Memòria 2018
Acollint des del cor

Pròleg
Benvolgudes amigues i amics,
Presentem el resum del què ha estat l’any 2018 a
la fundació El Xiprer.
És el recull dels nostres projectes, que són
l’herència directa de l’ideari que va fer néixer el
Xiprer ja fa 21 anys.

Mercè Riera Manté
Fundadora d’El Xiprer i
Presidenta de la Fundació

Volem que aquesta memòria sigui una eina útil
per donar un cop d’ull a tota la vida que s’esdevé
cada dia al Xiprer. Som conscients que no podem
entrar en detall de cada petita cosa que fem,
sobretot perquè creiem que El Xiprer s’ha de
viure.
El Patronat de la Fundació El Xiprer , del qual tinc
l’honor de ser-ne Presidenta, així com els diferents
responsables de cada una de les feines que hi fem,
vetllen perquè tots els projectes es duguin a
terme de manera eficaç i eficient, amb cura i
respecte pels valors que ens han fet créixer: la
confiança, l’acolliment, la gratitud i el compromís
amb un món més just i solidari.
Tanmateix El Xiprer té les portes obertes a tothom
que el vulgui conèixer.
Gràcies per fer-ho possible.
Mercè Riera i Manté, Fundadora i Presidenta.

Visió:
Dedicar especial atenció als qui pateixen situacions de fragilitat, precarietat i exclusió social. Acompanyar les persones d’una manera
integral en el seu camí cap a l’autonomia creient en les seves possibilitats individuals.

Missió:
Acollir i acompanyar les persones que pateixen situacions de fragilitat, precarietat i exclusió social, a través de l’atenció dels
professionals i voluntaris. Escoltar i acompanyar en processos de recuperació personal i en moments de precarietat econòmica i / o
social.

Valors:
La confiança en la providència.
La persona i el seu acolliment des de la tendresa.
La pregària, el silenci i la contemplació.
La lloança, la celebració i la gratitud.
El compromís amb un nou món, mes just, solidari i respectuós amb el medi ambient.
El diàleg, la reconciliació i el perdó per a poder caminar plegats.
L'amor que tot ho fa possible, la pau i l’harmonia.

Projectes :
Esmorzar
Dinar
Pisos d’acollida
Carrer
Magatzem d’aliments

L’any 2018 en xifres
Esmorzars
7.119 esmorzars servits.
Cada matí persones joves en situació irregular o
nouvingudes esmorzen i són ateses pels
treballadors socials.
Dinars
9.704 dinars servits
Cada migdia persones amb problemes d’exclusió
social dinen i s’emporten un petit lot per la nit.
Magatzem d’aliments:
11.376 lots alimentaris donats
4.846 persones beneficiàries
3 entitats de la comarca reben els nostres aliments

Carrer i pisos d’acollida:
3 persones sense sostre ateses al pis d’acollida
1 pis per una família

Activitats destacades any 2018
Projecte Visió per a tothom

Què volem:
Acompanyar la persona que ho necessita
en tots els àmbits de la seva vida.
Periòdicament fem xerrades informatives
sobre drets i deures de les persones
nouvingudes.

Les persones nouvingudes sovint no han tingut
l’oportunitat de fer-se mai revisions oculars. Fem revisions
periòdiques amb l’ajut de la Fundació Martí Bonet de
Barcelona.

Dades econòmiques
Exercici 2018

Fonts de finançament
Subvencions:

Públiques

21%

Privades

22%

Altres fonts
Associació Amics d’El Xiprer

41%

Particulars

16%

Total 302.803 euros

100%

Dades econòmiques
Exercici 2018
Proveïdors
Proveidors alim no valorats
Dinars i esmorzars donatius

387.000
1.282.000
60.000

Càrites
Ajuntaments

25.000
44.000

Subvencions oficials

15.788

Subvencions no oficials
AdX + Empreses
Donatius de particulars
Total Partides monetàries

Compres aliments - donatius
Compres aliments no valorats

6.318
164.789
46.908
2.031.803
302.803

-308.000
-1.720.400

Compres d'aliments
Treballs i serveis exteriors

-67.000
-120.000

Personal i seguretat social
Ajudes oficials
Despeses financeres

-136.000
-4.100
-370

Amotitzacions
Partides monetàries

Ingressos menys despeses

-17.200
-344.670 €
-2.373.070

-41.867

* Comptes pendents d’auditoria

ORGANITZACIÓ
PATRONAT
Presidència
Mercè Riera i Manté
Vicepresidència
Xavier Quincoces I Riera
Vocals
Francesc Boix Bachs
Ramon Daví Navarro
Mercè Serra Nonell
Isabel Otzet Agramunt
Josep Pera Resano
Maria del Mar Sánchez ( Ajuntament de Granollers)
Salvador Obiols Gras ( Cáritas Diocesana de Terrassa)
Secretari
Camil Raich Puyol
PATRONS FUNDADORS
Francesc Boix Bachs i Ramon Daví Navarro en representació de l’Associació Amics d’El Xiprer.
L’organització i funcionament dels diferents òrgans de govern es recull en els Estatuts de la Fundació i en el Reglament de règim intern.
Gestió i administració
Natàlia Sanchis Vives
Integració social
Ignacio Fernández Barrantes
Susi Madrero Torrubia
Gestió del magatzem d’aliments
Jaume Riera Borràs

130 persones voluntàries!
Gràcies a totes les
persones que cada dia
entreguen el seu talent i
la seva feina al Xiprer.
Sense elles, els nostres
projectes no podrien
existir. El voluntariat és la
nostra gran força!
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