
PRINCIPALS RESULTATS ACONSEGUITS PER LA FUNDACIÓ DEL
CONVENT DE SANTA CLARA L’ANY 2022

La Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa, liderada per Sor
Lucía  Caram,  ret  comptes  de  l'Acció  Humanitària  realitzada  per  la
Fundació a Ucraïna i al Km 0 en la lluita contra la pobresa i l'exclusió a
Espanya.

 La Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa va presentar la
memòria de l'Acció Humanitària realitzada des del començament de
la  guerra  d'Ucraïna,  els  13  viatges  al  país  del  conflicte  (9  amb
l'Associació de Voluntaris de Caixabank i Mensajeros de la Paz) i
els corredors humanitaris oberts.

 Va  explicar  el  creixement  exponencial  de  la  pobresa  al  territori
espanyol  i  les  accions  que  realitza  la  Fundació  i  que  tenen  un
impacte transformador en les persones.

 Va presentar els nous reptes i projectes, tant a l'ajuda a refugiats,
com  als  projectes  d'inserció  i  acompanyament  social  de  les
persones vulnerables.

Durant la roda de premsa realitzada a l'Hotel Guitart Gran Passage, Sor Lucía
Caram directora de la Fundació Convent de Santa Clara,  acompanyada pel
President de la Fundació, Gabriel Prat Ametlla, va explicar l'impacte de l'ajuda
humanitària a Ucraïna i els programes de la Fundació al Km 0:

1. L'ajuda humanitària portada a Ucraïna i els corredors humanitaris que
la Fundació, conjuntament amb l'Associació de Voluntaris de CaixaBank i
l'Associació Mensajeros de la Paz, duen a terme al país.

Aquest ajut ha suposat l'enviament de:

 75  vehicles,  fonamentalment  ambulàncies,  que  van  ser  lliurades
personalment per Sor Lucía i les entitats col·laboradores a la destinació.
Aquestes  van  ser  el  resultat  del  repte  llançat  del  30x15,  que  es
proposava enviar 30 ambulàncies, el valor unitari  de les quals era de
15.000€. El repte no només es va aconseguir sinó que es va doblar i els
últims mesos va arribar a 75 vehicles que inclouen algunes pickups i
furgonetes apart  de les ambulàncies.  En les properes setmanes està
previst el lliurament de cinc vehicles més, inclòs un cotxe de bombers.



 100  equips  de  reanimació  amb  els  respectius  desfibril·ladors  i
motxilles d'emergència.

 Dos tràilers de medicaments; fonamentalment antibiòtics i analgèsics,
així com més de 200 telèfons mòbils i equips informàtics destinats als
centres de salut i militars actuant en primera línia de guerra.

 El proper dia 2 de Gener 2023, sortirà un tràiler amb 6.000 nòrdics
per  pal·liar  el  fred  que  pateix  la  població  a  causa  dels  atacs  a  les
infraestructures  del  país,  a  més  d'equips  de  quiròfan  donats  per
l'Hospital  Clínic  de  Barcelona  -4  equips  de  anestèsia,  un
d'artroscòpia i dues làmpades de quiròfan-.

 La Fundació CSC va participar en dos corredors humanitaris amb
Open Arms,  acollint 90 persones que fugien de l'horror de la guerra.
Posteriorment,  la  col·laboració  es  va  ampliar  amb  l'Associació  de
Voluntaris  de  CaixaBank,  amb  què  es  van  organitzar  11  combois
humanitaris,  pel  trasllat  de  550  persones  que  van  ser  acollides  en
famílies, en pisos cedits per CaixaBank i particulars, i també en pisos
llogats per la Fundació. Algunes persones van ser acollides per Creu
Roja a Barcelona i al Creade de Pozuelo de Alarcón a Madrid.

 També  es  va  sumar  activament  al  trasllat  i  gestió  de  l'atenció
medica i quirúrgica a hospitals de Madrid i Barcelona de 41 soldats
ferits  de  guerra,  que  van  poder  estar  acompanyats  dels  seus
familiars i ser intervinguts quirúrgicament a Madrid i a Barcelona i
de  7  malalts  oncològics  amb les  famílies per  rebre  tractament  al
nostre país.

