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PRESENTACIÓ
Al novembre del 2017 es va constituir la Fundació Roser de Maig, una entitat que donava resposta a les realitats
existents en el marc de l'Associació Centre d'Esplai el Roser, així com atendre les necessitats de l'entorn.
Tres anys més tard, aquesta entitat ha anat creixent seguint els ideals i objectius proposats al 1994 i renovats en
el si de la Fundació.
Amb la finalitat d'avaluar l'impacte social de les nostres accions, realitzem aquest aquest informe com a primer
Balanç Social de la entitat.
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LA FUNDACIÓ

La Fundació́ Roser de Maig és una ENL 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 lúdicoeducatives, 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 iniciatives en el territori català, així com també a nivell internacional.

EDUCACIÓ

COHERÈNCIA

L’eix que construeix les
iniciatives i activitats.

Siguem el canvi que volem
veure en el món.

SERVEI

FE

Compromís en la societat i
per a la societat.

Valors i actituds
d’humanisme cristià.

RAÓ

ÈTICA

MISSIÓ

L'acció de la Fundació Roser de Maig es realitza durant l'any a través de diferents activitats i projectes. Amb
l'objectiu de poder avaluar l'impacte social d'aquests, es crea anualment un balanç social amb la informació més
rellevant sobre la nostra responsabilitat social com a entitat.

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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LA FUNDACIÓ | LÍNIES D'ACTUACIÓ
La Fundació està formada per cinc línies d'actuació principals que es van anar formant a partir de diverses realitats i projectes que ens anaven apareixent. El seu conjunt forma l'acció permanent de la Fundació.

CURS
D’ESPLAI

COOPERACIÓ
INTERNACIONAL

És un espai de lleure educatiu que
es realitza tots els dissabtes del curs
escolar.

CAN
XAMMAR

Un projecte anomenat IK emprès
aquest 2020 a Egipte amb la voluntat
de construir una fundació atenta a les
necessitats globals.

Fundació Roser
de Maig

CENTRE
DIARI
És un espai socioeducatiu d’acompanyament escolar destinat a infants
i joves en risc d’exclusió social.

Molt més que una casa de colònies!
És un projecte d’acompanyament
educatiu per a tot tipus d'entitats.

GRUPS DE
CORAL
És un espai cultural on joves i infants poden desenvolupar les seves capacitats artístiques gràcies a la música.

Apart d'aquestes 5 línies d'actuació permanent, en èpoques vacacionals s'elaboren una sèrie de grans

activitats que també tenen rellevància dins de la Fundació Roser de Maig.

CASALS D'ESTIU I DE NADAL
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ÀMBIT GEOGRÀFIC

La seu principal es troba a Cerdanyola del Vallès, i des d’allà portem a terme les diferents activitats, mencionades
anteriorment. És el lloc on actuen els voluntaris, amb el suport de l'equip tècnic. A Cerdanyola és on efectuem
les activitats del Centre Diari, d'Esplai i la Coral. També és el punt de trobada per a reunions de tots els departaments d'intervenció de la Fundació.
Tanmateix, tenim seu a l’Ametlla del Vallès, on disposem de Can Xammar, unes instal·lacions que gestionem,
procurant ser un espai d'acollida per a totes les agrupacions infantils i juvenils que ho necessitin.
Finalment també acompanyem realitats a la regió d'Abo Korkass, Egipte, a través del projecte de Cooperació
Internacional. Allà comptem amb persones locals simpatitzants que realitzen una gran labor social d'atenció a
infants i joves amb necessitats especials, gestionant jardins d'infància, centres de reforç escolar per combatre
l'analfabetisme, tallers de maternitat o empoderament de dones i cases hospitalàries.

