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MISSIÓ

MISSIÓ | VISIÓ | VALORS

VALORS

Treballem per a la inclusió social
de les dones embarassades i les

COMPROMÍS vers les dones

mares monomarentals perquè

embarassades i mares sense una

puguin gaudir de la maternitat

xarxa de suport en situació de

amb el suport que necessiten.

vulnerabilitat.

HUMANISME El nostre respecte

VISIÓ

vers la humanitat i la vida.

Creiem en l'apoderament de les
mares i partim dels seus recursos

IGUALTAT d’oportunitats entre

per a acompanyar-les en el seu

homes i dones per un món més just

camí cap a l'autonomia i la inclusió

i igualitari.

social.
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RECURSOS HUMANS

PATRONAT
Milagros Lopez Gutiérrez.

Presidenta.

María José Ameigeiras Fernández.
Pilar Gómez Saiz.
Inma Puig Pla.

Sots Presidenta.

Secretaria.

Tresorera

Aurora Gallego Losada.
Dolores García Tallón.

Vocal.

Vocal.

Milagros Rejo Lorenzo.

Vocal.

Felip-Juli Rodríguez Piñel.

Vocal.

Montserrat Freixa Blanxart.
Francesc Vila Vendrell.

Vocal.

Vocal.

EQUIP TÈCNIC
Una psicòloga contractada.
Una treballadora social externa.
Serveis externs de gestió de projectes i captació de fons.
Equip de voluntaris amb funcions d'assessorament i suport.
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FEM BALANÇ...
CONSOLIDEM L'AJUT A LES
FAMÍLIES MONOMARENTALS

Aquest any 2018 ha estat un gran any per la Fundació
Teresa

Gallifa.

Hem

vist

florir

els

esforços

dedicats

a

reimpulsar la nostra activitat en els nous projectes que
vàrem engegar l'any passat, i estem molt satisfetes dels
fruits que estem aconseguint.

Ens hem dedicat amb cor i ànima a oferir un futur a les
famílies
estan

que

acompanyem.

enfocant

el

seu

Dues

futur

mares

amb

i

els

seus

optimisme

fills

després

d'haver habitat al pis on, a més de tenir un lloc digne
on viure, reben el suport i efecte necessari per caminar
cap

a

una

reforçat

vida

el

autònoma.

seu

suport

a

Amb

la

l'aula

criança,

maternal,

avançant

hem

cap

a

millors oportunitats. Com una de les nostres mares ens
va

dir:

"Aquí

endavant,

heu

m'heu

donat

cregut

en

mi

un
i

impuls

m'heu

per

a

ajudat...

tirar

Ara

em

sento més forta, més segura, i poc a poc les coses es
van posant al seu lloc".

La

nostra

tasca

és

possible

gràcies

a

totes

les

·

persones, empreses i fundacions col laboradores de la
Fundació,
ajuden

així

en

com

les

diverses

persones

àrees.

De

voluntàries

la

mà

de

que

ens

l'equip

de

voluntariat, hem ofert a les mares que atenem classes
de castellà i català, costura, cuina, tallers relacionats
amb
hem

la

criança

comptat

i

de

amb

benestar

emocional;

assessorament

sobre

així

com

aspectes

específics dels nostres projectes.

Seguim treballant per a la vida i la inclusió social de les
dones embarassades i mares monomarentals.

M. MILAGROS LÓPEZ
PRESIDENTA
FUNDACIÓ
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PROJECTES 2018
PIS AMB SUPORT PSICO-EDUCATIU PER A
FAMÍLIES MONOMARENTALS EN RISC

Un dels objectius principals de la

En aquest context, vam detectar la

Fundació de 2018 ha estat consolidar el

necessitat d’oferir un habitatge on hi

projecte del pis tutelat, iniciat al 2017,

poguessin conviure dues mares

per a famílies que ja rebien el suport del

monomarentals, juntament amb els seus

Programa Maternoinfantil Llar Santa

fills/es, durant un període màxim de 2

Isabel – Residència Mare Teresa, situat al

anys, comptant amb un acompanyament

carrer Llobet i Vall-Llosera, 14-18 de

psico-educatiu.

Barcelona. En aquest centre hi poden
viure fins que els seus fills i filles fan els 3

A més d’oferir el pis, realitzem un Pla

anys. Ens vam adonar que, arribat aquest

d’Empoderament Individualitzat (PEI) en

moment, moltes mares encara no han

què s’acorden uns objectius persona-

aconseguit reunir unes condicions

litzats i adequats a la situació personal,

personals, legals, socials i laborals

familiar, social i laboral de cada família.

estables que els permeti formar un nucli

La treballadora social i la psicòloga fan

familiar autònom, però sí han avançat en

el seguiment de l’evolució de cada mare

el seu camí cap a aconseguir-ho.

i el suport a cada una de les famílies.

Es tracta d’un ajut que fa de pont entre la Llar Santa Isabel
i la seva plena autonomia
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PROJECTES 2018
PIS AMB SUPORT PSICO-EDUCATIU PER A
FAMÍLIES MONOMARENTALS EN RISC
l’habitatge amb suport psico-educatiu, on es va
convidar a representants d’entitats que havien

·

mostrat interès i/o col laborat d’alguna manera
en el projecte. Vam poder comptar amb la
benedicció per part del Mn. Felip-Juli Rodríguez,
Patró de la Fundació. La mare resident al pis va
voler expressar l’agraïment a tots els presents, a
les entitats, i als professionals que havien

·

col laborat en el seu camí cap a la inclusió.

