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PRESENTACIÓ
L’acció de la Fundació Roser de Maig es realitza durant tots els mesos de l’any a través de diferents activitats i programes. Al finalitzar el 2019, l’equip de l’entitat ha elaborat aquesta memòria amb la finalitat
de poder fer una esmena dels principals projectes i activitats que han consituit aquest segon any de la
Fundació des de la seva constitució.
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MISSIÓ, VALORS I RAÓ

La Fundació́ Roser de Maig és una ONL d’acció́ social, educativa i de lleure. Les finalitats fundacionals giren envers l’educació en el lleure i l’animació sociocultural, que es duen a terme
mitjançant una tasca social i d’ajuda a aquelles persones que més ho necessiten. La promoció
d’espais per al desenvolupament d’activitats lúdico-educatives, així com un espai musical són
claus en la nostra raó de ser, procurant arribar al màxim de participants possibles.
Oferim projectes de suport amb altres entitats de la ciutat. Comptem amb altres projectes en
el territori català, així com a nivell internacional

L’eix que construeix les
iniciatives i activitats

Siguem el canvi que volem
veure en el món

Compromís en la societat i
per a la societat

EDUCACIÓ

COHERÈNCIA

SERVEI

Valors i actituds
d’humanisme cristià

FE

La nostra raó de ser s’entén en tant que hi ha una existència de necessitat social que pretenem atenuar. No entenem la nostra existència d’una altra manera que no sigui des del servei
a la comunitat, a les persones, amb independència de la seva nacionalitat o veïnat civil.
Volem ser un agent que, des d’una actitud cristiana, generi valor social i humà.
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ORIGENS

Els orígens de la Fundació es troben en les demandes del veïnat de Serraparera. L’any 1994 va néixer
l’Esplai del Roser. Des de llavors es realitzen activitats, els dissabtes amb infants i joves, que continuen
encara avui dia. A partir d’aquesta iniciativa, i detectant la necessitat de construir espais de lleure, en
varen sorgir d’altres. Es començaren a fer colònies per a donar oportunitat de passar estades fora de
casa, gaudint de la natura i de la convivència amb els companys/es. Uns anys més tard, amb la voluntat
d’oferir un espai de lleure a les vacances, es començaren a dur a terme Casals d’Estiu i de Nadal. Totes
elles han tingut cada cop més demanda i, és per això, que es continuen realitzant cada any.
Deu anys més tard, al 2013, també a petició dels residents de Cerdanyola, va sorgir l’Aula d’Estudi, que va
començar com un espai on, supervisats per monitors/
es de l’Esplai del Roser, els infants i joves podien anar a
fer deures i estudiar dues hores diàries a la setmana. Es
contava amb un programa de beques intern que obria
les màximes places possibles a infants i joves. A més a
més, el Centre d’Esplai Roser, dirigit pel seu equip de
monitores/es va engrescar a participar activament en la
direcció de festes majors del poble, assegurant espais
de lleure. També començà a apostar per espais de cooperació internacional.
L’any 2017, amb totes aquestes activitats i cada vegada amb més participants, el centre d’esplai constitueix la Fundació Roser de Maig, que les engloba a totes i té cura de cadascuna d’elles, absorbint l’ideari
de l’associació Esplai del Roser i dissolent-la. Des d’aquell moment, les iniciatives han anat prosperant.
Cada vegada més participants poden accedir a les nostres activitats, i s’ha pogut ampliar el sistema
d’ajuts i beques intern per garantir la igualtat d’oportunitats.
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PRESENTACIÓ DELS DEPARTAMENTS

La Fundació està formada per cinc seccions diferenciades. A partir de diverses realitats que ens anaven
apareixen, es van anar constituint i agafant forma, generant així l’acció permanent de la Fundació.

CENTRE
D’ESPLAI
És un espai de lleure educatiu
que es realitza tots els dissabtes
del curs escolar. Des de l’educació en el lleure es treballen diferents àmbits. Des de les emocions
i sentiment de grup als valors que
des de petits aprenem, mitjançant
diferents activitats, excursions i
contacte amb la natura.

CAN
XAMMAR

COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
Projecte que es mou entorn la
solidaritat i la cooperació. Aquest
any s’ha engegat el projecte a
Egipte.

Fundació Roser
de Maig

Acompanyament educatiu i serveis de lleure a través d’una instal·lació juvenil a preus socials.
S’oferta a grups de joves i infants
per a que puguin dur a terme
activitats socioeducatives i lúdiques, tot preservant una edificació de 1649.

Centre
diari
És un espai socioeducatiu
d’acompanyament escolar i integral dels infants i joves que hi
participen. S’hi realitza un seguiment de les tasques escolars tot
combinant-les amb diverses activitats de lleure.