 El compromís de corredors humanitaris “express” en què cada mes
es torna ferits que han rebut l'alta, i es traslladen a Espanya 4 o 5 que
requereixen atenció i que es prolongarà mentres duri la guerra.

Gràcies a les aliances aconseguides, a la suma de particulars i empreses
i al suport de l'Associació de Voluntaris de CaixaBank i Mensajeros de la
Paz, aquest és el corredor humanitari més gran de l'Estat Espanyol, que

des del començament de la guerra han portat endavant entitat sense
ànims de lucre i que ha sumat a empreses, mitjans de comunicació i



ciutadans, traslladant, acollint i acompanyant persones refugiades i ferits
de la guerra.

2. El creixement exponencial de la pobresa al territori espanyol, el seu
impacte i els programes d'acompanyament i promoció de les persones
que duu a terme la Fundació.

Atenció  durant  l'any  2022  a  24.304  persones,  9.176  famílies,  una
mitjana de 834 per mes.

 Gestió  d'un  magatzem  distribuïdor  d'aliments  que  cobreix  sis
comarques: Manresa – Bages – Berguedà – Moianès – Anoia – Osona,
que coordina 22 entitats socials i que arriba a més de 17.000 persones.
Aquests recursos es gestionen amb el suport de la Fundació Banc dels
Aliments de Barcelona i la Fundació la Caixa.

 Gestió de 55 pisos d'acollida, que acullen 220 persones entre refugiats
d'Ucraïna i  persones amb risc d'exclusió,  i  un alberg per  a persones
sense llar que acull 19 persones.

 Creació  i  impuls  del  programa  Invulnerables  contra  la  pobresa
infantil, present a 11 territoris de Catalunya (atenció a 500 famílies) i
creació de la casa de la Infància a Manresa on s'atenen 150 famílies
amb nens.

 Creació d'aliances que permeten la revisió de la vista i les ulleres i
els tractaments a 600 nens a l'any, així com una xarxa de clíniques
dentals  i  amb la  UIC per  a  tractaments  dels  menors dels  programes
d'atenció, prevenció i tractaments bucodentals.

 Reducció  de  delictes  a  Manresa: Programa  en  aliança  amb  els
Mossos d'Esquadra que va merèixer el Premi ADSI 2022 -Associació de
directius de seguretat integral-. Un programa d'acompanyament a joves
ex tutelats amb antecedents, que va aconseguir a Manresa un descens
dels  delictes  que més preocupaven  la  ciutat  respecte  de l'any  2019:
Reducció del 36,8% de robatoris amb violència i  intimidació,  del 70%
total  dels robatoris  amb força en establiments i  del  12,5 de robatoris
menors.

 Programes d'alfabetització,  alfabetització digital  i  integració
social amb dones immigrants: 130 dones -Tallers-.



 Classes de castellà  40 dones ucraïneses i  60  persones de
diversos països.

 Horts de proximitat i horts comunitaris (16 famílies).

 Programa de formació acadèmica per a joves professionals
immigrants.  Nous  programes  de  beques  en  competències
digitals i en energies renovables -18 joves-.

L'acte de presentació va comptar amb el testimoni de Júlia, una noia d'Ucraïna,
acollida en un pis de la Fundació, que va explicar la realitat actual del seu país,
el  drama  que  viuen  els  compatriotes  i  la  necessitat  imperiosa  d'ajuda
humanitària. També va comptar amb el cas de la Laura, una jove colombiana
llicenciada  en  Administració  d'empreses,  acollida  a  la  Fundació  i  que
actualment cursa com a programadora de pàgines web i s'ha convertit en un
gran actiu de la Fundació des del voluntariat.

