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VISIÓ

A la fundació El Xiprer posem les persones al centre de totes les accions. Per

això, l'empoderament i l'autonomia plena són els nostres principals objectius.

Treballem per reduir tant com sigui possible l'exclusió social que pateixen

moltes persones a casa nostra. La nostra capacitat de mobilització de

recursos, materials i humans ens ha permès donar respostes multidisciplinaris

a problemes de naturalesa diferent però amb el denominador comú de

l’exclusió social.

Les situacions que provoquen pobresa i exclusió social no són només

econòmiques sinó que sovint una precarietat econòmica es produeix per

problemes com ara la discapacitat, la malaltia, l'addicció, la violència de

gènere o per discriminació per raons d'ètnia, de gènere o de religió; i afecta

tant a persones grans i adults com a joves i infants en risc. Per tant, la

pobresa i l’exclusió social són el resultat d’un cúmul de factors que

desafavoreixen la persona i l’exclouen de la societat.  

 



MISSIÓ
Acollir persones sense llar o que viuen en condicions de

màxima precarietat.

Acompanyar persones que es troben en processos de

pèrdua de vincles familiars i recuperació de l'autonomia

social . 

 

Donar suport alimentari a llars amb economies

precàries o en risc de pobresa.

Incloure el voluntariat en tots els projectes.

Potenciar el diàleg intercultural . 

 

Sensibilitzar en la implicació i presa de consciència de

les situacions d'injustícia social i d'exclusió, pobresa o

marginació que es donen al nostre entorn.



QUÈ
FEM?

PROJECTES I
REALITZACIÓ

Acollida

Integració i inclusió

Acció social

Voluntariat

Sensibilització



Acollida,
l'essència d'El
Xiprer

 '

L'any 2021 hem vist més casos de vulnerabilitat emocional i mental per causa de la

pandèmia i de la incertesa que ha provocat. La bretxa social i econòmica que la

Covid-19 està generant ha afectat les persones que tenien una situació molt precària.  



Esmorzars Què?acollida, orientació i acompanyament

per a joves nouvinguts en situació irregular

amb dificultats per treballar.

Qui? persones estrangeres en situació

irregular majoritàriament.

Com? a través de l'esmorzar diari servit per

persones voluntàries i atenció de l'equip

professional.

Xifres: 250 persones ateses.

4.617 esmorzars servits.

15 persones voluntàries.

2 professionals. 



Dinars Què? acollida a persones en situació de soledat

i exclusió social.

Qui? persones adultes sense vincles familiars o

afectius amb dificultats greus per relacionar-se.

Com? a través del dinar servit per persones

voluntàries i l'atenció professional. 

Xifres: 70 persones ateses.

5.983 dinars servits.

24 persones voluntàries.

2 professionals referents.



Llaços Què? seguiment de la vida de les persones

més vulnerables.

Qui? persones que per diversos motius

necessiten un seguiment més estret.

Com? a través de la conversa i seguiment

de les persones voluntàries assignades i del

suport professional. 

Xifres: 15 persones enllaçades.

100 acompanyaments fets.

14 persones voluntàries

1 professional referent



Parelles
lingüístiques

Què? potenciar la pràctica de la llengua

catalana i castellana pels estrangers.

Qui? persones estrangeres que necessiten

aprendre i practicar la llengua.

Com? a través de la conversa amb una

persona voluntària. 

Xifres:  6 parelles practicants.

6 persones voluntàries

1 professional referent



Què ? seguiment de la vida de les persones

més fràgils.

Qui? persones que per motius de salut

necessiten un seguiment més estret.

Com? a través de la conversa i seguiment

de les persones voluntàries assignades. 

Xifres: 10 persones ateses.

14 persones voluntàries

1 professional referent

Formació en
inclusió i
prelaboral

Què? formació per a persones en situació

irregular.

Qui? persones estrangeres que estan en

procés de regulació de documentació.

