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A la Fundació del Convent de Santa Clara veiem que 
any rera any el nombre de persones necessitades que 
accedeixen als recursos de la fundació, s’incrementa 
de manera continuada. Fent una reflexió sobre les cau-
ses d’aquest increment, hem arribat a la conclusió que 
gran part de la societat és cada any més pobre, això 
no vol dir que totes les persones que s’empobreixen 
necessitin dels nostres recursos, però sí que vol dir que 
el percentatge de gent que els necessita és cada ve-
gada més alt. No és només una situació de crisis, les 
crisis provoquen que el ritme de caiguda en situació de 
pobresa s’acceleri però l’empobriment no s’atura.

A la Fundació del Convent de Santa Clara no creiem 
que la subvenció a la pobresa sigui la solució, pensem 
que la formació i sobretot la formació adaptada a les 
necessitats del teixit industrial més proper és la solució. 
Cada vegada més, les persones amb millor formació 
seran les menys afectades per la situació d’empobri-
ment general.

És per això que ja fa temps proposem als nostres 
usuaris i usuàries la possibilitat de participar en cursos 
de formació. Vam començar amb cursos d’idiomes, 
vam continuar amb cursos de formació professional i 
aquest any hem introduït per primera vegada un curs 
en competències digitals, concretament en programa-
ció de pàgines WEB. Aquest procés de formació ja 
ha donat resultats i cada vegada, perquè hi insistirem, 
n’anirà donant més.

La situació de pobresa generalitzada no ens permet 
despistar-nos de cap dels programes que tenim en-
gegats, hem de seguir atenent el dia a dia dels més 
necessitats. És per això que volem aprofitar aquesta 
salutació per agrair de manera molt especial l’esforç, 
dedicació, constància i sobretot carisma humà de to-
tes les nostres voluntàries i voluntaris.

Paraules del President i de 
la Directora de la Fundació

Gabriel Prat Ametlla
President de la Fundació 

del Convent de Santa Clara

Sor Lucía Caram Padilla
Directora Fundació

Sense vosaltres la Fundació no seria el que és i no arri-
bariem a tot arreu on arribem.

Tenim molta feina i ens espera molta més. Per dur-la a 
terme, necessitem que tots els nostres col·laboradors 
ens seguiu ajudant amb les vostres aportacions, son 
imprescindibles per disposar de tot el què necessitem 
pel nostre dia a dia. Us volem agrair aquesta ajuda i 
demanar-vos que ens seguiu ajudant. Us podem as-
segurar que tots els recursos rebuts es dediquen a les 
persones de la Fundació i de la manera més optimit-
zada possible, sabent que cada recurs rebut ha sigut 
fruit d’un esforç per part del donant. No ho podem fer 
d’altramanera.

Seguirem treballant per tenir una societat millor,

L’ EMPOBRIMENT
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Les principals xifres dels 
projectes de la fundació del 2021

DUTXES REALITZADES3.500

DUTXES SALUT VISUAL

PERSONES ATESES
13.489

MAGATZEM DISTRIBUIDOR

PERSONES ATESES

KG DISTRIBUÏTS

7.767
438.281

PLATAFORMA DELS ALIMENTS

FAMÍLIES

PERSONES
ATESES

2.048
5.562 KG DISTRIBUÏTS

539.940

PISOS D’ACOLLIDA

USUARIS 

42
98

HABITATGES

PLACES A LA RESIDÈNCIA
17

GRUPS VISITATS

PACIENTS MENORS D’EDAT

PACIENTS ADULTS

6
1

15
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ARTICLES FABRICATS945 SORTIDA LABORALAgricultura

COSIDOR/TALLER HORTS ECOLÒGICS

LA FUNDACIÓ DEL CONVENT SANTA CLARA TREBALLA 
CONSTANTMENT PER CONTIRUÏR A ACONSEGUIR AQUESTS 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.
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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 2022 va arribar a 
5.562 persones i 2.048 famílies
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La Plataforma dels aliments és un recurs de suport i 
contenció, que proporciona aliments, productes d’hi-
giene personal, productes de neteja de la llar i produc-
tes 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. 
Aquest any 2021 hem vist reduir una mica la demanda 
de la gent, tot i que continua sent una situació molt 
preocupant. Encara arrosseguem la situació de la pan-
dèmia Covid-19 on hi ha molta gent que es troba 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 prepa-
ren prèviament al magatzem de Pirelli.

Com a novetat, també s’ha incorporat el servei de re-
partiment a domicili a aquelles persones que ho neces-
siten, 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 re-
partiment més eficaç i àgil.

En espècie per aliments, productes d’higiene, dona-
cions i productes frescos, s’han repartit 539.940 quilos 
de productes.

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 

01.

PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS

1.1 PLATAFORMA DELS ALIMENTS

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

Les persones són derivades per:

• Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa
• Fundació Althaia
• ICS
• CSAM – Projecte Mosaic
• Càritas de Manresa
• Creu Roja

I també per la mateixa Fundació del Convent de San-
ta 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 i Projecte In-
vulnerables.
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Durant l’any 2021 i degut encara a la situació de la pandèmia Covid-19, s’han atès 5.562 persones, el que 
significa 2.048 famílies al llarg de tot l’any.

Els percentatges de beneficiaris es reparteixen de la manera següent:

BENEFICIARIS

5.562
PERSONES ATESES

2.048
FAMÍLIES ATESES

3.758
QUINZENALMENT

709
MENSUALMENT

1.095
AJUDES D’EMERGÈNCIA

DONES

49,6%
HOMES

50,4%

AJUNTAMENT DE MANRESA71,5% ALTRES
ENTITATS28,5%

PERSONES

GÉNERE

DERIVACIONS
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17 SUPERMERCATS

48 EMPRESES

8 FLEQUES

4 PARROQUIES

PARTICULARS

VOLUNTARIS I PERSONAL

ALIANCES QUE FACILITEN EL SERVEI

• 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 Quilo, gran recapte, etc.

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

Entitats col·llaboradores 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·llic i en espècie, algunes de manera puntual i altres de forma 
sistemàtica.

COL·LABORACIONS
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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 o entitats.

• Gates PT Spain (Balsareny)
• Escola Vedruna (Manresa)
• Escola Joviat (Manresa)
• Escola Oms i de Prat (Manresa)
• Escola Barnola (Avinyó)
• Cooperació i Solidaritat (Avinyó)
• Associació Tria (Sant Joan de Vilatorrada)
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1.2 MAGATZEM DISTRIBUIDOR D’ALIMENTS: BAGES, BERGUEDÀ I MOIANÈS

En coordinació amb el Banc dels Aliments de Barce-
lona 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, feina que és fa dos cops al mes.

Un cop cada quinze dies de manera fixa, es preparen 
tots els lots que posteriorment es reparteixen a la Pla-
taforma dels aliments. Els lots contenen els productes 
bàsics i essencials per a cada família. Aquests lots tam-
bé 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.

Dos cops al mes de manera fixa, i per les entregues de 
la UE i donacions extres, s’organitzen durant una set-
mana la recepció, organització i entrega del material.

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

El total de quilos distribuïts des d’aquest magatzem ha 
estat durant l’any 2021 de: 438.281.

Amb aquest servei s’evita que les entitats hagin de 
desplaçar-se a Barcelona, fet que representa un impor-
tant estalvi econòmic i mediambiental, a més d’acon-
seguir una optimització dels recursos i de poder fer una 
distribució més eficaç i ràpida.
En aquest projecte es coordinen l’Ajuntament de Man-
resa, la Diputació de Barcelona, el Banc d’Aliments de 
Barcelona, la Fundació “la Caixa” i Pirelli.

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
5. Parròquia Santa Maria d’Artés (Bages).
6. Càritas Parroquial de Súria (Bages).
7. Càritas Parroquial de Sant Fruitós de Bages
8. Càritas Parroquial Santa Maria de Sallent (Bages).
9. Càritas de Callús (Bages).
10. Col·llectiu Mossèn Josep Rovira Tenas (Bages).
11. Parròquia Càritas de Berga (Berguedà)
12. Fundació del Convent de Santa Clara (Bages)

ENTITATS I PERSONES BENEFICIÀRIES
12 entitats amb un total de 7.767 persones:
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TREBALLADORS

VOLUNTARIS

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

15 voluntaris –propis i de les entitats beneficiàries.

Moià Bages

13.440 PERSONES3.360 FAMÍLIES

LA FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA 
CLARA VA ATENDRE L’ANY 2021
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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’auto-
nomia 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.

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 dobles 
familiars.

Ofereix una alternativa residencial temporal per a per-
sones 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.