CASAL PARROQUIAL
MARE DE DÉU DEL ROSER

Cerdanyola del Vallès, Catalunya
Avinguda d'Espanya, 21

CAN XAMMAR
CASAL DE LA VISITACIÓ

L'Ametlla del Vallès, Catalunya
C/ Mare de Déu de Puiggraciós, 4

CASAL DIOCESÀ
D'ABO KORKASS

Abo Korkass, Egipte
Touristic Road
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USUARIS I COL·LECTIUS BENEFICIARIS

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, col·laboren en l'elaboració d'un projecte comú.
El perfil de les persones beneficiàries és divers i depenent del departament d'intervenció al que ens estiguem
referint canvia considerablement.
En el cas de les activitats desenvolupades a Cerdanyola de Vallès, les persones beneficiàries són en la seva majoria, persones en risc d'exclusió social, agreujades per vulnerabilitats vàries, siguin socials o econòmiques. Es prioritza el perfil d'infants, adolescents i joves que necessiten un lloc per a poder desenvolupar-se com a persones,
tenint en compte totes les dimensions que es necessiten. Segons l'IDESCAT, a Catalunya, l'any 2019, l'índex de
fecunditat es situa en 1,27 fills per dona. Amb aquestes dades comptem que per cada participant de les nostres
activitats, hi ha 3 persones que se'n beneficien indirectament.
En el cas de Cooperació Internacional (Abo Korkass, Egipte), estem davant una realitat molt diferent. El projecte
està destinat a població amb vulnerabilitats socials perpetuades per un sistema desigual entre els ciutadans. Per
això, la població beneficiària directa són les persones amb alt risc de vulnerabilitat i els beneficiaris indirectes són
els seus respectius familiars i entorns més propers. L'índex de fecunditat a Egipte és de 3,3 fills per dona. Arran
d'aquestes dades, comptem amb aproximadament unes 5 persones per cada persona beneficiària directa. Tanmateix, l'acció de Cooperació Internacional no només te repercussió en les famílies de cada participant directe,
sinó que també en els habitants de les zones específiques on intervenim. Es prioritza un perfil de beneficiaris,
que posa en primer pla als nuclis més vulnerables: infants, joves i dones.
Número de beneficiaris Directes y Indirectes

Gràfic dels beneficiaris

Directes

Indirectes

TOTAL

Esplai

353

1059

1412

Centre Diari

22

66

88

Grup de Coral

11

33

44

Can Xammar

1037

-

1037

Cooperació

150

750

900

Centre diari

30%
41%

Cooperació

26%

Gràfic de beneficiaris en activitats de lleure

Curs d'esplai

17%

Casals

9%

Colònies

8%
66%
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Coral
Can Xammar

Can Xammar no disposa de beneficiaris indirectes ja que no té
repercussó en aquests.
En les activitats que es duen a terme durant el curs escolar es
comptabilitzen tant els participants del Curs 19-20 com els del
20-21 sense ser repetits si s'escau.

Esplai

1%
3%

Rutes

BALANÇ SOCIAL 2020
FUNDACIÓ ROSER DE MAIG

Amb l'objectiu de poder oferir les activitats realitzades a tots els infants i joves, des de la Fundació es compta
amb un sistema de beques intern. Aquest es nodreix d'activitats d'economia solidària que es van realitzant al llarg
de l'any. Aquestes activitats són realitzades per l'equip de dirigents dels diferents departaments d'intervecnió i
amb elles es pretén aconseguir recursos econòmics per a fer front a la demanda de beques. Enguany, a causa de
la pandèmia, no s'han pogut celebrar totes les activitats.
La Fundació també compta amb altres organitzacions que, tot complementant el sistema de beques intern, preveuen ajuts per a lleure. Durant el 2020, Càritas Parroquial Mare de Déu del Roser i el Moviment de Centres
d'Esplai Cristians Catalans han pogut atendre, a través de la gestió de la Fundació Roser de Maig, a un gran
nombre de famílies.

SISTEMA DE BEQUES

30

Beques d'estiu
Càritas

25

Beques d'estiu
MCECC

14

Beques anuals
internes

7.272,8€

1.977,1€

69

BEQUES TOTALS

9.249,9€
INVERTITS

CONVENIS, SUBVENCIONS I AJUTS PRIVATS I PÚBLICS
OBJECTE
Ajut a entitats inscrites cens entitats juvenils que fan activitats educació lleure entre setmana
Ajut econòmic a entitats del Tercer Sector Social per fer
front als efectes de la COVID19
Ajut econòmic extraordinari per a l'organització i funcionament de les activitats d'educació en el lleure

ÒRGAN

IMPORT

500,00€
Generalitat de Catalunya - Depertament de Treball, Afers Socials i
Families

3.500,00€
484,00€

Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya per a entitats del sector
del lleure educatiu.

