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Fundació del Convent de Santa Clara

Per una entitat com la nostra, l’any 2020 ha sigut un 
any especialment complicat per gestionar totes les 
necessitats generades arrel de la crisi del COVID-19. 
La COVID-19 ha fet que famílies ja vulnerables hagin 
agreujat la seva situació i que moltes famílies que 
mai haurien pensat estar en una situació d’atenció 
social s’hi hagin trobat. 

Malgrat la situació complicada i difícil  per molta 
gent del 2020 cal que en fem una lectura en positiu, 
en un moment de dificultats creixents per tothom 
la societat  ha obert les seves portes a la solidaritat 
i ens ha ajudat a donar resposta a les nostres 
necessitats.

Aquesta crisi ha demostrat que quan hi ha 
problemes greus les persones i les empreses 
entenen el problema i posen el seu temps i  els seus 
recursos a disposició dels mes necessitats en una 
mostra clara de solidaritat.

Sempre hem dit que la feina dels nostres voluntaris 
es imprescindible pel dia a dia de la Fundació, aquest 
any una vegada més la feina ha sigut excel·lent i 
gràcies a això totes les persones que han passat 
per la Plataforma dels aliments han marxat amb un 
lot de menjar i també amb un somriure càlid i una 
paraula amable per part dels voluntaris que l’han 
atès. Seguim fidels al nostre lema d’acollir amb cor.

Paraules del President 

Gabriel Prat
President de la Fundació del Convent de Santa Clara

Sense l’acció solidària de la societat tot això no 
seria possible. El 2020 ha sigut un any d’implicació 
de particulars i empreses, en molts casos ja 
repetitius d’altres però també amb molts casos 
col·laboracions noves que han arrencat arrel de la 
situació social. Tenim una societat que en moments 
de grans dificultats es posa al costat dels mes febles 
per ajudar-los, cal dir-ho i estar-ne orgullosos

El 2020 post COVID-19 també ha sigut un any 
especialment exigent en necessitats d’habitatge. 
La feina continuada de la Fundació buscant nous 
habitatges i la col·laboració  d’entitats i empreses 
ens ha permès disposar de nous  pisos i recursos 
per mantenir-los. Hem pogut donar una resposta 
a persones que necessitaven cobrir aquesta 
necessitat.

Us vull agrair una vegada mes el vostre compromís 
amb la Fundació i traslladar-vos que tota la vostra 
ajuda va directament dedicada als més necessitats 
de la societat. També demanar-vos que ens seguiu 
ajudant per poder fer una societat millor.
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Les xifres del 2020

Persones ateses Persones ateses

Dutxes realitzades Articles fabricats

Quilos distribuïts

12.271 4.500

2.430 250

290.000

Pisos d’acollida

Usuaris 

26
77

PLATAFORMA DELS ALIMENTS

MAGATZEM DISTRIBUIDORPROJECTES DE LA FUNDACIÓ

DUTXES COSIDOR/TALLER

famílies

persones

2.008
7.230 QUILOS ENTREGATS

538.353

HABITATGE

PLACES A LA RESIDÈNCIA
17
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La Plataforma dels aliments és un recurs de suport 
i contenció, que proporciona aliments, productes 
d’higiene personal, productes de neteja de la llar i 
productes per a nadons a persones i famílies que a 
causa de la seva situació de vulnerabilitat, no poden 
cobrir les necessitats bàsiques essencials pel seu 
sosteniment. Malauradament l’any 2020 amb la 
situació de la pandèmia Covid-19 ha augmentat el 
nombre de persones que es troben en situació de 
vulnerabilitat.

A partir del Decret d’estat d’alarma per la pandèmia 
i seguint els consells dels professionals, es va 
procedir a canviar el sistema de repartiment dels 
aliments. Es va començar a fer entrega de lots de 
diverses mides i productes segons el nombre de 
persones de la unitat familiar i les seves necessitats. 
Aquests lots es preparen prèviament al magatzem 
de Pirelli.

01.
PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS

1.1 PLATAFORMA DELS ALIMENTS

Com a novetat, també s’ha incorporat el servei de 
repartiment a domicili a aquelles persones que ho 
necessiten, per trobar-se en una situació de salut 
delicada o per la seva edat avançada. 
Aquestes millores han facilitat l’entrega dels 
productes, proporcionant un repartiment més eficaç 
i àgil. 

En espècie per aliments, productes d’higiene, 
donacions i productes frescos, s’han repartit 
538.353 quilos de productes.
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El seu àmbit territorial és la ciutat de Manresa en un 
95%, és un servei únic d’aquestes característiques 
a la ciutat,  que treballa en xarxa amb les diverses 
entitats socials i amb les administracions, esdevenint 
un punt de trobada de la majoria de les persones 
que pateixen a causa de la pobresa:

- Famílies monoparentals
- Famílies desestructurades
- Persones a l’atur
- Immigrants
- Persones que pateixen violència de gènere
- Persones amb malalties mentals
- Persones grans 
- Persones a les quals han denegat la demanda 
d’asil
- Persones vulnerables a causa de la Covid-19, 
algunes han perdut la feina i altres no cobren 
ERTO.

Les persones són derivades per:
• Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa
• FUNDACIÓ ALTHAIA
• CAP de l’ICS
• CSAM – Projecte MOSAIC
• Programa #INVULNERABLES
• Càritas de Manresa 
• Creu Roja
• Per la mateixa Fundació del Convent de 

Santa Clara amb els seus serveis d’habitatge 
i acollida directa i amb interacció amb 
escoles de la ciutat, residències de gent 
gran, Comunitats religioses de persones 
grans i Serveis penitenciaris.
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Durant l’any 2020 i degut a la situació de la pandèmia Covid-19 hi ha hagut un gran increment de persones 
que han necessitat ajuda per a cobrir les seves necessitats bàsiques, s’han atès 7.230 persones, el que 
significa 2.008 famílies al llarg de tot l’any.

3.711 persones amb una freqüència quinzenal / 661 persones amb una freqüència mensual 
/ 2.858 persones amb ajudes d’emergència.

Beneficiaris

7.230
PERSONES ATESES

3.711
QUINZENALMENT

661
MENSUALMENT

2.858 AJUDES 
D’EMERGÈNCIA
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Edat dels usuaris

Nacionalitat

Derivacions

Dones - Homes

Dones

Homes

0 - 2 anys
351 usuaris

3 - 13 anys
1159 usuaris

14 - 64 anys
2747 usuaris

+ 65 anys
115 usuaris

178
72

547

1446

1301
173

43612

ESTRANGERS
63% HOMES

2129
DONES

2243

Els percentatges de beneficiaris es reparteixen de la manera següent:
• 65,6 % Ajuntament de Manresa / Fundació Althaia / ICS / CSAM / Càritas/Creu Roja.
• 34,4% Programa #INVULNERABLES i Espais Caixa Manresa, Fundació del Convent de Santa 

Clara directament i amb derivacions d’altres entitats.

AJUNTAMENT DE MANRESA ALTRES ENTITATS65,5% 34,4%

ESPANYOLS
37%
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- 3 persones contractades a Jornada completa (transportistes i magatzem).
- 60 voluntaris per l’acollida, magatzem i repartiment.
- 6 voluntaris per aconseguir recursos, treball en xarxes socials i esdeveniments. 
- 200 per accions puntuals de recollides d’aliments: Operació Kilo, gran recapte, etc.

Voluntaris i Personal

Una xarxa de 48 empeses, 17 supermercats, 8 
fleques, 4 parròquies i particulars que fan donacions 
en espècie periòdicament. 

Entitats col·laboradores amb compres i entregues 
periòdiques d’aliments com l’Ajuntament de 
Manresa, el Banc d’Aliments de Barcelona, la Unió 
Europea i Serma.

Altres particulars i empreses fan donacions en 
metàl·lic i en espècie, algunes de manera puntual i 
altres de forma sistemàtica. 

L’any 2020 es van rebre 756 donacions en metàl·lic 
de particulars.

Aliances que faciliten el servei
Campanyes de recollida de menjar, tant en empreses 
com escoles i entitats de Manresa i comarques, així 
com l’operació Quilo de Carrefour dos cops a l’any 
i el Gran Recapte dels aliments un cop a l’any. A 
causa de la situació epidemiològica aquest any les 
campanyes s’han realitzat virtualment, adaptant-se 
a les mesures de prevenció de la Covid-19.

A més es realitzen recaptes de manera puntual, 
alguns d’ells organitzats en empreses i escoles.
y escuelas.