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 sani-
tària. Es fa l’acollida i benvinguda i acompanyament, 
mantenint sempre el lligam amb els professionals de 
l’administració o entitat derivant de referència. Això afa-
voreix un treball en xarxa per tal d’optimitzar els recur-

sos existents a la ciutat i per poder donar resposta als 
diversos àmbits de necessitats de les persones acolli-
des. També hi ha un seguiment exhaustiu en coordina-
ció amb el CAP assignat de revisions mèdiques anuals 
de cada usuari, fent amb els usuaris infants revisions 
més freqüents si és necessari. Durant l’any es realitzen 
varies reunions amb els usuaris, a on participant tots 
amb opinions diverses, també i ja mes freqüentment 
reunions individuals amb cada un d’ells, per conèixer 
mes profundament com es troben en general.

Els residents participen en les tasques de manteniment 
i funcionament de la Residència i fan tasques de volun-
tariat 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.

2.1 RESIDÈNCIA ROSA ORIOL

DURANT L’ANY 2021:
• 21 persones han deixat la residència havent assolit els seus objectius.
• 23 persones noves han entrat.
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ESTRANGER
75%

ESPANYA
22%

EUROPA
1%

AMÉRICA
2%

LLOCS DE RESIDÈNCIA

SORTIDES, ENTRADES I PLACES

ENTRADES

2325

20

15

10

5

0

PLACES OCUPADES

17

SORTIDES

21

10

4

1

5

PIS DE LA FUNDACIÓ
RETORN PAÍS D’ORIGEN
FEINA I PIS

ENTRADES
SORTIDES VOLUNTÀRIES

PLACES OCUPADES

Persones sense 
ingressos

Persones sense 
habitatge

Persones en 
situació irregular

Refugiats

PERFIL DE L’USUARI
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• Accés al gimnàs Gimbe: 3 usuaris amb beca, amb els intervals d’obertura i tancament a causa  de la Covid.
• Algunes de les activitats previstes, vam seguir sense portar a terme per mesures de seguretat a causa de la 

situació generalitzada de pandèmia Covid-19.

• Tres treballadors a jornada completa.
• Un treballador a jornada completa per tasques d’administració, jurídiques i RRHH.
• Un voluntari enfocant la seva tasca dins la fundació en àmbits de formació.

Durant l’any 2021 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. Tardor 2021.
• Curs Tastets – Cuina i Manteniment -Espai Jove Manresa. Tardor 2021
• Curs Certificat de Primera Acollida i Cures – Fundació Emi .Hivern 2021.
• Curs Ampans- Centre Noves Oportunitats- Auxiliar de Cuina Oct 21-Feb 22.
• Curs Ampans- Programa Incorpora 300hrs. Repostatge i Atenció al Client. Oct – Desembre 2021.
• Escola Joviat, 3 beques per 3 usuaris: 

 – Grau Mitjà de Cuina. ( Curs 2019/20 – 2020/21 – 2021/22) 
 – Curs Bàsic Pastisseria Forneria i Confiteria. Hivern-Primavera 2021.Cursos 
 – Supera’t – Coach de Lideratge de Mossos. Desembre 2021 – 20hrs.

• Curs de Manipulació D’Aliments – Eva Formación. Desembre 2021. 4hrs.
• Curs de Manipulació D’Aliments – Escola Joviat. Desembre 2021. 4hrs.
• Curs de Carretillas Elevadoras – Eva Formación .Desembre 2021. 8hrs.

ESPORT

PERSONAL

FORMACIÓ
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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 agreu-
jada aquesta situació per la pandèmia Covid-19, la Fun-
dació 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 2021 el nom-
bre de pisos fins a 34. 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.

2.2 PISOS D’ACOLLIDA

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

Nombre de beneficiaris durant l’any: 98 persones.

BENEFICIARIS

TOTAL PERSONES 
BENEFICIÀRIES

115
28 FAMÍLIES

14 PERSONES

TOTAL PERSONES
98

PERSONES
17
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03.

TALLER

Continuant amb la línia del 2020 en el taller de la Fun-
dació ens hem concentrat en promocionar i perfeccio-
nar la nina Clara i el nino Cesc. Aquest és el nostre arti-
cle estrella que estem intentant fer el màxim de difusió. 
Hem intentat trobar els tipus de nina que la gent ens 
demana. Aquest 2021 els Mossos d’Esquadra ens han 
ajudat a fer propaganda de la nina amb el seu uniforme.

Un altre reclam important ha estat el Baxi Manresa. Uns 
ninos simpàtics que, a part de la comanda inicial, des del 
nostre taller se n’han venut molts. Moltes de les nines, els 
clients les han volgut personalitzar amb el seu nom i en 
el cas dels Baxis amb el nom i el número dels jugadors.

Una comanda important per Nadal ha estat l’Empresa 
Vilà-Vila amb una nina que en conjunt ha quedat molt 
escaient.

S’ha començat a introduir la botiga virtual en mans del 
membre del Patronat Pere Gassó. L’any 2022 s’inten-
tarà anar perfeccionant aquest tema.

L’any 2020 vam escriure i publicar el primer conte: El 
Cesc i la Clara descobreixen la solidaritat. L’any 2021 
s’ha escrit el segon conte: El Cesc i la Clara descobre-
ixen la diversitat. En aquest segon ens falten les il·lustra-
cions i s’intentarà que el tinguem a punt per Sant Jordi.

Amb l’anagrama de la Fundació (flor solidària) s’han fet 
braçalets banyats amb color plata i altres amb or vell i 
pintats per dins amb esmalt.
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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.

Durant el 2021 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, 
Vilà Vila, Caves Torelló, Selba.

ARTICLES 
FABRICATS945VOLUNTARIS18

DADES DEL TALLER



22

Memòria d’activitats 2021

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 2 
tardes a la setmana. 
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04.

TALLER DEL COSIDOR

L’any 2021 vam seguir amb diferents tallers per les ma-
res dels programes; el nostre propòsit és continuar tre-
ballant per fomentar la creativitat, autoestima i diferents 
necessitats personals de cadascuna ,dins d’un entorn 
de confiança, respecte i sobretot un espai on elles es 
senten còmodes i segures.

Mitjançant les manualitat treballem també el control de 
l’estrès i ansietat, fer coses amb el treball de les nostres 
mans impulsa la tècnica del Mindfulness, és a dir “la 
consciencia plena”.

PATCHWORK
Draps de cuina amb la tècnica del pachwork, que consisteix en unir diferents retalls de roba per tal d’aconseguir 
una figura decorativa.

Primer embastarem tot el drap per tal de poder-lo passar a màquina. Aplicarem els trossos de roba (en aquest cas 
son pomes) amb el punt fistó. Materials: robes de diferents estampats i textures i fils de diferents colors.

Amb la concentració el cervell deixa d’estar atrapat en 
la normal ruminació sobre el passat o futur que habi-
tualment ens ocupa.

Podrem observar que en poc temps els grups reunits 
setmanalment, es crea un espai d’intercanvi de vivèn-
cies, preocupacions i fins i tot angoixes. Mica a mica les 
mares van establin xarxa i s’obren les unes a les altres.
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En el futur farem un camí de taula amb dibuixos de punt de creu.

El punt de creu és una de les tècniques de costura mes antigues d’arreu del món. Utilitzarem fil de cotó 100% i la 
roba pot ser de diferents textures.

Materials: fils de diferents colors, roba blanca de punt de creu.

PUNT DE CREU

L’any 2022 treballarem la llana teràpia i el trapillo, mitjançant aquesta tècnica aconseguim fomentar un espai de 
silenci i concentració on poden sorgir o no conversacions i vivències per compartir. Teixirem una bufanda i una 
manteta.

Materials: diferent llanes i roba per trapillo. Agulles de diferents mides per teixir la llana.

• Entre mig de tots les sessions tenim un grup de 4 dones (professionals) que fan l’aplicació dels parxes de se-
guretat de l’empresa ICL. Es realitza l’aplicació en motxilles i tota la roba de treball dels miners. L’aplicació dels 
parxes durant 2021 ha estat d’unes 1.000 peces.

TRAPILLO
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05.

PROJECTE SALUT VISUAL PER A TOTHOM 

Projecte col·laboratiu entre la Fundació Ramon Marti Bonet de l’Institut Català de la Retina i la Fundació del Convent 
de Santa Clara.

Dotar d’ulleres a persones amb situació econòmica precària.

ortar a les persones seleccionades a Barcelona, al local de la Fundació Ramon Marti Bonet (c/ Mandri, 63) on 
se’ls fa revisió de la vista. Si cal, se les proporciona ulleres, que poden ser recuperades o de dotació de diferents 
òptiques i entitats similars. Els pacients han de pagar una quantitat variable entre 5 i 30 euros. En algun cas 
extraordinari es donen gratuïtament. Aquest any degut a la pandèmia per la Covid-19 s’han fet poques visites.

Els usuaris han anat particularment en el seu vehicle o mitjançant els bitllets de tren proporcionats per l’organització. 
També s’ha fet un viatge organitzat des d’Invulnerables.