Agència Catalana de Joventud

16.640,00€

Convocatoria Ordinaria entitats educación en el lleure

Ajuntament Cerdanyola del Vallès

3.260,35€

Beques activitats estiu
Conveni marc MCECC 2019

Fundació Pere Tarrés

2.181,90€
4.402,63€
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EQUIP

4

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, col·laboren en l'elaboració d'un projecte comú.
El nostre personal es pot classificar en primera instància segons les responsabilitats que adquireixen cadascun
dels membres de l'equip, és a dir, segons quins equips directius existeixen i com es relacionen entre ells. Els
equips directius es divideixen en 3 grups segons la seva funcionalitat. En primer lloc hi ha el patronat, que és
l'òrgan de màxima representació de l'entitat i l'encarregat de ratificar els documents oficials. En segon lloc, tenim
la comissió permanent la qual supervisa i fa un seguiment de tots els departaments d'intervenció (D.I), són el
vincle entre Patronat i cadascun dels D.I. I finalment, tenim els responsables de cada D.I els quals disposen de la
màxima responsabilitat en l'àmbit educatiu i de gestió quotidiana de l'acció.
En efectuar una comparativa entre el percentatge total de dones en l'equip directiu respecte al seu mateix percentatge en el total del personal de la Fundació, podem observar que en ambdós àmbits són majoria amb un
64% i 61% de dones respectivament. En el cas de l'equip directiu són 9 dones sobre un total de 14 i en el cas
del personal de l'entitat són 42 dones sobre un total de 68.
EQUIP DIRECTIU

PERSONAL DE LA FUNDACIÓ

Homes
Dones

36%

Homes
Dones

39%
61%

64%

Cal tenir en compte que gran part del personal voluntari durant el curs, a l'estiu passen a ser personal contractat.
Una vegada sabem això i tenint present que hi ha més dones voluntàries, farem una comparativa entre la paritat
en els voluntaris i voluntàries totals (durant el curs i a l'estiu) i la paritat en les contractacions totals (durant el
curs i a l'estiu). Sorprenentment, si arrodonim els percentatges, observem que la paritat entre voluntaris i personal contractat és la mateixa amb 34 dones sobre un total de 53 en els voluntaris i amb 21 dones sobre 33 en el
personal contractat.
PERSONAL VOLUNTARI

PERSONAL CONTRACTAT

Homes
Dones

36%
64%
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La Fundació està formada d'una àmplia majoria de voluntaris i voluntàries que fan possible la nostra acció permanent. Considerem de gran importància destacar la paritat entre cada departament d'intervenció. Com es tracta
de l'any 2020, tant els voluntaris i voluntàries del Curs 2019-2020 com els del Curs 2020-2021 estan comptabilitzats, sense duplicar aquelles persones que han format part d'amdos cursos.

Curs d'Esplai: 16 dirigents (9
(9 dones, 7 homes)
Casals: 46 dirigents (31
(31 dones, 15 homes)
Colònies i Rutes: 15 dirigents (12
(12 dones, 3 homes)

Centre Diari: 21 dirigents (16
(16 dones, 5 homes)

Grup Coral: 8 dirigents (6
(6 dones, 1 home)

Can Xammar: 12 dirigents (5
(5 dones, 7 homes)

Cooperació Internacional: 12 dirigents (9
(9 dones, 3 homes)

Cal tenir en compte que la suma de tots els voluntaris és superior als 53 ja que molts d'ells participen a més d'un
departament d'intervenció.
Destacar que d'entre tots els voluntaris, 33 d'ells tenen la titulació de monitor o director de lleure.
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Una vegada desglossats tots els àmbits personals que construeixen la Fundació Roser de Maig, s'han volgut
destacar les següents 4 xifres com a principals resultats de l'activitat d'aquest any.

