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La Fundació El Xiprer Vallès Oriental:

El projecte d’El Xiprer va néixer l’any 1997 i ha crescut molt en aquests 20 anys, és per això que l’any 2015 es constitueix com a 
fundació i comença a funcionar de manera independent , tot i conservar els vincles amb la parròquia de Sant Esteve de Granollers.

Al patronat de la fundació hi són representades les entitats que hi presten el seu suport; Associació Amics d’El Xiprer, Cáritas Diocesana 
de Terrassa i l’Ajuntament de Granollers a banda de representants de la família fundadora i dels voluntaris que hi treballen.

La Fundació el Xiprer Vallès Oriental acull i acompanya les persones, en un espai de pau i respecte on poder compartir entre tots i per
tots el que som i el que tenim. Dediquem especial atenció als qui pateixen situacions de fragilitat, precarietat i exclusió social. Intentem
acompanyar les persones d’una manera integral en el seu camí cap a l’autonomia creient en les seves possibilitats individuals.

La nostra missió:

Acollir i acompanyar les persones, creant un espai de pau i respecte on poder compartir entre tots i per tots el que som i el que tenim,
dedicant especial atenció als qui pateixen situacions de fragilitat, precarietat i exclusió social.

Els nostres 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 de la Fundació:

Els projectes i activitats principals de la Fundació són ajudar i acompanyar les persones i donar-los suport alimentari si és necessari,
sempre en coordinació amb els Serveis Socials dels ajuntaments i de Càritas. Establir una relació afectiva i efectiva entre els usuaris i els
voluntaris i totes les persones que participen del projecte per millorar la seva relació amb ells mateixos i amb l’entorn. Dotar les
persones d’eines i recursos que potenciïn el seu camí cap a l’autonomia.



Objectius

Que la persona sense llar se senti acollida, escoltada i acompanyada i sigui ella mateixa la protagonista del projecte.

Que la persona que participa en el centre d’acolliment millori gràcies a la cura de la seva alimentació, higiene i a les relacions personals que 
s’estableixen.

Trencar amb la solitud, possibilitar el restabliment de relacions interpersonals i potenciar la participació i el diàleg.

Crear hàbits de responsabilitats individual i de grup.

Realitzar un seguiment i acompanyament personal, social i laboral, quan sigui possible, de les persones ateses.

Concretar i acompanyar els processos de rehabilitació de les persones que ho demanen.

Fer del Centre un espai de referència per aquests col·lectius i fer que esdevingui també un espai que faci visible a la societat la solidaritat.

El Xiprer el fan possible molts voluntaris, per això un dels seus objectius fonamentals és la coordinació i la formació.

Que les famílies d'economies precàries rebin el suport alimentari que necessiten amb dignitat.

Potenciar el diàleg inter-cultural.  

Acompanyar el procés migratori actual.

Acompanyar les famílies que viuen als pisos llogats pel Xiprer perquè facin el procés necessari per arribar a l’autonomia.  

Afavorir la creació de reunions i espais de formació, participació i coordinació de voluntaris.

Afavorir la creació de reunions i espais de diàleg amb els usuaris.



Projecte Casa d’acollida
Esmorzars, dinars, acompanyaments.

Esmorzars:

5.554

Dinars

10.154

Persones 
ateses:

114

Habitatges

4 pisos

Acompanyar i cuidar 



Projecte: Magatzem d’aliments
Lots alimentaris a famílies

Persones 
beneficiàries

3.958

Lots entregats 

9.790

Persones de:

Granollers: 2..127

Canovelles: 1.210

Les Franqueses: 410

La Roca  81

Vilanova 102

Vallromes 28

Ajuts a altres entitats:

Frares de Granollers- setmanal-

Germana Marta de  Barcelona-
mensual-

Càritas  de Lliçà-
setmanal-

Parròquia  de la  Mercè- Badia del 
Vallès- mensual

Cáritas Ametlla-setmanal

Atendre i ajudar



Consolidació de la fundació. 
Grans donants

Entitat 
receptora 
de Creu 

Roja. 

Entitat 
receptora 

de Banc dels 
aliments. 

Gran 
Recapte i 
entregues 

periòdiques

Nous 
donants: 

Empreses i 
xarxa de 
botigues

Recepció d’aliments del programa europeu per a persones desfavorides. 163 
tones d’aliments.

Recepció mensual d’aliments variats( 4-6 tones)  i anual de Gran recapte 
2016 ( 56 tones)

Ampliació de xarxa de donants de productes frescos: Codesgra (carn) 
Disteco ( làctics i varis) Espigoladors ( verdures i fruita ), i més grans 
distribuïdors.



Activitats destacades. Sensibilització

Sopar a la ciutat la nit del 14 d’octubre de 2016 , sota el lema “Es coneixent-
nos que ens estimem” s’ofereix un sopar per a 400 persones i lectura del 
manifest que vol animar les persones a construir un món més equitatiu on hi 
hagi justícia social i pau.



Activitats destacades. Sensibilització

Exposició itinerant titulada (in)Visibles. Reflecteix les dures condicions de 
vida de les persones que recullen cartró i ferralla a les ciutats. La mostra s’ha 
exposat als centres cívics de Granollers i l’any 2017 als Instituts de secundària 
que ho sol·licitin.



Activitats destacades. Sensibilització

Campanya contra el malbaratament alimentari que pretén crear consciència 
ciutadana que els aliments mai poden ser un residu. Generar nous escenaris 
de valor compartit entre Administració, agents socials, econòmics i 
ambientals, tan públics com privats.



Dades econòmiques

Pressupost 2016
Ingressos
I
1. Subministradors d'aliments 240.000
2. Altres subministradors d'aliments 242.536
II
1. Parròquies/Càritas 50.000
2. Subvencions oficials 69.500
3. Subvencions no oficials 70.500
4. Amics d’El Xiprer                      130.000
5. Empreses 30.000
6. Donatius de particulars 50.000
Total 882.536
Despeses
I
1. Entregues de subministradors d'aliments -240.000
2. Entregues d'altres subministradors d'aliments -242.536
II
1. Compres d'aliments -107.000
2. Treballs i serveis exteriors -124.535
3. Personal i Seguretat Social -123.219
4. Ajudes socials -17.000
5. Despeses financeres -174
III
1.Amortitzacions -25.000
Total -879.464
Ingressos menys despeses 3.072
Ingressos monetaris 400.000
Despeses monetàries -371.928
Ingressos menys despeses 28.072



Actuacions previstes pel 2017

Tallers informàtica i alfabetització
Ajut a les persones  que viuen al carrer. 
Sensibilització ( Dinar aprofitament)
Col.laboració Circuit de Catalunya