Sor Lucía va acabar dient que “Continuarem mentre tinguem forces i
recursos. Les forces m'acompanyen, necessito sumar amb tothom perquè

els recursos no ens faltin.”
Poden ajudar-nos a través del web de la nostra fundació

https://www.fundaciodelconventdesantaclara.org/ 

Fent un Bizum al 05122 o una aportació

AL COMPTE ES43 2100 3093 0722 0031 6970

Van assistir a la roda de premsa el pare Àngel Garcia de Mensajeros de la Paz,
l'intendent Josep Guillot i el Dr. Yaroslau Compta Campistol, en representació
del director de l'Hospital Clínic de Barcelona, amb qui la Fundació va començar
l'acollida de ferits.

https://www.fundaciodelconventdesantaclara.org/
Sor Lucía Caram Tel 649115160

https://www.fundaciodelconventdesantaclara.org/
https://www.fundaciodelconventdesantaclara.org/


Sobre la Fundació Convent de Santa Clara

La Fundació del Convent de Santa Clara és una organització sense ànim de lucre, declarada
d'utilitat pública que té com a objectius fundacionals:

 La prevenció, la detecció i l'atenció a la població en situació d'exclusió social i en risc
d'exclusió  social,  preferent  però  no  exclusivament,  a  famílies  des  estructurades,
monoparentals  i  d'altres;  violència  de  gènere;  addiccions;  persones  en  situació  de
vulnerabilitat, infància i persones grans; immigració, persones sense llar, sense feina i
noves formes de pobresa.

 La sensibilització dels problemes de la població i promoció de la corresponsabilitat des
de  la  integració  a  la  xarxa  d'entitats  amb  fins  socials  i  la  col·laboració  amb  les
administracions.

 La promoció de la mútua integració en el teixit social dels diferents col·lectius.
 La gestió i promoció de projectes de solidaritat i desenvolupament al tercer i quart món.
 L'ajuda humanitària a persones que veuen amenaçada la integritat o que veuen perillar

els drets fonamentals.

Actualment la Fundació està abocada al suport de persones que pateixen les conseqüències de
la Guerra a Ucraïna, fonamentalment l'acolliment de persones, l'enviament d'ajuda humanitària
i el trasllat de malaltes o ferides en el conflicte armat.

Sobre l´Associació de Voluntaris de CaixaBank

El programa de Voluntariat de CaixaBank constitueix una de les iniciatives de voluntariat més
grans a Espanya. Amb una trajectòria de 17 anys, l'Associació està formada per empleats i  ex
empleats el Grup CaixaBank i de la Fundació “la Caixa”, així com amics, familiars, clients i totes
aquelles persones sensibles a aquesta realitat.

En el darrer any, gràcies al treball conjunt amb 2.000 entitats socials, més de 14.000 voluntaris
han ajudat més de 400.000 persones vulnerables a tot Espanya, mitjançant més de 20.000
activitats  relacionades amb l'educació  financera i  la  inserció  laboral,  salut,  pobresa  infantil,
persones majors i medi ambient, entre d'altres.

El foment del voluntariat corporatiu és una de les línies d’actuació de CaixaBank. Per a l'entitat,
aquesta és una manera de contribuir  a donar resposta als  reptes que demana la  societat,
alhora que, a través de l'activitat  financera,  ofereix serveis  i  solucions per  a tota mena de
persones.



Sobre l'Associació Mensajeros de la Paz

L´Associació Mensajeros de la Paz és una organització no governamental declarada d´utilitat
pública  i  d´àmbit  nacional  i  internacional  i  distingida,  entre  altres  guardons,  amb  el  Premi
Príncep d´Astúries de la Concòrdia.  Amb base a Madrid,  Espanya, treballem a més de 50
països a favor de la promoció humana i  social  dels nuclis més desafavorits de la societat,
adaptant-nos a les diferents realitats socials.

L'Associació Mensajeros de la Paz és l'entitat original fundada pel Pare Ángel i actualment és la
seu central del grup social d'organitzacions fundades per ell. També formen part d'aquest grup
social entitats de les comunitats autonòmiques, seus locals a diferents països i  l'Associació
Edat Daurada i la Fundació Mensajeros de la Paz. Mensajeros de la Paz, amb el Pare Ángel
García al capdavant, sempre ha tingut com a objectiu principal la promoció humana i social dels
nuclis més desafavorits de la societat pel que s'ha anat adaptant a les diferents realitats socials
que ha anat tenint Espanya i el resta del món al llarg dels anys d'història.