Com? la formació en auxiliar de magatzem

o soldadura permet obrir la porta a un

contracte de treball.

Xifres: 29 persones formades/11 persones

regularitzades

6 persones voluntàries

1 professional referent



Magatzem
d'aliments

Els anys 2020 i 2021 han estat marcats per la
pandèmia i han posat de relleu les grans dificultats
que passa una part molt important de la població
catalana.

Què? entrega de lots alimentaris mensuals

de productes secs, envasats i frescos.

Qui? persones i famílies amb economies

precàries derivades des dels serveis socials.

Com? preparació i entrega dels lots al

nostre magatzem.

Xifres: 5.297 persones ateses.

75 persones voluntàries

12.561 lots entregats

2 professionals referents



 Transparència

 

Ingressos Despeses
2.207.869€ 2.211.311€

Donacions alimentàries
82.8%

Amics d'El
Xiprer
8.2%

Subvencions oficials
4.7%

Ajuts
socials
83.6%

Personal i SS
7.5%

Despeses indirectes
3.9%

Particulars
3.5%

Convenis ( Cáritas)
0.7%

Despeses directes
3,5%

Subministraments
0,8%

Amortitzacions
0,7%

Despeses directes són: compra d'aliments i lloguer instal.lacions
Despeses indirectes són: reparacions, assegurances, serveis externs.
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LA FORÇA D'EL XIPRER

Més de 150 persones fan possible tots els

projectes. La varietat de perfils que formen el

grup de voluntariat fan que l'acollida i el treball

amb els protagonistes sigui enriquidor i

profundament humà.

Voluntariat i sensibilització
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ANY 2021  FORMACIÓ

2 formacions per a persones voluntàries que

s'han incorporat al projecte durant l'any 2021.

1 taller de creixement personal per enfortir el

voluntariat en la seva tasca.

18 persones incorporades al voluntariat.



Sensibilització
El que la societat de vegades no vol veure és el

material  més sensible amb el que nosaltres

treballem.



Sensibilització
 Què ens preocupa?

Fer visibles els problemes dels

migrants.

Lluitar contra l'exclusió social i

la pobresa.

Potenciar el respecte i

estimació entre les persones.

Garantir els drets bàsics de les

persones.



Com ho
comuniquem?
Amb un equip de
persones voluntàries

La comunitat: espai d'acollida

on compartir la fe, l'espiritualitat i

la vida a l'estil d'El Xiprer.

Actes i presència a la ciutat:

al carrer, en actes culturals o

divulgatius, participació al

Gran Recapte.

Transparència de l'entitat.

Associació Amics d'El Xiprer:

xarxa de persones associades

que col.laboren econòmicament.

Difusió: xerrades a instituts i

escoles.



La fundació Fundació El Xiprer Vallès

Oriental

Desenvolupa l'acció social i
l'acompanyament de les

persones en risc de
pobresa i exclusió.

 Els tres pilars d'El Xiprer



Els Amics d'El
Xiprer

Associació Amics d'El Xiprer:

xarxa de persones associades

que col.laboren econòmicament.

Dóna el suport
econòmic, logístic i

divulgatiu de la
fundació.

Té un potencial de
1.000 persones

associades.



La comunitat
i l'esplai

Comunitat d'El Xiprer i Esplai

d'Assís. 

La comunitat és l'espai
d'espiritualitat on es
creen vincles entre
persones i s'ofereix

acompanyament i suport.
 

L'esplai d'Assís es dirigeix
a infants i joves i fomenta

els valors de la
convivència i de l'estima

per la natura.



ACOLLIDA I  OFICINES

Fundació El Xiprer Vallès Oriental

Carrer Josep Umbert 145 

Granollers

Telèfon 93.879.12.92

MAGATZEM D'ALIMENTS

Carrer Barcelonès, 9-11

Les Franqueses del Vallès

Telèfon 618.22.55.07

www.elxiprer.org

info@elxiprer.com

Contacte

Per saber-ne més