Col·laboradors

17 SUPERMERCATS

48 EMPRESES

8 FLEQUES

4 PARROQUIES
PARTICULARS
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1.2 MAGATZEM DISTRIBUïDOR D’ALIMENTS: BAGES, BERGUEDÀ I MOIANÈS

En coordinació amb el Banc dels Aliments de 
Barcelona i amb el suport de la Fundació “la Caixa”, 
el juliol del 2017, es va inaugurar un magatzem 
distribuïdor d’aliments a l’antiga fàbrica de Pirelli, 
per distribuir els aliments per a les entitats de 
les comarques del Bages, Berguedà i Moianès 
procedents del Banc dels aliments de Barcelona. 

Un cop cada quinze dies de manera fixa, es preparen 
tots els lots que posteriorment es reparteixen a 
la Plataforma dels aliments i les altres 11 entitats. 
Els lots contenen els productes bàsics i essencials 
per a cada família. Aquests lots també es preparen 
per a aquelles persones que necessiten ajudes 
d’emergència, ja que es troben en una situació límit 
a causa de mancances essencials immediates. 

Un cop al mes de manera fixa, i per les entregues 
de la UE i donacions extres, s’organitzen durant 
una setmana la recepció, organització i entrega del 
material.

El Magatzem distribuïdor facilita que els aliments – 
igual que el projecte de la Plataforma dels aliments 
de Manresa- arribin a les famílies més vulnerables.

El total de quilos distribuïts l’any 2020 va ser de 
290.000. 

Amb aquest servei s’evita que les entitats hagin de 
desplaçar-se a Barcelona, fet que representa un 
important estalvi econòmic i mediambiental, a més 
d’aconseguir una optimització dels recursos i de 
poder fer una distribució més eficaç i ràpida. 

En aquest projecte es coordinen l’Ajuntament 
de Manresa, la Diputació de Barcelona, el Banc 
d’Aliments de Barcelona, la Fundació “la Caixa” i 
Pirelli.
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11 entitats amb un total de 4.500 persones més les 7.230 persones de la Plataforma dels aliments:

1- Residència Nostra Senyora de Queralt (Berga).
2- Hospital Residència Vila de Moià (Moianès).
3- Càritas Parroquial de Moià (Moianès).
4- Fundació d’Atenció als Discapacitats Els Avets de Moià (Moianès).
5- Parròquia Santa Maria d’Artés (Bages).
6- Càritas Parroquial de Súria (Bages).
7- Càritas Parroquial de Sant Fruitós de Bages (Bages).
8- Càritas Parroquial Santa Maria de Sallent (Bages).
9- Càritas de Callús (Bages).
10- Colectivo Mossén Josep Rovira Tenas (Bages).
11- FEDAC, Manresa (Bages) 
12- Fundació del Convent de Santa Clara (Bages)

Entitats i persones beneficiàries

Els tres treballadors del Magatzem de la Fundació col·laboren. El cost d’un dels treballadors està suportat 
per un conveni amb la Fundació “la Caixa”.

Treballadors

15 voluntaris –propis i de les entitats beneficiàries-.

Voluntaris
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Amb els programes de distribució d’aliments a 
Manresa i comarques, la Fundació del Convent de 

Santa Clara en l’any 2020 va arribar a 11.730 
persones i 3.293 famílies
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02.
PROGRAMA D’HABITATGE I RESIDÈNCIA

La Fundació disposa d’un Programa d’acollida en format de residència d’estada limitada – Residència Rosa 
Oriol- i de pisos tutelats que esdevenen, generalment, el segon pas de l’acollida encaminat a la recuperació 
de l’autonomia de la persona que ha assolit una feina o una forma de vida estable. L’objectiu del programa 
d’habitatge és servir de passarel·la a les persones usuàries per tornar a una situació de normalitat.

2.1 RESIDÈNCIA ROSA ORIOL

És un espai amb capacitat per 17 persones, ubicat a la Ctra. de Vic 181, de Manresa, en un edifici de 5 
plantes i un àtic. Amb 11 habitacions individuals i tres unitats familiars petites.

Ofereix una alternativa residencial temporal per a 
persones o famílies sense llar o sense sostre, amb 
suport de formació, regularització de papers i suport 
per la inserció social i la recuperació de l’autonomia 
de les persones. En casos excepcionals, quan 
es dóna l’acollida de menors, aquests estan 
acompanyats pels seus pares. 

Les persones són derivades, com altres serveis de 
la Fundació, tant per Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Manresa, com per entitats de la xarxa social 
i/o sanitària. Es fa una acollida i acompanyament, 
mantenint sempre el lligam i acompanyament amb 
els professionals de l’administració o entitat derivant 
de referència. Això afavoreix un treball en xarxa per 

tal d’optimitzar els recursos existents a la ciutat i 
per poder donar resposta als diversos àmbits de 
necessitats de les persones acollides. També hi ha 
un seguiment exhaustiu en coordinació amb el CAP 
assignat de revisions mèdiques anuals de cada 
usuari, fent amb els usuaris infants revisions més 
freqüents si és necessari. 

Perfil de l´usuari

Persones sense 
ingressos

Persones sense 
habitatge

Persones en 
situació irregular

Refugiats
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Els residents participen en les tasques de manteniment i funcionament de la Residència i fan tasques de 
voluntariat en els programes de la Fundació.

Tots els residents tenen un pla de treball que inclou formació, acompanyament i suport per la recerca de 
treball i habitatge.

Durant l’any 2020, 9 persones han deixat la residència havent assolit els seus objectius.

11 persones noves han entrat.

Coordinació en xarxa

- Ajuntament de Manresa
- Althaia
- Creu Roja
- Fundació Emi

- Ampans
- Cambra de comerç de Manresa
- Fundació Lacetània

Pis de la Fundació: 4 Feina / Pis: 1 Sortides Voluntàries: 2 Retorn país origen: 2

EntradesSortides Places
ocupades

17

11

9
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Durant l’any 2020 els usuaris han realitzat les següents formacions: 
• Classes de castellà dins la Fundació amb professor titulat.
• Classes de català i socialització a Espai Jove – Ajuntament de Manresa. 
• Curs Tastets – Espai Jove Manresa. Primavera 2020.
• Escola Joviat, 3 beques per 3 usuaris:
• Grau Mitjà de Cuina.
• Grau en Informacions i Activitats Turístiques. 
• Grau Mitjà Pastisseria Forneria i Confiteria. 
• Cursos Cambra de Comerç de Manresa: Formació Pice Logística i Magatzems. Març 2020. 
• Xerrada instructiva per part de 2 Mossos d’Esquadra explicant als nois la situació en el moment 

actual.

Formació

• Accés al gimnàs Gimbe: 3 usuaris amb beca, amb els intervals d’obertura i tancament a causa de 
la Covid.

Moltes de les activitats previstes no es van portar a terme per mesures de seguretat a causa de la 
situació generalitzada de pandèmia Covid-19.

Esport

Tres treballadors a jornada completa.
Un treballador a jornada completa per tasques d’administració, jurídiques i RRHH.
1 voluntari

Personal
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2.2 PISOS D’ACOLLIDA

MENORS
26

ADULTS
51

TOTAL
77

Beneficiaris

Atenent a les dificultats que comporta aconseguir 
el lloguer d’un habitatge a les persones que no 
disposen d’un contracte de treball o que no 
disposen de recursos per aconseguir un sostre 
amb un preu raonable, i agreujada aquesta situació 
per la pandèmia Covid-19, la Fundació ha fet una 
aposta per ajudar-les a disposar d’un sostre i en el 
seu procés de recuperació de l’autonomia.

La Fundació ha incrementat durant l’any 2020 el 
nombre de pisos fins a 26. Alguns són de lloguer a 
través de l’Agència d’Habitatge de Catalunya o de 
la Fundació “la Caixa”, altres cedits per particulars, 
immobiliàries, el Banc Sabadell i una casa propietat 
de la Fundació. 

Es realitza, mitjançant l’acompanyament social de 
professionals i voluntaris, un pla de treball per tal 
d’ajudar a superar les dificultats de les famílies que 
viuen als pisos: des estructuració personal, familiar 
i de l’entorn, suport per superar les situacions de 
marginació i aïllament i suport i en la recerca activa 
de feina, encaminat a aconseguir-la i a mantenir-la.

Nombre de beneficiaris durant l’any: 77 persones.
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El projecte té un equip de suport de 10 persones 
voluntàries i de manteniment.

