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Índex



Benvolgudes , benvolguts.

Presentem el resum de totes les 
accions que hem fet durant l’any 
2019 a la Fundació El Xiprer.

Desitjo que en llegir aquesta 
memòria us arribi, també, una 
mica de la vida de totes les 
persones que hem acompanyat 
en processos molt durs i difícils.

A la fundació El Xiprer acollim 
totes les persones i lluitem per 
reduir les desigualtats d’un món 
que sovint és indiferent al dolor 
i la soledat dels altres. Volem 
ajudar a construir una societat 
més justa i solidària, on els petits 
gestos com una mirada, una 
conversa, un plat  a taula o un 
somriure ens apropin els uns als 
altres. 

Mercè Riera i Manté
Presidenta i fundadora

Volem acostar als ulls de tothom 
la realitat de les persones que 
tenen menys oportunitats.

També treballem per obtenir 
els recursos que necessitem, 
amb els ajuts tant públics com 
privats, per a poder seguir amb 
tots els nostres projectes. Per a 
fer-los millors. 

Som conscients de l’esforç que 
fa cada persona i entitat que 
ens ajuda, i per això ho agraïm 
moltíssim i donem un major 
valor a tots aquests recursos.

Si esteu llegint aquesta memòria 
i ja ens ajudeu, us en donem 
les gràcies més sinceres i us 
animem a no deixar de fer-ho. 
Si encara no heu fet el pas per 
ajudar-nos, us encoratgem a 
començar!

La nostra societat, 
malauradament, encara ens 
necessita per a millorar una mica 
la vida de moltes persones.

Fem-ho possible.

Moltes gràcies,

Presentació



“El projecte de l’esmorzar es 
planteja per la necessitat de 
donar suport al col·lectiu de 
joves nouvinguts que conviuen 
tant al nostre municipi com 
als del voltant. L’adaptació a la 
nostra societat i les expectatives 
de futur els obliga a tenir 
coneixement de l’entorn, de la 
seva situació administrativa (llei 
d’estrangeria) i de com cobrir 
les seves necessitats bàsiques 
(habitatge, alimentació, formació 
i economia). 

Carlos Parra, 
referent d’acció social

Davant d’això, es proposa 
l’espai de l’esmorzar com un 
punt de trobada per orientar, 
acompanyar i compartir 
experiències comunes”.

Justificació del projecteProjecte Esmorzars



Col·lectiu a qui va adreçat

El projecte de l’esmorzar acull a 
persones que tenen capacitats 
de treballar i una certa 
autonomia personal. La franja 
d’edats oscil.la entre els 18 i els 
35 anys i gairebé tots són homes.
Els països d’origen 
majoritàriament són Senegal, 
Marroc i Gàmbia. Malgrat que hi 
ha hagut temporalment persones 
de nacionalitat espanyola.

Projecte Esmorzars



Projecte Esmorzars Objectius del projecte

Objectiu principal

Acollir i atendre persones joves 
nouvingudes o que es troben en 
un moment de molta fragilitat 
per manca de xarxa familiar i/o 
social.

Objectius específics

Orientar en la gestió de 
documentació bàsica (padró, 
targeta sanitària, tràmits 
d’arrelament, etc.).

Acompanyar en el procés 
d’arrelament al territori 
(formació en llengües, 
competències).

Donar a conèixer altres recursos 
públics i privats de suport (Creu 
Roja, Serveis Socials, Centre de 
Salut, Normalització Lingüística, 
Cáritas, etc.).

Crear un espai per compartir 
experiències i de suport mutu.



Xifres del projecte

Cada dia esmorzen al Xiprer una 
mitjana de 25-30 nois. És un 
col·lectiu que té molta mobilitat  
perquè les seves circumstàncies 
són molt complicades i han 
d’anar cercant feines temporals, 
molt precàries.

Projecte Esmorzars

7.121 
esmorzars

87 
persones

150 
atencions puntuals



Projecte Esmorzars Treball en xarxa

La xarxa de serveis assegura 
en part que les persones 
nouvingudes rebin una atenció 
bàsica i de qualitat per la seva 
salut física, social i emocional. 