GRUPS DE
CORAL
És un espai cultural dedicat al
treball musical, on joves i infants
poden aprendre a tocar la guitarra. Els infants també forment un
grup de veus que les acompanya.

MEMÒRIA 2019

FUNDACIÓ ROSER DE MAIG

4

EQUIP

L’activitat i acció que es duu a terme des de la Fundació Roser de Maig és possible gràcies a la implicació i compromís de moltes persones que, organitzades en diferents grups, colaboren en l’elaboració
d’un projecte comú.

PATRONAT

Equip que regeix la Fundació per vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatuts.

Josep Àngel Saiz Meneses
President

Rosario Álvarez Gonzalez
Vicepresidenta

Eric Ortega Bogunyà
Secretari

Xavier Couso Saiz
Tresorer

Marc Aceituno Donoso
Vocal

Mireia Seguranyes Camps
Vocal

Montserrat Cubias Suarez
Vocal

Josep Mª Sanauja Gavaldà
Vocal

EQUIP TÈCNIC

Juntament amb la comissió executiva del patronat, és l’òrgan encarregat de la direcció i gestió diaria de l’entitat.

Júlia Ojeda Borch
Secretària Tècnica
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EQUIP
CENTRE D’ESPLAI DEL ROSER
L’equip de monitors/es

Erik Ortega

Iris Ortega

Laia Rodriguez
Nans

Marçal Montoya

Maria Fernández

Elfs

Aragorns

Natàlia Moreno

Oriol Ortega

Raquel Flores
Elfs

Rosario Álvarez
Direcció

Silvia Montes
Administració

Hobbits Albs

Hobbits Albs

Hobbits Forts

Nans

Marina Martin

Aragorns

Mireia Palomo
Hobbits Forts

CENTRE DIARI DEL ROSER
Les educadores del centre

Agnès Melià
Grup ESO

Júlia Ojeda

Coordinadora

Miriam Jímenez

Grup Primària

GRUP DE CORAL DEL ROSER

Els dirigents que gestionen les activitats del grup
Equip col·laborador:
Jose Maria, Lorena Flores, Maria Fernandez, Miriam Perez, Silvia Montes

Joan Martinez
Grup infantil

Montserrat Cubias

Joves col·laboradors:
Maria Farners Fuentes, Pau Revaliente

Grup de joves

SERVEI DE COLÒNIES A CAN XAMMAR
L’equip de monitors/es

Laia Nuñez
Gestió

Lorena Flores
Coordinadora

Marçal Montoya

Monitor

Raquel Flores
Monitora
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PARTICIPANTS

Al llarg de l’any es duen a terme diverses activitats de forma permanent dins dels departaments del
Centre d’Esplai, el Centre Diari i la Coral. Totes elles ofereixen als infants i joves un espai lúdico-educatiu i els garanteix un acompanyament integral. El nombre de participants s’incrementa any rere any.

ESPLAI
Participants: 63
Jornades: 36
Dirigents: 20

CENTRE
DIARI
Participants: 14
Jornades: 168
Dirigents: 6

CORAL
Participants: 15
Jornades: 32
Dirigents: 2
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GRANS ACTIVITATS

Durant les èpoques vacacionals, el centre d’esplai
del Roser, amb l’ajut de les diferents realitats fundacionals i parroquials organitza grans activitats
obertes a tota la ciutadania.

CASAL
DE NADAL

CASAL
D’ESTIU
Coordinació: Maria Fernandez
Monitoratge: Albert Sese, Júlia Ojeda, Miriam Perez, Miriam Jimenez

Nº Participants: 21

COLÒNIES
D’ESTIU

Direcció: Erik Ortega
Coordinació: Alba López, Cristina Rodriguez, Lorena Flores, Maria Fernandez, Silvia
Bogunya.

Monitoratge: Ainhoa Fernandez, Andrea

Moriana, Bisrat Armadas, Cindy Gravera,
David Egido, Denisse Mesa, Ingrid Macia,
Jana Hernandez, Jaume Roma, Laia Rodriguez, Laia Nuñez, Laura Serrano, Lira Visa,
Loly Cobo, Paqui Cobo, Rosa Aubach, Mar
Juan, Mar Cabello, Marc Izquierdo, Marçal
Montoya, Marina Martin, Marti Triquell,
Mercedes Lopez, Miquel Cuesta, Mireia Palomo, Miriam Perez, Monica Ramirez, Nuria
Pujolar, Oriol Ortega, Oscar Sierra, Queralt
Moratona, Raquel Flores, Raul Puertas, Sara
Lopez, Sergio Valentin, Sonia Genuina

Monitoratge: Ainhoa Fernandez, Bisrat Armadas, Lira Visa, Mar Juan, Martí Triquell,
Oriol Ortega, Pascal Mwumvanela, Raquel
Flores

Nº Participants: 470

Nº Participants: 60

CAMP DE
TREBALL

València
Coordinació: Erik Ortega, Iris Ortega, Laia
Rodriguez

Coordinació: Iris Ortega, Laia Rodriguez
Monitoratge: Laia Nuñez, Laura Rodriguez,

Lira Visa, Lorena Flores, Miriam Perez, Natalia Moreno

Nº Participants: 75
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PROJECTES DESTACATS

A més a més, de l’acció permanent que es duu a terme des de l’entitat, al llarg de l’any es realitzen diferents projectes i activitats que cal fer menció per l’impacte que han produit.