En el programa d’habitatge i residència
en l’any 2020 s’ha ofert un sostre a

25 persones a la residència i a 25 famílies en pisos.
Total de persones beneficiàries: 102
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03.
TALLER

El cosidor de la Fundació, durant l’any 2019 va 
canviar el seu nom per dir-se “El taller de Santa 
Clara”, iniciant un procés de col·laboració amb 
l’Espai Caixa Francesc d’Assís de la Fundació “la 
Caixa” i el seu programa #INVULNERABLES.

En aquest sentit, el programa té tres vessants 
importants: la formació i aprenentatge de 
manualitats per les dones, el suport a la integració 
i aprenentatge de la llengua i costums del país i 
un espai per aconseguir recursos econòmics que 
esdevinguin una ajuda per les dones.

• S’ofereix un espai de relació i socialització 
entre totes les dones a la vegada que poden 
gaudir d’un espai tranquil on sentir-se 
acollides i recolzades.

• Les activitats manuals les ajuden a 
desenvolupar la concentració i disminuir 
l’estrès.

• Fer manualitats un cop per setmana ajuda a 
oblidar-se de les preocupacions i a millorar 
l’autoestima, a més de relaxar-se i millorar les 
emocions.

COORDINADORES
2

TREBALLADOR
1

VOLUNTARIES
18

COL·LABORADORS
5

USUÀRIES
19

ARTICLES FABRICATS
250

L’equip del taller consta de 6 voluntàries els matins de 
dilluns a divendres, les quals fan d’acompanyament 
i ajut en les tasques de costura i confecció i unes 12 
voluntàries més dos tardes a la setmana. Treballen 
en un espai adequat per cosir, pintar i restaurar amb 
un gran aparador per exposar tot el que es treballa 
i prepara al Taller.
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A part de les noies fixes de dilluns a divendres 
del taller, es treballa amb un grup petit de mares 
del projecte #INVULNERABLES a les quals se’ls 
introdueixen coneixements de la costura i confecció.

Les mares venen amb nadons els quals són atesos 
per una voluntària dins del mateix espai. 

Un dia a la setmana oferim classes de manualitats 
obertes a totes les dones derivades o no del 
projecte #INVULNERABLES i alfabetització.

La finalitat és poder oferir un espai de socialització a 
la vegada que gaudeixen d’una estona per a elles.

Les dones que actualment gaudeixen d’aquest 
aprenentatge són derivades pel programa 
#INVULNERABLES  i pels programes de la Fundació 
del Convent de Santa Clara.
Durant el 2020 es va consolidar la nina solidària, 
que porta els noms de la Clara i el Cesc. Aquesta 
nina està tota confeccionada a mà i a més de les 

vendes particulars es van oferir nines a empreses en 
concepte d’aportació soldaria a la Fundació i com a 
regal pels seus treballadors.  Es va aconseguir en el 
cas d’empreses com Fibracat i Selba.

Un altre dels objectius que es van proposar poder 
realitzar el 2020 va ser editar un conte on el Cesc i la 
Clara són els protagonistes i ensenyen a nens molt 
petits a entendre el que vol dir la solidaritat amb 
dibuixos molt simples però molt significatius.
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“Salut visual per a tothom” és un projecte de 
col·laboració entre la Fundació Ramon Martí Bonet 
de l’Institut Català de la Retina i la Fundació del 
Convent de Santa Clara, que té per objectiu garantir 
la salut visual i les ulleres a persones amb situació 
econòmica precària. El programa va destinat als 
usuaris dels programes de la Fundació del Convent 
de Santa Clara.

04.
PROJECTE SALUT VISUAL PER A TOTHOM

Durant 2020 malgrat les dificultats sorgides a causa 
de la Covid-19 un total de 22 persones s’han 
pogut desplaçar acompanyats per professionals 
i voluntaris de la Fundació a la Fundació Ramon 
Martí Bonet per les revisions corresponents.

Pacients

HOMES
11

MENORS D’EDAT
1

DONES
11
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05.
ESPAI DE DUTXES

És un centre de baixa exigència que funciona 
en col·laboració amb la Fundació Germà Tomàs 
Canet de l’Ordre de Sant Joan de Déu. El servei 
de dutxes es va obrir a la ciutat el dia 13 de gener 
de 2015. Ubicació: carrer dels Caputxins, 1-17, 
de Manresa. L’espai compta a més de dutxes per 
dones i homes, famílies i una adaptada, amb un 
rober i servei de bugaderia.