OBJECTIU

FUNCIONAMENT

SISTEMA DE TRANSPORT
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DADES 2021

GRUPS
VISITATS6 PACIENT 

MENOR D’EDAT1 PACIENTS
ADULTS15

DONES

HOMES

Van anar a fer-se 
una revisió

Va anar a fer-se 
una revisió

MENOR D’EDAT

9

6

2

11
ADULTS
15
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06.

ESPAI DE DUTXES

El servei de dutxes es duu a terme a la Llar de Sant 
Joan de Déu, des de 2015, amb la col·laboració d’un 
equip de voluntariat de la Fundació Germà Tomàs Ca-
net i de la Fundació del Convent de Santa Clara. Es 
tracta d’un servei que atén les necessitats d’higiene de 
les persones que ho necessiten, oferint un espai agra-
dable per a què puguin dutxar-se còmodament i amb 
unes condicions dignes.

Les dades de l’any 2021 mostren un increment en els 
dies de servei, reflectint l’esforç i compromís de l’equip 

SERVEI DE BUGADERIA I DUTXES SOCIALS

professional i voluntari per continuar amb els tres dies 
d’obertura tot i les restriccions i dificultats que anaven 
sorgint a causa de la pandèmia. Cal destacar que, a 
més, les dutxes van romandre operatives tots els di-
vendres del mes d’agost.

El grup majoritari de persones usuàries és el d’edats 
compreses entre els 18 i els 25 anys, bona part de les 
quals accedeixen orientades per altres persones que ja 
utilitzen el servei.
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DADES RELLEVANTS

• El servei de bugaderia social ofereix la possibilitat de rentar la roba a persones en situació de vulnerabilitat, 
dos cops per setmana.

• L’accés es fa per derivació dels Serveis Socials de Manresa o de les entitats de caràcter social del territori.
• L’any 2021 han utilitzat el servei de bugaderia 168 persones. Ha funcionat 101 dies i s’han fet 427 bugades.

BUGADERIA SOCIAL

DIES DE 
SERVEI139 TOTAL DE DUTXES 

REALITZADES3.280 MITJANA DIÀRIA
DE SERVEIS15

TOTAL PERSONES 
ATESES263

228 HOMES
26 DONES
9 MENORS D’EDAT

FUND CONVENT SANTA CLARA

SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

ALTRES USUARIS

ESPAI JOVE

CÀRITAS

CREU ROJA

CSM.

ORIENTACIÓ AL SERVEI
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OCUPACIÓ

SENSE 
SOSTRE

PIS DE 
LLOGUER

PIS DE
FAMILIAR

HABITACIÓ
DE LLOGUER

TIPUS DE RESIDÈNCIA

MANRESA
92%

BAGES
1%

ALTRES
7%

LLOC DE RESIDÈNCIA

EDAT DE LES PERSONES USUÀRIES

LLOC DE NAIXEMENT
DE LES PERSONES 
USUÀRIES

+70

60-70

50-60

40-50

30-40

26-30

18-25

1%

3%

11%

18%

17%

10%

40%

ASIA 
1%

EUROPA
1%

AMERICA
2%

ÀFRICA 
80%

ESPANYA 
16%
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07.

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. Tot i que 
s’havia definit el projecte tècnic i concretat les perso-
nes vulnerables que s’implicarien, el confinament i les 
restriccions van obligar a un canvi sobtat de plans. La 
situació va aconsellar a renunciar a un terreny en el sec-
tor del Guix, que e els darrers anys la família propietària 
havia cedit a la Fundació de forma gratuïta.

A finals de l’any 2020, 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 con-
veni 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 inten-
ció no és altra que aprofitar l’expertesa de l’entitat en la 
formació i gestió d’espais hortícoles.

La previsió és que en els primers mesos de l’any 2022, 
es defineixin 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 queprocedeixin de la Plataforma dels Ali-
ments o d’entitats de caràcter social de Manresa. El 
conreu serà, com en etapes anteriors, totalment ecolò-
gic, sense utilitzar insecticides ni plaguicides que no 
siguin sistemes propis de la natura.
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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 ac-
tuació és sempre “acollir amb cor”. L’equip dels volunta-
ris 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 fra-
ternitat, 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 treballen amb per-
sones i que el més important és tractar a cada un se-
gons la seva dignitat, amb caliu i respecte.

Dintre dels voluntaris hi ha un grup que de manera pun-
tual o per determinades accions, s’impliquen per dur a 
terme accions específiques: Gran recapte, curses soli-
dàries, campanyes, etc.

L’òrgan de govern de la Fundació es 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.

• 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

EL PATRONAT

ELS VOLUNTARIS

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

08.

ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓ
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Amb el suport de:


