
Resum 2017
20 anys  
fent camí

A
N

Y
S



Acompanyar

Els projectes i activitats 
principals de la Fundació 
són ajudar i acompanyar les 
persones i donar-los suport 
alimentari si és necessari, 
sempre en coordianció amb 
els Serveis Socials. Establir una 
relació afectiva i efectiva entre 
els usuaris i els voluntaris i 
totes 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.

L’any 2017 es van donar 
aliments a 900 famílies

Ajuts 
d’aliments

2 pisos per a situcions 
d’extrema dificultat

2 pisos

A persones en risc 
d’exclusió social

Atencions

Periòdicament es fa orientació 
sobre tràmits administratius i 
legals a persones nouvingudes.

Informar

La sensibilització a la 
població sobre temes que ens 
preocupen én molt important; 
immigració, sensellarisme, 
pobresa

El Xiprer surt a la ciutat per 
compartir les nostres vivències 
i donar a conèixer una altra 
realitat

Sovint les persones que vénen 
al Xiprer ens acompanyen 
durant molt de temps. La nostra 
missió és aconseguir la seva 
plena autonomia, però si no és 
possible, fem junts el camí.

Fer camí
plegats

Intervenir per ajudar.

Millorar 
les vides

Durant l’any 2017 al magatzem 
de la fundació hem donat 
aliments a 2.568 persones.
Això són quasi 10.000 lots 
alimentaris. Donem esmorzars 
i dinars a més de 100 persones 
cada dia.

Acompanyem persones 
sense sostre, en el procés de 
recuperar una llar. 

L’any 2017 hem aconseguit 
que 2 persones deixin de viure 
al carrer.

Establim vincles i recuperem la 
dignitat.

A través de l’Associació Amics 
d’El Xiprer i de tots els amics 
que ajuden la fundació, cada 
vegada som més les persones 
compromeses.

Cerquem compartir la nostra 
feina i el nostre esperit amb 
molta gent, de la comarca i 
d’arreu.

Fer xarxa

Podeu col·laborar fent-vos 
socis a través de: 

 

“Tenim ganes de seguir 
essent un punt de llum 
a la nostra ciutat, un lloc 
on poder descansar el 
cos i l’ànima.
El Xiprer està al costat 
dels qui ho necessiten”

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.

www.amicsdelxiprer.cat

Persones en situacions difícils

210.000
persones

 deixen el 
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