CAVALCADA DE REIS
L’any comença amb activitats màgiques i ben especials. La cavalcada
de reis és un exemple compartit amb infants, monitors/es i famílies on
rellueixen el compromís i la responsabilitat.

ACTIVITATS D’ECONOMIA SOLIDÀRIA
A l’hora de dissenyar les activitats de l’entitat es procura apropar-les
econòmicament a totes les famílies. Tanmateix, s’ofereix un sistema
d’ajuts i beques que es financien, en part, a través de la recaptació d’activitats com Sant Jordi, el Holi Roser, la Castanyada o la Ecomarxa.

INICIEM EL SERVEI DE COLÒNIES
L’equip de monitors/es del centre d’esplai inicia un projecte dins d’un
departament de la Fundació: Can Xammar. Aquest departament que
durant l’any ha acollit a 54 grups, inicia per primera vegada l’oferiment
d’un sistema de monitoratge per a les activitats escolars amb 3 estades
diferents.

CELEBREM EL 25É ANIVERSARI DE L’ESPLAI
El centre d’esplai del Roser ha viscut el 2019 com un any molt especial,
celebrant els 25 anys de la constitució de l’associació centre d’esplai
del Roser. Els cursos d’esplai, les colònies, els casals... són grans de les
activitats que s’han viscut amb un equip de monitors/es canviant. És per
aquest motiu que les celebracions es divideixen en la gran festa per a infants i esplais, però també amb una trobada d’exmonitors/es del centre.

VISITA DE CAMP A EGIPTE
Amb la finalitat de poder iniciar un projecte de cooperació des de la
Fundació Roser de Maig realitzem un viatge durant el mes de desembre
a Egipte per conèixer els espais i les diferents realitats que hi conviuen.

PESSEBRE VIVENT
El 2019 conclou amb activitats que arrepleguen totes les realitats de la
Fundació Roser de Maig que tenen la seva activitat en el casal parroquial. Aquesta activitat dóna per finalitzat l’any amb l’entrada del Nadal.
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COMUNICACIÓ

A fi de promoure l’acció i els recursos que es generen en el marc de la Fundació i els seus departaments,
comptem amb una sèrie de mitjans per a poder difondre les accions i activitats que es realitzen.

FUNDACIÓ ROSER DE MAIG
www.elroser.org [en construcció]

WEB

CENTRE D’ESPLAI DEL ROSER
esplai.elroser.org
CAN XAMMAR
canxammar.elroser.org

XARXES
SOCIALS

Conscients de que les Xarxes Socials tenen un gran impacte en les societats
d’avui dia, hi som presents. Donem a conèixer les nostres activitats i fomentem una xarxa amb altres entitats lúdico-educatives,

@esplaidelroser
795 Seguidors/es
127 Tweets
@FundacioRM
111 Seguidors/es
79 Tweets
@CanXammar
52 Seguidors/es
6 Tweets

publicacions

@esplaidelroser
1.017 Seguidors/es
79 Post
@centrediari
101 Seguidors/es
15 Post

@esplaidelroser
191 Subscriptors/es
46 Vídeos
47.032 Visites
@FundacioRM
13 Subscriptors/es
4 Vídeos
803 Visites

Amb la consolidació de la Fundació Roser de Maig com a entitat mare de
les àrees d’intervenció, s’estudia la construcció d’un butlletí electrònic bimensual. Es preveu iniciar la primera publicació d’aquest butlletí al gener
del 2020.
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ECONOMIA

Des de la Fundació és primordial la transparència i rendició de comptes tant per a tots els membres de
l’entitat com per als usuaris i usuàries. Així doncs, es planteja un portal de transparència en la web en
construcció on poder publicar la memòria de comptes anuals.
ELABORACIÓ DELS PRESSUPOSTOS
El patronat s’encarrega d’aprovar el pressupost anual, vetllant per l’acompliment de la missió i finalitats
tot assegurant la seva sostenibilitat.
Cadascuna de les activitats que es realitza compta amb un pressupost dissenyat i elaborat per l’equip
de direcció de l’activitat amb l’acompanyament de l’equip tècnic de la Fundació per concordar amb el
pressupost anual de l’entitat. Aquest pressupost s’exposa i aprova amb tot l’equip que hi participa.
TANCAMENT ECONÒMIC
Al llarg de les activitats es revisen les possibles desviacions dels pressupostos a fi d’assegurar un correcte tancament econòmic de l’acció concreta. La suma dels tancaments, per mitjà d’un òrgan extern
a l’entitat que ho comptabilitza, genera el tancament anual que es revisat pel patronat i exposat a tot
l’equip de la Fundació.
Obtenció dels ingressos [2019]
Valors complerts en la memòria de comptes

13,20%

Ingressos públics

Distribució de les despeses [2019]
Valors complerts en la memòria de comptes

7,69%

2,36%

Altres Ingressos

10,87%

Altres (Administració, gestió ...)

Inversió en equipaments

84,44%

81,44%

Ingressos privats

Activitat directa
per a participants

PROGRAMA D’AJUTS I BEQUES

Des de la Fundació Roser de Maig posem a disposició de les
famílies i infants una Campanya de Beques per poder fer possible l’accés a les activitats que organitzem a l’entitat a través de
l’esplai, el centre diari o la coral.
A partir de les sol·licituds rebudes, la Fundació Roser de Maig
vertebra aquestes necessitats tramitades primerament per la
Fundació i, en cas d’excés de demanda, es deriven a d’altres
organitzacions com el Moviment de Centres d’Esplai Cristians
Catalans o Càritas Parroquial de la Mare de Déu del Roser.

Durant el 2019 s’han tramitat:

64 beques d’estiu

|

15 beques de curs
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RESULTATS

El 2019 ha estat un any de consolidació de les activitats en marxa, així com de construcció de noves
iniciatives i contactes amb altres realitats.
A més a més de la pròpia activitat diària, la Fundació Roser de Maig compta amb un pla d’accions anual
que es realitza amb la finalitat de millorar qualitativament cada departament i fixa les línies de treball
que seran avaluades al finalitzar l’any.
Algunes accions destacades són:

CENTRE D’ESPLAI
AE1. Elaboració del Reglament de Règim Intern.
AE2. Celebració dels 25 anys de l’esplai.
AE3. Nous vincles amb entitats properes com l’AMPA de l’escola Saltells.
AE3. Reactivació de la XECC (Xarxa d’Esplais i Caus de Cerdanyola).

CENTRE DIARI
ACD1. Construcció del document identitari.
ACD2. Noves vies de difusió d’activitats.
ACD3. Implementació de noves vies d’ajuts i beques internes.
ACD4. Contacte amb escoles i instituts, serveis socials i la XACS.
ACD4. Inscripció en el pla educatiu d’entorn.

GRUP DE CORAL
ACI1. Consolidació d’un grup estable de guitarristes.
ACI3. Generació de nous vincles amb entitats del sector.
ACI4. Participació en les Eucarities familiars.

CAN XAMMAR
ACX1. Encarrec i acompanyament del pla director.
ACX2. Nou conveni de gestió entre el Bisbat de Terrassa i la Fundació.
ACX4. Inici dels tràmits de legalització.
Altres. Construcció del servei de colònies

COOPERACIÓ INTERNACIONAL
ACP1. Contacte amb l’Atef i l’equip del DSO.
ACP1. Inscripció al Consell de Promoció Social i Salut en l’area de cooperació.
ACP1. Visita de camp a Egipte per coneixement de les realitats.
ACP1. Informe de propostes per avaluar i aprovar.
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AGRAÏMENTS

Finalitzem un any de grans activitats i experiències inoblidables. Grans moments als que donar les gràcies.
Gràcies a les famílies, a la confiança que dipositeu en l’equip,
a les propostes de millora, a compartir i apoderar-vos dels
projectes que donen valor a la tasca realitzada.
Gràcies als participants, infants, adolescents i joves, aquells
que activitat rere activitat retorneu allò que rebeu amb
somriures i mostres d’afecte. Veure-us créixer alegres i en
pau és el motor que impulsa noves accions.
Gràcies als voluntaris i voluntàries, al seu esforç, sacrifici,
compromís i responsabilitat enmig d’una societat on es dóna
poca importància als actes sense retribució. Gràcies per la
vostra responsabilitat i maduresa social que ens permet fer
possible els diferents projectes socials i educatius.

L’equip voluntari de families a la Rosé

Finalitzem un any on hem fet créixer l’acció de l’entitat mentre creixíem amb ella. Finalitzem un any ple d’imatges, moments, activitats, projectes i records que no podrem emmagatzemar en una memòria, records que tan sols podrem
guardar al cor.
Sopar de Nadal de l’equip

És també gràcies a un treball en xarxa i cooperatiu amb una diversitat d’organitzacions, entitats, empreses i administracions públiques que fem possible la nostra acció.

[Exclusivamente para uso académico]

www.elroser.org