Treballem amb:

Serveis socials dels 
ajuntaments

Centre Atenció i Seguiment 
d’addiccions

Centre Salut Mental per Adults

Centre Atenció Primària

Hospital de Granollers

Creu Roja de Granollers

Cáritas de Granollers  

Normalització Lingüística



Visió

Formació 

Cada cop el perfil de les 
persones nouvingudes és més 
acadèmic (estudis mitjans o 
superiors al seu país) i per tant,  
hi ha una necessitat de continuar 
el seu procés formatiu. Una de 
les demandes més recurrents 
que hem rebut durant aquest 
2019 és la de formació tant en 
matèries transversals (llengua, 
informàtica, entorn...) com en 
qualsevol formació ocupacional 
de caràcter tècnic. Això els hi 
podria reportar beneficis a l’hora 
de tramitar l’arrelament social 
a més de gestionar millor el 
temps que ha de passar fins la 
regularització de la seva situació 
administrativa, que en el millor 
dels casos por ser de 3 anys. 

Projecte Esmorzars

Ens proposem generar sinergies 
amb els diferents agents socials 
i de l’administració local per 
poder oferir formació per aquest 
col·lectiu i incloure’ls en les 
propostes ocupacionals que es 
realitzen a nivell comarcal. 



Projecte Dinars



Projecte Dinars

“El menjar és una necessitat 
bàsica de les persones. 
Tanmateix, tenint en compte que 
les persones som éssers socials, 
la relació amb els altres, poder 
interactuar i establir vincles 
on ens trobem reconeguts 
esdevenen aspectes importants 
que necessiten cobertura per 
a un bon desenvolupament 
personal i social. 

Susi Madrero, 
referent d’acció social

El Xiprer proporciona l’espai 
on, compartint un plat a taula 
establim aquestes relacions 
formant una gran família. Alhora, 
atenem les diferents situacions 
personals de forma integral 
cercant solucions als seus 
problemes i acompanyant en les 
gestions oportunes”.

Justificació del projecte



Projecte Dinars Col·lectiu a qui va adreçat

Persones adultes sense 
possibilitats o amb molta 
dificultat d'inserció laboral, que 
pateixen soledat, generalment 
amb pocs recursos econòmics 
i personals, problemes de 
salut o addiccions i sense un 
entorn familiar i social que els 
acompanyi en el seu cicle vital 
en la seva etapa adulta. 
La manca d’establiment de 
vincles socials i emocionals 
els aboca a la soledat. Aquests 
factors els situen en l’espai de 
l’exclusió social o amb un alt risc 
de patir-la.



Projecte Dinars

Objectiu principal

Acollir, escoltar i acompanyar 
les persones en situació d’alta 
vulnerabilitat, precarietat i 
exclusió social. 

Objectius específics

Donar atenció a les necessitats 
no resoltes d’alimentació i 
relació de les persones ateses.

Potenciar el desenvolupament 
personal i social a través de la 
interrelació amb els altres.

Millorar l’autonomia de les 
persones ateses.

Contribuir a la millora de l’estat 
emocional. 

Contribuir a recuperar habilitats 
relacionals i hàbits de salut i 
higiene.

Potenciar la visualització de 
problemes socials relacionats 
amb la pobresa.

Objectius del projecte



Xifres del projecte

Cada dia dinen al Xiprer entre 45 
i 50 persones, i també es dona 
un entrepà i una peça de fruita 
pel sopar, que cadascú farà a 
casa seva. Els àpats són casolans 
i es preparen a la nostra cuina. 

Projecte Dinars

10.338 
dinars

84 
persones

10.338 
entrepans per sopar



Projecte Dinars Treball en xarxa

El Xiprer atén perfils que sovint 
no tenen un recurs específic. 

Treballem amb:

Serveis socials dels 
ajuntaments

Centre Atenció i Seguiment 
d’addiccions

Centre Salut Mental per Adults

Centre Atenció Primària

Hospital de Granollers

Creu Roja de Granollers

Llar Franciscana de Granollers

Cáritas de Granollers  



Visió

Apoderament de la persona 

Reduir considerablement el 
nombre de persones ateses 
perquè la seva situació ha fet un 
canvi substancial i les àrees de 
la seva vida que podem atendre 
al Xiprer estan resoltes i ja no 
ens necessiten. Però la realitat 
és una altra, el Xiprer atén una 
important quantitat de casos 
similars any rere any.

Així, pel 2020 cal donar 
continuïtat a la labor humanitària 
que es duu a terme des de 
la nostra entitat, acollint, 
suggerint, escoltant, compartint 
i acompanyant. En aquest sentit, 
hem de donar-nos temps per 
a la reflexió, per a tractar les 
diferents situacions i la manera 
d’afrontar-les.

Projecte Dinars

Consolidar el treball en xarxa 
a nivell institucional per tal de 
donar una resposta integral a les 
persones. 



Projecte Magatzem d’aliments



Projecte Magatzem d’aliments

“El magatzem d’aliments és un 
projecte necessari mentre no es 
pugui garantir una alimentació 
digna i suficient per a les 
persones que ho necessiten. 

No obstant això, a la fundació 
El Xiprer creiem que un altre 
model més sostenible, equitatiu 
i just que ha de ser l’objectiu de 
totes les societats avançades: 
l’apoderament , l’autonomia i la 
sobirania alimentària de totes les 
persones.”

Justificació del projecte

Jaume Riera, 
cap de magatzem



Projecte Magatzem d’aliments Col·lectiu a qui va adreçat

Persones i famílies que estan en 
risc de pobresa i necessiten un 
suport alimentari.
Persones i famílies que tenen 
economies precàries i que tot i 
estar regularitzades i treballant 
necessiten un complement per 
a poder subsistir i tenir una 
alimentació equilibrada i digna.



Projecte Magatzem d’aliments

Objectiu principal

Entregar els aliments a les 
famílies amb amor, respecte i 
comprensió pel moment que 
estiguin vivint. 

Objectius específics

Treballar en coordinació amb 
els serveis socials per a fer 
entregues de lots alimentaris 
a famílies amb dificultats 
econòmiques i/o socials. 

Contribuir en minimitzar el 
malbaratament alimentari 
amb les recollides als diversos 
comerços i empreses de la zona.

Donar la possibilitat a un grup 
de persones amb voluntat de 
donar temps per ajudar a qui ho 
necessita (grup de voluntaris).

Objectius del projecte



Xifres del projecte

El volum de persones ateses i 
de menjar que es gestiona és 
molt gran. Atenem una mitjana 
de 800 famílies, mensualment 
entreguem 1.000 lots i cada lot 
té un pes aproximat de 70 kg.

11.025 
lots d’aliments

4.876 
persones

770 
tones d’aliments

Projecte Magatzem d’aliments



Treball en xarxa

Les persones beneficiàries del 
projecte del magatzem d’aliments 
són derivades pels serveis socials 
dels ajuntaments de: 

Granollers

Les Franqueses del Vallès

Canovelles

La Roca del Vallès

i de Cáritas de Granollers

També donem a entitats i 
col·lectius com (*)

Franciscans de Granollers

Cáritas de Lliçà d’Aval

Parròquia de Ciutat Badia

Germanes de l’anyell

Associació per a nens sahrauís

Associació Famílies Solidàries 
de Bellaterra

*Quantitats donades

De forma aproximada s’entreguen 
a altres entitats uns 30.000kg 
d’aliments (excepte els del 
Fons europeu, que no es poden 
transferir)

Projecte Magatzem d’aliments



Qui ens ajuda?

Els aliments provenen de donacions de:

Banc dels aliments de Barcelona

Programa Serma de fruita i verdura 

Fons europeu ( 3 cops l’any)

Gran Recapte ( 1 cop l’any)

4 grans empreses alimentàries de la zona

Recaptes puntuals

Recollida de minves de 16 supermercats del territori

Recollida de pagesos i petits productors de la zona

Espigoladors

Projecte Magatzem d’aliments



Visió

Lluitar contra el malbaratament alimentari.

Reduir el consum de menjar precuinat i envasat amb plàstic.

Reduir el consum de plàstic dels nostres hàbits de consum.

Fomentar el consum de proximitat i ecològic.

Garantir la fruita la verdura i els productes frescos als lots.

Projecte Magatzem d’aliments



Projecte Pis de suport



Justificació del projecteProjecte Pis de suport

“L’habitatge és una necessitat 
bàsica per a tothom. És un 
aspecte fonamental per a 
estructurar i normalitzar la vida 
personal, familiar i social dels 
éssers humans.

Des de l’esclat de la crisi 
econòmica cada cop és més 
freqüent trobar persones  que 
no poden accedir a un habitatge 
normalitzat o, en molts altres 
casos, mantenir el que ja tenen.

Susi Madrero i Carlos Parra, 
responsables del projecte

L’ habitatge de suport pretén 
ser un recurs per la ciutat de 
Granollers per poder atendre 
a certes persones que vulguin 
i estiguin disposades a fer un 
pas deixant-se acompanyar pels 
professionals i voluntaris que 
col·laborin en el projecte.”



Projecte Pis de suport Objectius del projecte

Objectiu principal

Facilitar allotjament a persones  
sense sostre i en situació d'alt 
risc social. Estem parlant de la 
població mes desfavorida de 
Granollers.

Objectius específics

Resoldre la fragilitat social 
d'algunes persones i el risc que 
provoca trobar-se fent vida al 
carrer durant molt de temps.

Facilitar a la persona  un període 
de temps digne per poder 
pensar i treballar positivament 
en les necessitats bàsiques 
indispensables per poder fer 
front a la vida com a persones 
amb el màxim d'autonomia 
possible. 

Facilitar als Serveis Socials 
corresponents, així com a 
d’altres serveis implicats, un 
període de temps per cercar 
nous recursos i realitzar els 
tràmits necessaris per abordar 
la situació.

 



Xifres del projecteProjecte Pis de suport

La Fundació el Xiprer disposa 
d’un habitatge proper a la ciutat 
de Granollers.  Aquest any s’hi 
ha fet reparacions i s’ha renovat 
i pintat per a fer-lo més còmode. 
Es un habitatge digne. És de 
propietat privada.

Aquest projecte es tira endavant 
amb el suport dels Serveis 
Socials de l’Ajuntament de 
Granollers. Es realitza una 
reunió de coordinació setmanal 
per valorar  les necessitats 
educatives de les persones 
ateses al pis i les propostes 
d’intervenció.

4 
capacitat

3 
persones



Projecte Voluntariat



Justificació del projecteProjecte Voluntariat

Les entitats socials i les 
organitzacions sense ànim de 
lucre no poden fer la seva feina 
sense comptar amb les persones 
voluntàries.

A la fundació El Xiprer ens calen 
més de 150 voluntaris per poder 
dur a terme tots els projectes.



Projecte Voluntariat Objectius del projecte

Totes les accions i projectes 
que es fan des de la Fundació El 
Xiprer són possibles gràcies a la 
tasca de les persones voluntàries

Persones que dediquen temps i 
talent als projectes d’El Xiprer. 

Les persones voluntàries 
de la Fundació El Xiprer fan 
feines molt variades: cuina, 
acollida, atenció i suport a les 
persones que recullen aliments, 
preparació de lots, selecció dels 
aliments i control de la qualitat, 
acompanyaments diversos, 
recollida amb les furgonetes, 
administració,  i tot un seguit 
de tasques coordinades i 
organitzades per torns de treball 
d’un dia per setmana. 

Hi ha un altre grup de persones 
voluntàries organitzada en 
comissions per ajudar a la 
Direcció en la comunicació, 
control econòmic, preparació 
i posada en marxa d’activitats 
divulgatives i altres tasques 
administratives. 

150 
persones voluntàries

58% 
dones

42% 
homes



Pressupost econòmic Exercici 2019

* Comptes pendents d’auditoria

Proveïdors 402.623

Proveidors no valorats 1.259.055

Dinars i esmorzars donatius  68.214

Cáritas 15.000

Ajuntaments 79.000

Subvencions 22.420

Donacions 49.500

Amics d’El Xiprer 134.865

Donatius particulars 50.767

 2.081.44

Total partides monetàries 351.552

Compres aliments donatius -402.280

Compres aliments no valorats -1.259.055

Donatius per menjador -68.214

Compres aliments -67.000

Treballs  i serveis exteriors  -105.853

Personal i seguretat social  -160.565

Ajudes socials -6.861

Despeses financeres -47

Amortitzacions -15.792

Total partides monetàries  -296.303

Ingressos menys despeses  55.249



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.

Acompanyar les persones 
de manera integral en el 
seu camí cap a la plena 
autonomia creient en les 
seves possibilitats individuals.

Visió



 

www.elxiprer.com

93 879 12 92