A partir del decret d’estat d’alarma per la 
pandèmia i seguint els consells dels professionals 
es va procedir a canviar el sistema de servei 
de dutxes. El servei va quedar aturat durant 
unes setmanes i després en coordinació amb 
l’Ajuntament de Manresa es va continuar 
oferint amb unes mesures molt estrictes. Es 
va començar a entregar mascaretes segons el 
nombre de persones de la unitat familiar de cada 
usuari i les seves necessitats, cuidant i vigilant 
en tot moment el compliment de les mesures 
de precaució necessàries recomanades per les 
autoritats competents. 

Durant el confinament més estricte es va seguir 
oferint el servei, és per això que aquest any 2020 
cal destacar el compromís i la responsabilitat 
tant dels professionals com del voluntariat, per 
continuar atenent a les persones que requereixen 
aquest servei de dutxes, malgrat la por, la 
incertesa i la situació tant difícil i complexa que ha 
generat la crisis de la covid-19.

Després de l’aturada del servei per la 
pandèmia, el nombre d’usuaris ha disminuït 
considerablement , aproximadament un 45-50% 
menys, i sobretot han deixat de venir les dones i 
famílies. Considerem que hi ha diversos motius 
que expliquen aquest fet:

• Durant l’estat d’alarma es van col·locar 
molts comptadors solidaris que s’han deixat 
instal·lats i per tant creiem que ha disminuït 
el nombre de  persones que no tenen aigua.

• Por per part dels usuaris per contacte 
covid ja que, tot i prendre totes les mesures 
preventives, es tracta d’uns espais comuns.

• S’ha incrementat el servei amb el divendres 
matí i segurament els usuaris estan més 
repartits en els tres dies actuals que abans 
amb dos dies.
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Any 2020
• Dies de servei: 101.
• Freqüèncial setmanal i horaris: dilluns i dimecres de 16:00 a 

18:00h i divendres de 10:00 a 12:00h.
• Persones ateses: 397: 304 homes, 45 dones i 48 menors 

d’edat.
• Persones ateses durant el confinament estricte (del 16/3 al 4/5): 

26: 18 homes, 6 dones i 2 menors d’edat.
• 27% d’usuaris d’edats compreses entre 18 i 25 anys.
• Dutxes realitzades: 2.430.
• Mitjana diària de dutxes: 24.
• Nombre de voluntaris de Fundació del Convent de Santa Clara: 

10.
• Nombre de voluntaris de Fundació Germà Tomàs Canet: 3.

El 82% dels usuaris atesos ha nascut al Marroc i a altres països 
africans com el Senegal, Mali, Ghana i Algèria. Un 15% son persones 
nascudes a Espanya, un 2% a Amèrica i 1% a Europa.

Durant l’hivern es va arribar els dies de servei a un màxim de 60 dutxes diàries. La majoria d’usuaris venen 
a través de coneguts i dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa o derivats de la Fundació del 
Convent de Santa Clara, Càritas, Espai Jove i algun mitjà de comunicació.

LLOC DE
RESIDÈNCIA

TIPUS DE
RESIDÈNCIA

ORIENTACIÓ
DEL SERVEI

Altres usuaris: 58%

Serveis socials: 13%

Desconegut: 10%

Espai jove: 10%

Fund. Convent Sta. Clara: 5%

Càritas: 4%

Altres: 4%

Ocupació: 68%

Altres: 7%

Pis de familiars: 4%

Pis. propi o lloguer: 10%

Sense sostre: 11%

Desconegut: 47%

Altres: 2%

Manresa: 51%
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Bugaderia social
El servei de bugaderia social ofereix la possibilitat 
d’accedir a roba neta i digna a persones en situació 
de vulnerabilitat, dos cops per setmana. Amb l’estat 
d’alarma i la situació de pandèmia de la Covid-19, 
el servei s’ha hagut de reajustar tant en l’acollida 
de les persones, com pel que fa a les mesures de 
protecció i seguretat de les persones que atenen 

L’agenda 2030 pel desenvolupament sostenible va ser signada l’any 2015 pels caps d‘Estat i de govern 
dels països membres de Nacions Unides. Representa el compromís internacional per a fer front als reptes 
socials, econòmics i mediambientals de la globalització posant en el centre a les persones, al planeta, la 
prosperitat i la pau sota el lema de “no deixar a ningú enrere”.