69

53

BEQUES

VOLUNTARIS
En les activitats de curs i
activitats esporàdiques.

Tant de curs com d'estiu

33

5976

CONTRACTATS

BENEFICIARIS

3 contractes anuals
53 Contractes d'estiu

Directes i indirectes

PROGRAMES DE PRÀCTIQUES

Tanmateix, aquest equip ha pogut créixer gràcies al programa de joves en pràctiques promogut pel servei públic
d'ocupació de Catalunya. Actualment disposem de perfils molt diversos d'estudiants i volem seguir donant oportunitats formatives en diferents àmbits.
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Homes: 0
Dones: 11

Homes: 1
Dones: 1

Homes: 4
Dones: 1

Homes: 2
Dones: 4

TITULACIONS DE
LLEURE
Monitors i Directors

GRAUS UNIVERSITARIS

CICLES FORMATIUS
FCT i DUAL
Esports i Administrció

ESTADES D'EMPRESA

Pedagogia i Educació

Batxillerat Social
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COMUNICACIÓ INTERNA

La Fundació Roser de Maig vetlla pel bon funcionament dins de cada D.I. i també entre ells. És per això que es
considera primordial tenir una comunicació interna organitzada, fluida i que inclogui a tothom.

COM FUNCIONEM INTERNAMENT?

CANALS

REUNIONS

Setmanals
S'elaboren en els D.I. següents: curs d'esplai,
centre diari, cooperació internacional i coral.
Estacionals
Casals, colònies i rutes i activitats esporàdiques.
Patronat
- Reunió ordinària anual per l'aprovació dels
comptes anuals (maig 2020).
- Reunió extraordinària per l'aprovació del pla
d'accions (novembre 2020).

Rosea
Base de dades principal de la Fundació.
Drive
Base de dades secundària.
Whatsapp i Telegram
Canal informal de comunicació entre l'equip.
Mail
Canal formal de comunicació entre l'equip.

A part de totes les tipologies de reunions i canals, les instal·lacions de la Fundació estan assignades respectivament a les diferents activitats de l'entitat per tal d'assegurar una bona administració i gestió d'aquestes.
Seguidament, anomenarem les noves iniciatives de comunicació interna que s'han creat arran de les accions
proposades per aquest 2020. Es recullen en el pla d'accions 2020, disponible al portal de transparència de la
nostra pàgina web.
Creació d'espais físics específics per a l'equip.
Utilització de Telegram com nova eina comunicativa interna.
Creació d'una nova metodologia de treball per projectes en el Centre Diari.

Podeu obtenir més informació amb el nostre Reglament de Règim Intern del març del 2020, disponible al Portal
de Transparència de la nostra pàgina web.
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COMUNICACIÓ EXTERNA

La Fundació Roser de Maig és conscient de la importància d'estar en permanent contacte amb el nostre entorn.
Per aquesta raó utilitzem els següents canals per a poder arribar a tots els perfils de la millor manera.

COM FUNCIONEM EXTERNAMENT?

XARXES
SOCIALS

WEB

www.elroser.org

E_ROSER
Butlletí e_Roser
Una nova edició cada 2 mesos.
Totes les novetats i activitats
de la Fundació de la forma més
accessible.
Subscriu-t'hi ja!

@FundacioRM
@esplaidelroser
@CanXammar

@esplaidelroser
@centrediari

@FundacioRM
@esplaidelroser

PREMSA
Ens donem a conèixer
gràcies a la visibilitat que
ens proporcionen entitats com la Fundació
Pere Tarrés, Creu Roja,
TV1, Radio Nacional o
TV3.