EVOLUCIÓ DEL PROJECTE:
Novembre 2017: s’aconsegueix llogar un
habitatge situat al Guinardó, a preu de mercat,
tot i iniciar el projecte al 2017, i després de moltes
dificultats per a trobar un pis al barri.

Primer trimestre 2018: es va condicionar i moblar
el pis, preparant-lo per a l’arribada d’usuàries. Es

Juny 2018: coordinació amb el Servei d’Inclusió

van fer millores en la seguretat per adequar

Social de referència la derivació de la segona

l’habitatge per a famílies amb infants de curta

mare amb el seu bebè al pis, i el trasllat es

edat.

realitza el dia 15 de juliol de 2018. Ambdues

Abril 2018: coordinació amb Serveis Socials per a

mares ja es coneixien de la Llar Santa Isabel i
la seva convivència va ser molt positiva.

la derivació de la primera mare amb el seu bebè,
procedent de la Llar Santa Isabel. El trasllat va ser
finalment el dia 28 d’abril de 2018. Des del primer
moment l’equip psico-educatiu responsable del
suport a les mares del pis ha estat pendent de la
seva adaptació i el desenvolupament del seu PEI.

Desembre 2018: Sortida del pis de la primera
mare que es va instal·lar. És una alta voluntària
pel canvi en el seu projecte familiar i la
voluntat de portar-lo a terme amb la seva
parella. Manifesta que la seva evolució
personal ha estat molt enriquidora, ha pogut

Maig 2018: El dia 29 de maig de 2018 es va
realitzar l’acte de benedicció i inauguració de

créixer i guanyar seguretat en sí mateixa i
autoconfiança.
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PROJECTES 2018
AULA MATERNAL

El projecte de l’Aula Maternal es va

Es busca donar resposta a les

iniciar al 2017 amb un doble objectiu:

necessitats reals de disponibilitat

D’una banda, afavorir l’acompanyament a

horària per treballar i/o formar-se a les

les mares soles i en situació de

mares monomarentals per a la seva

vulnerabilitat, evitant la sobrecàrrega

inclusió social, igual que ho faria la

que implica donar resposta en solitari a

família extensa; així com oferir eines i

les necessitats del dia a dia en una

coneixements relacionats amb la

família monoparental i donant suport a la

criança, el vincle i la maternitat

inclusió social de tota la família. I, d’altra

mitjançant tallers oberts a les mares que

banda, millorar el benestar d’aquests

fan ús de l’Aula Maternal.

infants des dels 3 mesos als 3 anys, en
trobar-se en un espai de conformitat i

Entre octubre de 2017 i març de 2018 es

seguretat, potenciant el desenvolupament

va contractar una persona responsable

d’aquests infants des d’un punt de vista

de la cura dels infants dins l’aula

afectiu i social, oferint un espai d’atenció

maternal, a part del personal de la

i cura amb activitats educatives dirigides

Congregació que n’està al càrrec

a la seva edat.

habitualment.
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PROJECTES 2018
GRUP DE BENESTAR EMOCIONAL

La psicòloga de la Fundació, juntament amb

Manifesten sentir-se millor quan decideixen

una psicòloga voluntària han organitzat

compartir experiències pròpies, pensaments

tallers quinzenals de Grup de benestar

i emocions, alleujant la càrrega emocional

emocional. Es tracta d'un espai on les mares

que suposa per elles.

poden expressar lliurement i sense judicis els
seus sentiments i pensaments, avançant en el

Durant tot l’any, l'acollida per part de les

seu propi camí de creixement personal.

mares ha estat molt positiva. Totes han
assistit habitualment a les sessions i s’han
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Indirectament, millora la relació entre elles, la

mostrat molt obertes i participatives. Es

confiança que es tenen i el suport que es

valora una positiva evolució en quant al

donen. Milloren també la seva seguretat i

clima grupal de confiança i acolliment de

autoestima, canalitzant les seves emocions.

les nouvingudes.
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PROJECTES 2018
DIFUSIÓ DELS PROJECTES
DIFUSIÓ INSTITUCIONAL - TREBALL EN XARXA
Amb la voluntat de seguir donant a conèixer la nostra tasca i el suport
que realitzem a les famílies monomarentals en situació de vulnerabilitat,
durant el 2018 ens vam reunir amb l'Institut Català de les Dones, el
Centre de Serveis Socials Baix Guinardó, la Responsable entitats
Districte de Gràcia, el Departament de Família de la Generalitat de
Catalunya, el Consell de Dones del Districte de Gràcia, així com amb
dues entitats i empreses privades.
Hem participat en el Grup de treball de la Generalitat de Catalunya
sobre la modificació del Decret de Monoparentalitat, juntament amb
altres entitats socials, visibilitzant les necessitats i realitat de les usuàries
que atenem.

CONCERT DE GOSPEL SOLIDARI

INAUGURACIÓ DEL PIS AMB SUPORT
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Els nostres projectes són possibles gràcies

·

# ALS NOSTRES SOCIS COL LABORADORS

# A LES ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES:

FUNDACIÓ MERCEDES
ARMENGOU RIERA
(MAR)

Treballem per a la inclusió social de dones embarassades i
mares monomarentals, perquè puguin dur a terme la seva
maternitat amb el suport que necessiten.

FUNDACIONTERESAGALLIFA.COM

