amb
tot l’alfabet dibuixat ben
gros,

cada

enclaustrada

lletra

dintre

rectangle,

i

armat

l’August,

amb

un

d’un
jo,
llarg

punxó agafat amb els llavis
i

les

dents

per

anar

lletrejant cada idea que vull
traspassar-li.

Gràcies, Roser, per fer llegible el meu cor, i fer possible que, a més de rebre, pugui donar.
Llegible sobretot a la Maria: si no pot entendre del tot els meus ulls, entendrà les paraules
que t’he inspirat. Em sento feliç del tot perquè ja sé com dir-li que l’estimo.

"Tots som molt diferents, però tots ens mirem
als ulls perquè som iguals. Tothom ajuda sense
haver de compadir-se de ningú, ni celebrar
les proeses que pot
10 arribar a fer".

PISOS D'ACOLLIDA

Els dos pisos d'acollida que gestiona la fundació han registrat durant l'any 2010 un nivell
d'ocupació de pràcticament el 100%. No hem tingut cap habitació que hagi estat buida més
d'una setmana i, malauradament, hem hagut de refusar moltes sol·licituds per manca
d'habitacions lliures.
La majoria de les famílies ens han vingut derivades pels serveis d'atenció a l'usuari de diferents
hospitals de Barcelona, però també n'hi ha algunes que han contactat amb nosaltres
directament perquè ens han conegut a través d'internet.
Al llarg de l'any hem anat intensificant el treball en xarxa amb d'altres fundacions i
associacions que també tenen pisos d'acollida i hem signat un conveni amb ADAA, una
associació de les Illes Balears que ajuda a gestionar el transport i l'allotjament a familiars i
malalts de les Illes que han de rebre tractament mèdic a Barcelona.
A continuació us oferim una sèrie de dades estadístiques sobre l'ocupació dels pisos. Com
podreu veure, enguany han augmentat les estades de llarga durada, cosa que fa que puguem
atendre menys famílies. D'entre aquestes estades de llarga durada cal destacar la de la família
de l'Aleixo, que ha estat més d'un any al pis de l'avinguda Bogatell. Més endavant, us
expliquem la seva història.
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ESTADÍSTIQUES

DADES DE LES FAMILIES ACOLLIDES ALS PISOS DURANT L'ANY 2010
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*Lloc de naixement dels usuaris

* Lloc on viuen habitualment els usuaris en el moment de l'ingrés
hospitalari.

D'entre els usuaris de 0 a 2
anys, un 60% correspon a
nens prematurs , un 15% a
nens que tenen un diagnòstic
prenatal
de
malalties
congènites, un 20% a nens
que tenen algun tipus de
càncer i el 5% restant són
nens que han patit algun
accident.
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La vitalitat d’un Aleixo que torna a viure
Els números, les dades, han marcat el dia a dia

optar a un pis d’acollida de la Fundació, que

de la família Paz Pérez. Cremades al 80% del

els va facilitar el dia a dia mentre l’Aleixo havia

cos; 25 operacions complicades, 14 mesos a

d’estar ingressat a la Vall d’Hebron.

l’hospital; 2 parades cardíaques, 5 minuts

Les parets dels pisos d’acollida tenen ja

d’angoixa

de

gravades en els seus fonaments històries crues,

cremats a la Unitat de Cures Intensives…

doloroses, plors d’impotència i cops d’aquells

Aquestes

xifres que

imprescindibles, que tots hem hagut de fer en

resumeixen l’últim any viscut per la família de

algun moment per poder explotar i plorar.

l’Aleixo, un nen aferrat a la vida.

Parets ben posades, que separen en un gruix

El 8 de setembre del 2009 la família Paz Pérez

de no més de 15 centímetres històries de

entrava a l’Hospital, dos d’ells, el pare i el fill

famílies

petit, en ambulància. Un tràgic accident havia

moments de la seva vida. Pisos que permeten

deixat ferits l’Àngel i l’Aleixo, el primer, amb

als pares poder estar més a prop dels seus fills

ferides relativament lleus a la cara i al braç, el

mentre aquests han de passar llargues estades

petit entrava amb cremades al 80% del cos:

als hospitals.

directe a la UCI. Vivint en les incòmodes

L’Aleixo va passar 14 mesos sense moure’s.

cadires de la sala d’espera de l’Hospital, la

Tota la vitalitat d’un nen, d’aleshores 8 o 9

Teresa es dividia entre l’habitació on estava

anys, havia de romandre estirada, quieta, per

ingressat el seu marit i la UCI, on el seu fill es

poder anar curant les ferides d’un foc que

debatia entre la vida i la mort amb una força

encara ara el té marcat. El suport dels seus

que deixava sorpresos fins i tot els metges. El

germans, i l’atenció constant dels seus pares,

bany de l’hospital i la sala

d’espera eren la

així com de la seva segona família, com

seva llar, fins que assessorada pels serveis

anomena el propi Aleixo als professionals de la

socials de l’Hospital de la Vall d’Hebron, es va

Vall d’Hebron que el van atendre durant tot el

posar en contacte amb la Fundació Esquerdes.

procés, donaven forces al petit per anar

Amb bona part de la família a Galicia, i la

superant els obstacles que s’anaven imposant

residència a Girona, l’Àngel i la Teresa van

davant la seva recuperació. I és que no va ser

de

trasllat

són algunes

d’una

de

habitació

les

15

que

estan

passant

pels

pitjors

fàcil. Com tampoc no ho va ser per a la seva

passar. Tots ells estan bolcats en aquesta

família. Com n’és de difícil ser un observador

segona oportunitat de viure la vida per primer

en

segon cop. L’Aleixo està perdent la por a la

moments

tan

extrems,

reconèixer

la

impossibilitat de fer més del que s’està fent.

carretera

que

Per això els detalls són els que marquen la

d’infància conduint una moto adaptada. Amb

diferència: poder dormitar en un llit, enlloc de

l’accelerador

restar impacient a les cadires d’un hospital;

vegada des que ha tornat a néixer, a una moto

rebre una trucada de suport de la persona

i està disposat a conduir la seva vida, afrontant

menys pensada; compartir un instant vital amb

els reptes que sap que se li posen al davant. Si

una família que també està passant per

bé durant 14 mesos no s’ha pogut moure, sí

moments durs, a les portes de la UCI...

que ha tingut temps de pensar. S’ha preocupat

Sortosament aquests records formen part ja de

en tot moment per no preocupar els germans

la història de la família Paz Pérez. Una història

o els pares; s’ha preguntat si tornaria a sentir

que els ha marcat i que seguirà present en

el gust dels seus plats predilectes o què

tots els dies de la seva vida, però ara té unes

passaria quan tornés a l’escola i veiés els seus

altres perspectives de futur. Mentre segueixen

amics: l’haurien oblidat?

superant reptes, veuen l’Aleixo que no para

És impossible oblidar l’Aleixo o la seva família,

quiet. Sembla que està aprofitant tot aquest

sinó que li diguin al Pep Guardiola, que va

temps perdut i es passa l’estona corrent d’un

tenir el plaer de conèixer-lo a l’UCI i va

costat a l’altre, vivint la vida cada segon

convidar-lo a un entrenament i un partit del

davant la cara de felicitat d’uns pares que van

Barça. Campió de campions, l’Aleixo

arribar a pensar que el seu fill no podria tornar

motor de la família Paz Pérez.

a caminar. Paladeja cada instant amb una
voracitat increïble. Després de tant de temps
de no poder menjar una botifarra amb patates

Aina Mauri

i anar a l’escola amb els seus amics, fa goig

periodista

veure com endrapa un plat de xistorra, encara
que cremi!
L’Aleixo i la seva família tenen una nova vida
per endavant, i no es conformen a veure-la
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al

li

va

pedal,

robar

puja,

tantes

per

hores

primera

és el

PROGRAMA D'ACOLLIDA D'IMMIGRANTS

BARRI D'ARTIGUES 212

PERSONES ATESES
El mes de setembre del 2009
vam iniciar aquest nou projecte
com a resposta a una realitat
que detectàvem al nostre
entorn més proper: la presència
de moltes persones procedents
d'altres països i d'altres cultures
que necessitaven aprendre les
nostres llengües i els nostres
costums per poder integrar-se
tant des d'un punt de vista
social com laboral. Durant tot
l'any 2010 hem estat treballant
amb èxit en aquest programa.

CURSOS

1 català nivell inicial
4 castellà nivell inicial
3 castellà nivell bàsic
2 castellà nivell intermedi
1 alfabetització
1 taller de costura

BARRI DE LLOREDA - SANT CRIST 53

Per portar a terme aquest Programa
d'Acollida treballem en xarxa amb el
Departament de Ciutadania i Convivència
de l'Ajuntament de Badalona i amb entitats
dels barris on anem a prestar els nostres
serveis: Consorci Badalona Sud, Associació
de Veïns d'Artigues, Església Evangèlica de
Badalona, Càritas i Unescocat de Sant
Adrià...
Sovint, són les assistents socials dels barris
les que ens deriven els usuaris i fan el
seguiment del procés individual de cada
persona.
També hem participat en jornades de treball
de la Xarxa d'Acollida que és una agrupació
local d'entitats que treballen a favor de la
convivència i la integració dels nouvinguts.

Per celebrar el final de curs vam fer una paella per a 300
persones en un espai cedit per l'Ajuntament. Va ser una
paella adaptada als costums de les diverses cultures i
religions de les persones que participen als cursos, va sortir
boníssima i tothom va poder gaudir-ne. Després de dinar,
va tenir lloc un festival multicultural amb mostres de música
catalana i armènia i de danses de l'Índia. La festa va
concloure amb el lliurament de diplomes d'assistència als
cursos.
Tots aquests actes van comptar amb la presència de
diversos representants de l'Ajuntament de Badalona, que
dóna suport a la tasca que estem portant a terme en dos
barris de la ciutat per fomentar la integració i la
convivència. També ens van acompanyar diversos
responsables de l'Associació de Veïns d'Artigues que
donen suport i col·laboren activament en la nostra tasca.
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Durant l'any hem fet diverses
sortides de coneixement de la
ciutat. Hem visitat l'Ajuntament,
el centre de Badalona, hem anat
a veure el dimoni per viure de
prop les Festes de Maig, hem
anat a fer melmelades i
formatges a l'escola de Natura
de Can Miravitges que es troba
en plena serralada de Marina, i
pels volts de Nadal, hem visitat
el pessebre de l'Ajuntament,
l'exposició de diorames i la Fira
de Nadal de la Plana.
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QUÈ MÉS HEM FET

BONUS RACC
A finals de l'any 2009 vam signar un conveni amb el Reial Automòbil Club de Catalunya
que ha estat vigent durant tot el 2010 i que hem renovat per al 2011. D'acord amb
aquest conveni tot els socis del RACC poden cedir-nos els punts que acumulen pel sol
fet de ser socis o per pagar amb la targeta RACC MASTER. Per cada 150 punts cedits, el
RACC es compromet a donar 4,5€ a la nostra fundació. Per col·laborar només cal que
entris www.racc.es , et donis d'alta com a usuari i vagis a PROGRAMA 100% RACC,
ens trobaràs a l'apartat SOLIDARITAT i des d'allà podràs donar-nos els teus punts. Si no
te'n surts, facilita'ns el teu número de soci i ho farem per tu.

CONVENI CAJA NAVARRA - BANCA CÍVICA
El mes de març vam signar un conveni amb Caja Navarra en virtut del qual els clients
d'aquesta entitat poden triar el nostre projecte de PISOS D'ACOLLIDA. Aquesta entitat
és pionera en el que s'anomena Banca Cívica. Entre altres coses, això significa que els
clients d'aquesta caixa saben en tot moment quin benefici està obtenint CAN dels seus
estalvis i poden decidir a quin projecte concret d'obra social volen que Caja Navarra
dediqui aquest benefici. Dit d'una altra manera: el client sap quant guanyen amb ell i
decideix a què vol que es destini part d'aquest benefici. Si ets client de Caja Navarra
pots triar el nostre projecte a través del web www.cajanavarra.es →escull el teu
projecte→Manteniment anual d'un pis d' acollida per a familiars de malalts. Si et
resulta més fàcil, també pots preguntar per aquest projecte a la teva oficina habitual.

CONVENI ADAA
L'Associació d'Ajuda a l'Acompanyant del Malalt a les Illes Balears, és una entitat
benèfica que ajuda les persones de les Illes Balears que s' han de traslladar per rebre
tractament mèdic o per acompanyar un familiar malalt. El passat mes de setembre, els
seus responsables es van posar en contacte amb nosaltres i vam signar un conveni
segons el qual la nostra fundació es compromet, sempre que sigui possible, a atendre i
allotjar en els nostres pisos les persones que ells ens derivin.

BERENAR DE NADAL
Un any més, pels volts de Nadal, ens vam aplegar un centenar de col·laboradors, socis i
amics de la fundació per felicitar-nos i celebrar junts les festes de Nadal. En aquesta
ocasió vam fer la trobada als locals que amablement ens va cedir la parròquia de la
Mare de Déu de Lourdes del Poble Sec.
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DADES ECONÒMIQUES

INGRESSOS

DESPESES

QUOTES

12420

LLOGUER PISOS

SUBVENCIONS

15520

SUBMINISTRAMENTS

4716,08

DONATIUS

15510

SALARIS

4200,00

SERVEIS EXTERNS

2167,04

ALTRES

TOTAL INGRESSOS

14919,98

210

43660

AGRAÏMENTS
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EQUIPAMENTS

598,74

DESPESES GESTIÓ

299,60

DESPESES FISCALS

791,43

ALTRES DESPESES

1765,72

TOTAL DESPESES

29458,59

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
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.
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