Seguidament nomenarem les noves iniciatives de comunicació externa que s'han creat arran de les accions proposades per aquest 2020.
Creació d'un codi de conducta per millorar la relació i la comunicació entre els participants del Centre Diari.
Activació de la plana web general de la Fundació.
Mantenir una comunicació activa en les Xarxes Socials.
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BON GOVERN

Com a exercici de transparència, totes les activitats i accions s'organitzen amb l'execució d'un pressupost per part del departament corresponent. Posteriorment, un consell
extern i el Patronat revisen cada moviment per assegurar les finalitats fundacionals i
l'acompliment d'aquestes. Podeu trobar tota la informació sobre la Fundació al Portal de
Transparència de la nostra web: www.elroser.org

TRANSPARÈNCIA

Número de Registre d'Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya: 3063.
Número de Registre Municipal d'Associacions Ciutadanes de Cerdanyola del Vallès: 475.

Composició

PATRONAT

Josep Àngel Saiz
President

Rosario Álvarez
Vicepresidenta

Erik Ortega
Secretari

Xavier Couso
Tresorer

Marc Aceituno
Vocal

Montserrat Cubias
Vocal

Josep Mª Sanahuja
Vocal

Mireia Seguranyes
Vocal

Funcions
1) Vetllar per l'acompliment de la missió i dels Estatuts.
2) Representar la Fundació.
3) Aprovar comptes, ratificar documents i avaluar el Pla d'Accions anual.

Progama d'implementació dels ODS

SOSTENIBILITAT

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible o ODS componen un pla internacional
per aconseguir un futur sostenible que es pretén assolir abans de l'any 2030.
Són 17 objectius que s’interrelacionen entre si per incorporar els reptes globals que
la nostra societat afronta cada dia, com la pobresa, la desigualtat o el canvi climàtic.
La Fundació Roser de Maig ha analitzat cadascun d'ells i els ha extrapolat a l'entitat. S'ha generat un document on es detalla com s'adaptarà
cada objectiu juntament amb unes metes a curt
termini. El teniu disponible al portal de transparència de la Fundació, al nostre web.
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XARXA I COMUNITAT

La realitat actual de la Fundació no seria possible sense totes les organitzacions, entitats, empreses i administracions públiques que col·laboren amb la nostra acció. Seguidament les nomenarem i explicarem quina ha sigut la
seva aportació i en quins dels deparataments han intervingut.

COL·LABORADORS DE LA FUNDACIÓ

Acompanyament, suport econòmic i
tècnic

Asessorament tècnic, recursos i ajuts
econòmics.

Acompanyament, instal·lacions i activitats conjuntes

Acompanyament, instal·lacions i activitats conjuntes

Seguiment dels joves de l'Esplai i del
Centre Diari i ajuts econòmics

Suport fiscal, burocràtic i de transparència

COL·LABORADORS AMB DEPARTAMENTS D'INTERVENCIÓ ESPECÍFICS

Ajuts com la contractació de joves en
pràctiques (Fons Social Europeu)

Suport per a les instal·lacions de Can
Xammar

Seguiment de les realitats socio-econòmiques infantils

Professionalització i ajuts en el projecte
de cooperació internacional

Recursos formatius i xarxa educativa

Entitat veïna que ens dóna suport en les
accions.
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AGRAÏMENTS

Finalitzem aquest any ple de reptes en el qual la crisi sanitària ens ha fet créixer i reinventar-nos. En aquests
temps difícils és quan es mostra la cara més solidària de tothom i és per això que volíem donar-vos les més sinceres gràcies als 3 pilars de la Fundació.

Gràcies als participants, infants,
adolescents i joves que no heu
perdut en cap moment l’esperit del lleure, sempre amb un
somriure. Veure el vostre creixement any rere any ens omple de
felicitat.

Gràcies a les famílies per la
confiança que dipositeu en tot
l’equip, pel treball tan important
que heu fet amb els infants des
de casa, per les propostes de millora i per la vostra predisposició.

Gràcies als voluntaris i voluntàries, al seu esforç, sacrifici,
compromís i responsabilitat enmig d’una situació molt delicada.
Us agraïm la vostra responsabilitat i maduresa social.

Tot i els grans reptes que se'ns han plantejat, hem continuat creixent i obrint nous horitzons. Sempre tindrem
l'any 2020 com un dels més desafiants, però podrem dir amb orgull que vam saber fer-li front de forma resilient.
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www.elroser.org

Telf: 682 081 181
secretaria@elroser.org
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