• 22 persones han estat derivades de la mateixa Fundació del Convent de Santa Clara.
• 150 persones han estat derivades dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa
• 17 persones han estat derivades de Càritas Manresa.

i els productes de desinfecció. Cal destacar que 
aquest any han utilitzat aquest servei 189 persones, 
fent un total de 384 bugades.  

Horaris : dimarts i dijous, de 9:00 a 10:00h s’entrega 
la roba i de 12:00 a 13:00h es recull.

LA FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA TREBALLA 

CONSTANTMENT PER CONTRIBUIR A ASSOLIR AQUESTS 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE:
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06.
HORTS ECOLÒGICS

La irrupció de la pandèmia el mes de març de 
l’any 2020 va comportar canvis en la línia de treball 
dels horts ecològics que gestiona la Fundació del 
Convent de Santa Clara. Tot i que s’havia definit el 
projecte tècnic i concretat les persones vulnerables 
que s’implicarien, el confinament i les restriccions 
van obligar a un canvi sobtat de plans. La situació 
va aconsellar a renunciar a aquest terreny al sector 
del Guix i que en el darrers anys havia cedit de forma 
gratuïta la família propietària.

A finals d’any, amb un horitzó sanitari millor i amb la 
perspectiva de la vacunació contra la Covid a curt 
termini, es va acceptar la proposta d’una família de 
cedir-nos una finca de regadiu, a l’avinguda Pirelli i a 
prop del riu Cardener. El projecte d’horts ecològics
agafava una nova dimensió amb la signatura d’un 
conveni que implicava l’Associació de Veïns i Veïnes 
de les Escodines, entitat que ja gestiona els horts 

municipals, ubicats als sector de les Saleses, a 
Manresa. La intenció no és altra que aprofitar 
l’expertesa de l’entitat en la formació i gestió 
d’espais hortícoles. La previsió és que en el primer
trimestre de l’any 2021, es defineixi el grup de 
persones, de perfil vulnerable, que disposaran d’un 
hort i se’ls formarà perquè, en un futur, l’agricultura 
també pugui esdevenir una sortida laboral o, com 
a mínim, una forma de produir aliments per a 
l’autoconsum.

El conveni determina que els usuaris dels horts han 
de ser persones que procedeixin de
la Plataforma dels Aliments o d’entitats de caràcter 
social de Manresa. El conreu serà,
com en etapes anteriors, totalment ecològic, sense 
utilitzar insecticides ni plaguicides
que no siguin sistemes propis de la natura.
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L’òrgan de govern de la Fundació el constitueix el Patronat: màxim òrgan d’administració i representació, 
que assenyala les directrius de la gestió i els objectius i vetlla per garantir la consecució dels fins fundacionals.

El Patronat pot nomenar un Comitè de Direcció que s’encarregui del seguiment de l’evolució de les diferents 
activitats de la Fundació, per verificar el grau de compliment dels objectius de la mateixa.

És l’òrgan de govern que pren les decisions diàries i lidera els diferents projectes de la Fundació. A efectes 
pràctics, és l’òrgan executor que marca línies, processos i gestiona els actors i intervencions dels projectes.

Està format pels següents membres:
• Gabriel Prat – President
• Montserrat Domenech – Vicepresidenta
• Jaume Badia  – Tresorer
• Imma Augé – Vocal
• Sor Lucía Caram – Vocal
• Maria Casals – Vocal
• Pere Gassó – Vocal
• Francisco Margenat – Vocal

• Sor Lucía Caram
• Jaume Badia
• Pere Gassó
• María Pilar Izquierdo
• Pilar Mascaró

Estructura

El patronat

Comité de direcció

• Jaume Masana – Vocal
• Vicenç Mauri – Vocal
• Xavier Perramon– Vocal
• Francesc Xavier Sitges – Vocal
• Frederic Solé – Vocal
• Gemma Torelló – Vocal
• Josep Ribera – Secretari no patró

• Gabriel Prat
• Joana Solergibert

Els voluntaris són el gran capital humà de la Fundació. 
Són els responsables de l’acollida i acompanyament 
de les persones i el lema que els anima i marca la 
seva actuació és sempre “acollir amb cor”. L’equip 
dels voluntaris ha esdevingut una Gran Família en la 
qual bateguen amb força les esperances, neguits, 
alegries i angoixes de les persones i els fa treballar 
creant lligams de fraternitat, fonament i base de 
lluita per la justícia i la pau. 

Els voluntaris treballen de forma professional, 
seguint uns protocols determinats, però sobretot 
actuant amb humanisme i tenint sempre clar que 

Els voluntaris
treballen amb persones i que el més important és 
tractar a cada un segons la seva dignitat, amb caliu 
i respecte.

Dintre dels voluntaris hi ha un grup que de manera 
puntual o per determinades accions, s’impliquen 
per dur a terme accions específiques: Gran recapte, 
curses solidàries, campanyes, etc.
.
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La solidaritat està en el nostre ADN

La nostra vocació es servir

El nostre lema: Acollir amb cor

Aquestes son les nostres divises i cartes de 
presentació

L’any 2020, marcat per la pandèmia ens ha posat 
a prova, i amb la suma de voluntats, compromisos 
i humanitat de moltes persones i empreses, 
hem pogut superar més que satisfactòriament 
les dificultats, assolint nous reptes i multiplicant 
recursos i oportunitats.

La Fundació del Convent de Santa Clara, nascuda 
a la ombra del Convent del mateix nom, vol restar 
a l’escolta de les persones esdevenint un espai i 
una plataforma de regeneració, d’oportunitats i de 
vida digna. La Comunitat de Monges dominiques, 
que ha estat en el seu naixement i ha facilitat 
el seu desplegament, comparteix avui el repte 
d’humanitzar a la nostra humanitat, fent de 
Manresa, en la proximitat, una ciutat d’acollida i de 
cor obert, en el que les persones ens reconeguem 
en els nostres drets i ens respectem en la nostra 
diversitat.

Si a la gènesi del Convent de Santa Clara, trobem 
un hospital de leprosos, creat pels manresans 

Des de la Direcció 

que volien oferir als seus conciutadans un lloc de 
recuperació de la salut, al 2020, aquest espai ha 
tornat als seus orígens, i fidel a la tradició, ha fet 
l’opció per esdevenir un lloc de salut i recuperació 
integral de les persones. Al segle XII era l’amenaça 
de la lepra i al XXI, ha sigut la de la Covid19. Al 
començament de la història del Convent l’acollida 
va marcar la seva identitat tenint cura dels més 
febles i vulnerables, i avui, aquest segell el continua 
definint.

Es bo no perdre la memòria per saber d’on venim, 
tenir clar a on estem i per caminar i avançar amb 
objectius clars.
 
Ens ha tocat reinventar-nos, escoltar la realitat, 
seguir les normes marcades pels professionals de 
la salut, activar noves formes d’acollir, acompanyar 
i buscar solucions, i no ens hem trobat sols. Hem 
sumat voluntats, compromisos i solidaritat. Ha 
crescut el número de voluntaris i de voluntaris 
joves. I amb aquest creixement ha crescut el nostre 
agraïment als voluntaris que des de fa anys han 
col·laborat i continuaran fent-ho amb la Fundació. 
Ells van facilitar que avui estem aquí, i també els 
volem recordar i tenir present.

La Fundació ha crescut en persones ateses, en 
recursos de servei, en alguns moments ens hem 
sentit desbordats, però mai ens ha falta el suport, 
l’ajuda i la proactivitat de molta gent que ha volgut 
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Sor Lucía Caram Padilla
Directora de la Fundació del Convent de Santa Clara

sumar. Avui podem dir que la Fundació cada dia 
està més consolidada i es un referent en el camp 
de la solidaritat, l’acollida i el treball per la justícia 
social. L’orgull de ser el que som, ens fa sentir-nos 
responsables per no malbaratar tot el que hem 
aconseguit.

Presentar la memòria d’un any de treball dur, de 
riscos, de reptes i de fites aconseguides, ens 
dona forces per continuar. I continuarem. I ho 
farem agraint a tots els que ens feu costat i als 
que continuareu ajuntant-nos a ajudar. I ho farem 
aixecant els ulls al cel, respirant fondo i demanat 
que tot conspiri positivament perquè sabem que 

#JuntsSomMesForts i que quan sumem esforços, 
complicitats, empatia i bona voluntat, res se’ns pot 
resistir.

Us convido a repassar aquestes pàgines 
descobrint la vida compartida i el treball 
desinteressat i compromès de tantes i tantes 
persones que creuen en la humanitat, en les 
persones i que lluiten per donar una oportunitat a 
l’esperança d’un món millor.
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Amb el suport de:


