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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Presentació de la Fundació

La Fundació Privada Teresa Gallifa es creà a Barcelona el 29 de maig de 1999
per iniciativa de la Congregació Religiosa de les Serventes de la Passió,
dedicada des de l'any 1886 a acollir a dones embarassades en situació de risc
social i, posteriorment, també al seu fill.
Treballa per a la inclusió social de les dones embarassades i les mares
soles perquè puguin gaudir de la maternitat amb el suport que necessiten

Règim legal

La fundació es regeix per la voluntat dels seus fundadors manifestada en els
seus

Estatuts,

per

les

disposicions

que

en

la

seva

interpretació

i

desenvolupament adopti el Patronat i per les lleis i reglaments que li siguin
aplicables. La fundació està dotada d'un reglament de règim intern.

La Fundació està inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. R1296.
També consta en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, amb el
número de registre d’entitat E05365. El servei de suport al col·lectiu de dones en
risc d’exclusió té el número de registre S09886, i l’Habitatge Temporal amb
suport psico-educatiu té el S09942. Al canviar de pis es van haver de refer els
tràmits per a una nova autorització, que s’ha obtingut finalment al març de 2020,
amb el mateix número de registre.
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A finals de 2019 es va iniciar el procediment per a signar un conveni amb la
Fundació Pro Bono España, per tal de resoldre dubtes legals o jurídics relatius a
la Fundació. Aquest conveni finalment ha estat signat a principis de 2020.

Personalitat

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per complir
llurs finalitats, amb les limitacions establertes per les lleis i els estatuts. A títol
enunciatiu, les potestats seran entre d'altres adquirir, conservar, disposar béns
de totes classes, celebrar tota mena d'actes i exercitar lliurament tota classe de
drets, accions i excepcions davant els Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció,
estats i organismes internacionals i nacionals, públics i privats.

Domicili

El domicili és carrer Marti núm. 18, entresol 2ª, 08012 Barcelona. El telèfon és
932 182 463.
Finalitats

Les finalitats que persegueix i, en conseqüència, figuren en els estatuts, són les
següents:

a) Promocionar una major consciència social tant per l'assistència de dones
embarassades, evitant així l'avortament, com durant la primera etapa de la
maternitat.
b) Promocionar noves formules personalitzades i alternatives per a l'atenció en
tots els aspectes de persones en aquesta situació.
c) Cobrir programes assistencials per a dones embarassades i/o maltractades.
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d) Concedir beques a professionals, per estudis, treballs, formació, etc., en
relació al tipus de situació social de les persones que la fundació vol atendre.
e) Finançar plans d'investigació que afavoreixin el col·lectiu de dones gestants
en situació de risc social.
f) Prestar o donar ajuts a serveis tals com llars i residències tant per a mares
gestants com per a mares amb fills petits, formació de voluntaris, etc.
g) Atorgar assessorament legal i humà a les dones embarassades vers
l’alternativa de l'adopció i/o acolliment.
h) Promoure i crear entitats o equips de diagnòstic de idoneïtat per a l'acolliment
o adopció d'infants a nivell autonòmic, estatal i internacional.
i) Qualsevol altre activitat relacionada amb les esmentades.
j) Promoure, subvencionar, finançar o donar viabilitat a activitats orientades a la
cooperació nacional i internacional, especialment als pobles més necessitats
del Tercer Món.

Òrgans de Govern

Els òrgans de govern de la Fundació, així com el seu funcionament, estaran
determinats pels estatuts, democràticament redactats segons els models i les
normes legalment establertes

Patronat

La Fundació Privada Teresa Gallifa té el caràcter de fundació privada sense
afany de lucre.
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L'òrgan de govern, administració i representació de la Fundació és el Patronat, el
qual esta compost pels següents membres:

Presidenta

Milagros Lopez Gutiérrez

Sots Presidenta

María José Ameigeiras Fernández

Secretaria

Pilar Gómez Saiz

Tresorera

Imma Puig Pla

Vocal

Aurora Gallego Losada

Vocal

Dolores García Tallón

Vocal

Milagros Rejo Lorenzo

Vocal

Felip-Juli Rodríguez Piñel

Vocal

Montserrat Freixa Blanxart

Vocal

Francesc Vila Vendrell

Organigrama

PATRONAT
Presidenta: Milagros López

DIRECCIÓ GENERAL
Directora: Montse Freixa

Àrea de Projectes
Anna Palomo

Area Tècnica
Psicòloga: Anna Cruañas
Treballadora Social: Azucena Molinos

Direcció Gral. Adjunta i
Àrea Financera
Imma Puig

Voluntariat
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2. ACTIVITATS REALITZADES AL 2019
2.1. Pis amb suport psico-educatiu per a famílies monoparentals maternes
en risc
Enguany s’ha seguit treballant en l’acompanyament a les mares monoparentals
des del nostre habitatge temporal amb suport psico-educatiu, iniciat al 2017. Ha
estat un any amb canvis, ja que s’ha canviat de pis al juliol. El nou habitatge està
també al Guinardó, però molt més a prop del Programa Matern infantil Llar Santa
Isabel-Residència Mare Teresa, situat al carrer Llobet i Vall-Llosera, 14-18 de
Barcelona, i d’on provenen les mares que són derivades al pis de la Fundació.

És un ajut pont entre la Llar Santa Isabel i la seva plena autonomia

Al Programa Matern infantil Llar Santa Isabel-Residència Mare Teresa, les
famílies només hi poden viure fins que els seus fills i filles fan els 3 anys. Arribat
aquest moment, moltes mares encara no han aconseguit reunir unes condicions
personals, legals, socials i laborals estables que els permeti formar un nucli
familiar autònom, però sí han avançat en el seu camí cap a aconseguir-ho. En
aquest context, en el 2017, es va detectar la necessitat d’oferir un habitatge on hi
poguessin conviure dues mares monoparentals, juntament amb els seus fills/es,
durant un període màxim de 2 anys, comptant amb l’acompanyament psicoeducatiu que ofereix l’equip de la Fundació.
Amb aquest objectiu d’acompanyament cap a la plena autonomia, es realitza un
Pla d’Empoderament Individualitzat (PEI), en què s’acorden uns objectius
personalitzats i adequats a la situació personal, familiar, social i laboral de cada
família. La treballadora social i la psicòloga fan el seguiment de l’evolució de
cada mare i el suport a cada una de les famílies.
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Evolució del projecte

A finals de desembre de 2018 va quedar lliure una plaça al pis i, a principis de
gener, es va realitzar la coordinació amb Serveis Socials per a la derivació d’una
nova mare amb el seu bebè, procedent de la Llar Santa Isabel. El trasllat va ser
finalment el dia 15 de gener de 2019.

Ambdues mares ja havien conviscut a la Llar, es coneixien i tenien molt bona
relació, a més d’horaris complementaris per a tenir cura de les criatures, pel que
la seva adaptació va ser senzilla i ràpida.

Al maig de 2019, la mare que havia entrat al gener, manifesta la seva voluntat
propera de començar un nou projecte vital amb el seu company i pare del seu fill,
ara que ja compta amb una feina més estable. Es tracta d’una alta voluntària i,
finalment, el seu trasllat és el 31 de maig de 2019.

La mare que quedava al pis, després de seguir el seu PEI de manera positiva, i
agafar més seguretat i empenta per a poder dur endavant els seus projectes, al
juny ens manifesta la seva voluntat d’iniciar un projecte vital nou, convivint amb
uns coneguts fora de Barcelona. Finalment, la seva alta voluntària es concreta
fent el trasllat el 7 de juliol de 2019, i se l’ha acompanyat en diverses gestions, en
relació al canvi de padró, al títol de família monoparental, al canvi d’escola
bressol i cobertura de noves necessitats derivades del trasllat.
Ambdues mares han fet un procés diferent, però positiu. S’han donat molt suport
en la criança de les criatures, amb la facilitat dels seus horaris complementaris.
Tot i tenir caràcters diferents, s’han adaptat molt bé l’una a l’altra i els infants han
creat un molt bon vincle afectiu. Passat el temps, segueixen mantenint el
contacte freqüentment.
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El Patronat, en la seva reunió del 7/06/2019, acorda la conveniència de canviar
de pis. Es prioritza la proximitat a la Llar Santa Isabel, per facilitar els trasllats de
les mares i mantenir el seu arrelament a l’entorn comunitari més proper.
Després d’una recerca intensa de pis, es troba un pis al Carrer Amílcar, de
característiques similars a l’anterior, també a preu de mercat. Es signa el
contracte de lloguer el 15 de juliol de 2019, i el trasllat al nou pis es realitza
finalment el dia 23 de juliol.

Una vegada condicionat el pis i preparat per a l’arribada d’usuàries, fent millores
en la seguretat per adequar l’habitatge per a famílies amb infants de curta edat,
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dues noves famílies monoparentals maternes s’instal·len al pis la última setmana
de setembre de 2019.
L’acompanyament a les mares ha estat intens en els últims mesos de l’any, per
tal de facilitar una bona adaptació, organització del nou pis i desenvolupament
del dia a dia adequat, amb una estreta coordinació amb les seves professionals
referents de Serveis Socials. La personalitat, situació personal i dinàmica diària
són diferents en les dues mares, però poc a poc han pogut anar adaptant-se
adequadament l’una a l’altra, així com les dues nenes. Han pogut crear vincles
afectius i ajudar-se mútuament.
S’ha realitzat un acompanyament en recerca de feina i formació complementària
a una de les mares del pis, que es va quedar sense feina als pocs dies d’entrarhi. Ha comptat amb algunes oportunitats laborals esporàdiques, que ha
compaginat amb cursos de castellà, previs al itinerari laboral que realitza.

Durant el 2019, en què hi ha hagut alguns canvis, el projecte del pis amb suport
segueix consolidat i la valoració és molt positiva. En total, enguany han passat 4
famílies pel pis, i per a totes elles ha estat un recurs necessari per a poder
acabar d’agafar empenta i apoderar-se personalment per a poder dur a terme un
altre projecte vital en plena autonomia, com a dones i com a mares.

F. valora el seu pas pel pis:

"Cuando me preguntan digo que es un lugar donde te ayudan a ser
fuerte, y te impulsan a seguir adelante. Aunque aún me falta, voy poco a
poco consiguiendo lo que quiero, y es gracias a vosotras. Os quiero
muchísimo y siempre os llevaré en mi corazón."
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2.2 Centre d'atenció a famílies monoparentals maternes

El Patronat de la Fundació va aprovar aquest nou projecte en la reunió del
7/06/2019. És la creació d’un Centre d’atenció a famílies monoparentals
maternes Fundació Teresa Gallifa, amb l’objectiu de satisfer les necessitats de
les famílies en què les dones afronten la maternitat en solitari i sense suports.
A través d’aquest projecte es vol augmentar l’acompanyament de la Fundació
Teresa Gallifa a famílies monoparentals maternes en situació de vulnerabilitat.
Fins al moment, només es donava suport a les dones prèviament acollides a la
Llar Santa Isabel-Residència Mare Teresa, però a través del Centre d’Atenció,
Recursos i Suport, s’amplia l’ajut a tot el col·lectiu.
Les famílies que s’atenen al Centre d’atenció vénen derivades des de serveis
públics especialitzats, tals com Centres de Serveis Socials, Institut Català de les
Dones, Servei d’Inclusió, Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats,
etc., per a una adequada coordinació i complementarietat de les ajudes que rep
cada família.
Els serveis que s’ofereixen en el Centre d’Atenció a Famílies Monoparentals
maternes de la Fundació Teresa Gallifa són: orientació i informació sobre
recursos existents, informació sobre formació i cursos, suport psicològic i/o
emocional, derivació a serveis jurídics especialitzats i donacions d’articles per a
la cura de bebès a través de nostre Banc de Recursos.

En primer lloc, quan ens arriba la derivació del professional de referència de la
família, es realitza una primera visita de detecció de necessitats. En aquest
moment s’acorden els serveis necessaris per a cada família i s’estableix una
periodicitat de les visites.
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En els casos en què sigui necessari es proporciona informació dels recursos
comunitaris i assistencials, orientació en quant a ajudes econòmiques i socials,
així com de formació o cursos, etc., o informació específica en funció de cada
família, com recursos en situació de violència masclista, o altres necessitats.

Les dones que precisen un acompanyament psicològic i/o emocional per
afrontar la seva situació personal i familiar poden rebre aquest suport de la mà
de l’equip de professionals psicòlogues, format per personal de l’entitat i una
voluntària.
L’atenció és adaptada a cada cas en funció de la demanda i de les necessitats
expressades i detectades en les visites, especialment la primera. Es treballa
conjuntament per a l’assoliment d’objectius concrets, viables en el camí cap al
benestar de cada mare i, per tant, de la família. En el cas que sigui necessari, es
pot derivar a serveis especialitzats i fer les coordinacions amb altres
professionals. La periodicitat de les visites és flexible, segons les necessitats de
cada família.
Pel que fa a les necessitats formatives de les famílies, i amb l’objectiu que les
dones monoparentals que ho desitgin es puguin formar per millorar la seva
situació i/o poder optar a feines més adequades als seus interessos, es poden
dirigir a la Fundació per sol·licitar informació sobre cursos que imparteixen altres
entitats. Depenent de cada cas, la Fundació valorarà poder ajudar-les a assumir
els costos amb el suport d’altres entitats.
En quant a l’atenció en aspectes jurídics, degut a que la Fundació no disposa
de serveis propis en aquest àmbit, s’han signat diversos convenis de
col·laboració per a resoldre els dubtes legals i/o jurídics a les dones
monoparentals: Clínica Jurídica Universitat Pompeu Fabra i Dret al Dret
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Universitat de Barcelona. Durant el 2019 no ha estat necessària realitzar cap
consulta legal.

Banc de recursos
S’ofereixen donacions directes de productes i articles de primera necessitat per a
la cura de bebès i criatures, com bolquers, tovalloletes, cotxets, bressols,
joguines o roba, que es reparteixen segons les necessitats i la demanda,
mitjançant el professional referent de serveis socials de cada família.
Els productes s’emmagatzemen en un dels despatxos de la Fundació i,
majoritàriament, s’obtenen a partir de donacions de persones particulars i
d’empreses. També s’han adquirit productes de primera necessitat a través de
subvencions, com bolquers i cotxets. Cada família que fa ús del Banc de
Recursos signa un full de compromisos de cura dels articles de puericultura en
préstec, així com es porta un registre de cada donació i préstec per a cada
família.
S’ha fet difusió de necessitats específiques a contactes, empreses, xarxes
socials i a través de la plataforma Miaportación.org, que han tingut bona
acceptació.

Evolució del projecte

Al novembre, després de crear el material divulgatiu i imprimir tríptics, es va
començar l'impuls i difusió del Centre d'atenció a famílies monoparentals
maternes de la Fundació Teresa Gallifa, a contactes i a entitats, així com es van
iniciar les coordinacions per a fixar reunions amb equips de serveis públics
d’atenció a famílies vulnerables. Es va publicar el projecte i la necessitat de
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donacions d’articles de puericultura pel Banc de Recursos a Facebook i a
Miaportación.org, pel que es van començar a rebre les primeres donacions.

El 4 de desembre de 2019 es va fer una reunió amb una professional de Serveis
Socials per a presentar el projecte i es va formalitzar la primera derivació. Uns
dies després, es va rebre la segona derivació. Ambdues eren usuàries
embarassades, es va iniciar la valoració de necessitats i es van organitzar les
donacions completes per a articles de cura de nadons.

Al desembre es va fer la primera comanda de bolquers, gràcies a una subvenció,
i es van iniciar les donacions a través del centre de recursos.

M. valora l’ajuda del Centre d’Atenció

“Me gustaría daros las gracias por toda la colaboración, comprensión y
ayuda. Tanto de preocuparos por mi situación emocional como también
la material. Ahora estoy tranquila… A todo lo que me habéis dado le daré
buen uso y lo cuidaré para que pueda usarlo más adelante otra mamá.”
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L’acollida del projecte per part dels professionals derivants o possibles serveis
derivants ha estat molt bona. Han destacat la necessitat de suport que té el
col·lectiu de famílies monoparentals maternes i s’han mostrat molt interessats en
els serveis que s’ofereixen al Centre d’Atenció a Famílies Monoparentals
Maternes. Es reben trucades de professionals interessant-se per aquest projecte
i es fa difusió a nous professionals amb freqüència.

2.3. Aula maternal
El projecte de l’Aula Maternal es va iniciar al 2017 amb un doble objectiu: d’una
banda, afavorir l’acompanyament a les mares soles i en situació de vulnerabilitat,
evitant la sobrecàrrega que implica donar resposta en solitari a les necessitats
del dia a dia en una família monoparental i donant suport a la inclusió social de
tota la família. I, d’altra banda, millorar el benestar d’aquests infants des dels 3
mesos als 3 anys, en trobar-se en un espai de conformitat i seguretat, potenciant
el desenvolupament d’aquests infants des d’un punt de vista afectiu i social,
oferint un espai d’atenció i cura amb activitats educatives dirigides a la seva edat.

Es busca donar resposta a les necessitats reals de disponibilitat horària per
treballar i/o formar-se a les mares monoparentals per a la seva inclusió social,
igual que ho faria la família extensa; així com oferir eines i coneixements
relacionats amb la criança, el vincle i la maternitat mitjançant tallers oberts a les
mares que fan ús de l’Aula Maternal.

Actualment, segueix en funcionament, però no ha sigut necessari contractar de
nou una educadora. Entre el personal de la Congregació, les mares i alguna
persona voluntària que hem enviat des de la Fundació, ja es cobreix el personal
necessari.
15

2.4. Grup de benestar emocional

Aquest any 2019, la psicòloga de la Fundació, Anna Cruañas, juntament amb
una psicòloga voluntària, Mercè Casanovas, han continuat amb els tallers
quinzenals de Grup de benestar emocional a les mares que resideixen en el
Programa Integral Matern infantil Llar Santa Isabel-Residència Mare Teresa. Es
tracta d'un espai on les mares poden expressar lliurement i sense judicis els seus
sentiments i pensaments, avançant en el seu propi camí de creixement personal.

Indirectament, millora la relació entre elles, la confiança que es tenen i el suport
que es donen. Milloren també la seva seguretat i autoestima, canalitzant les
seves emocions. Manifesten sentir-se millor quan decideixen compartir
experiències pròpies, pensaments i emocions, alleujant la càrrega emocional que
suposa per elles.
Durant tot l’any, l'acollida per part de les mares ha estat molt positiva. Totes han
assistit habitualment a les sessions i s’han mostrat molt obertes i participatives.
Es valora una positiva evolució en quant al clima grupal de confiança i acolliment
de les nouvingudes.

2.5. Difusió dels projectes

Difusió institucional
Reunions – treball en xarxa:

Amb la voluntat de seguir donant a conèixer la tasca i el suport que realitza la
Fundació a les famílies monoparentals maternes en situació de vulnerabilitat,
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durant el 2019 s’han portat a terme reunions amb diverses entitats per a valorar
col·laboracions.

El 26 de març es va acudir a la Jornada de Monoparentalitat, organitzada per la
Federació ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), per a la visibilització de les
necessitats de les famílies monoparentals.
Els dies 8 i 9 d’octubre es va participar en el Curs Santander Social Tech, de
formació per a l’ús les noves tecnologies en la difusió i comunicació de l’entitat.

Esdeveniments

-

25/05/2019: Participació en la Festa de la Verge de la Visitació, patrona
de la Congregació de les Serventes de la Passió. Es va celebrar una
eucaristia presidida per Monsenyor Sergi Gordo Rodríguez, Bisbe Auxiliar
de Barcelona, seguit d’un concert de la Coral Polifònica Guinardó i un picapica festiu.
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Comunicació

A més de donar a conèixer la Fundació a administracions i fundacions amb
reunions personals, s’ha realitzat una tasca de sensibilització sobre la situació de
les famílies monoparentals maternes, a través del web i de Facebook.
Enguany s’han utilitzat noves eines de comunicació i s’han confeccionat nous
tríptics, tant sobre l’activitat de la Fundació com del nou Centre d’Ajuda a
Famílies Monoparentals maternes, així com s’han pogut confeccionar els pòsters
i cartells informatius dels esdeveniments i vendes en les que s’ha participat.

2.6. Captació de recursos
Per a poder dur a terme els projectes s’han contractat els serveis externs de CAF
Gestión per a la captació de fons. Aquesta empresa posa a disposició de la
Fundació una persona 4 hores setmanals per a la gestió de subvencions i
recerca d’altres fonts de finançament.
Durant el 2019 la Fundació s’ha iniciat en les Vendes Solidàries. S’ha participat
en tres Mercats de Nadal i s’ha pogut fer difusió dels projectes de la Fundació a
18

les persones interessades. Els productes que les persones han pogut obtenir a
canvi d’una donació als projectes de la Fundació han estat confeccionats per
persones voluntàries o donats, i els beneficis han estat destinats íntegrament als
projectes d’ajuda a dones embarassades i mares monoparentals en situació
d’exclusió.

1 desembre 2019:
Mercat Solidari de Nadal de
Pedralbes, organitzat per l’Associació
de Veïns de Pedralbes. És un mercat
en el que participen unes 80 entitats,
tant privades com benèfiques.

13 i 14 desembre 2019:
Mercat
organitza

de

Nadal

la

Botiga

Solidari

que

COCO-MAT,

juntament amb altres entitats.

14 desembre 2019:
Participació en la 7a Festa Gràcia
amb La Marató de TV3, venent
productes i recollint donatius per a La
Marató. Hi van participar entitats del
barri de Gràcia.
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Entre totes les vendes de l’any 2019 s’han pogut recollir uns 2.000€, que han
estat destinats íntegrament a la tasca de la Fundació d'ajuda a dones
embarassades i mares monoparentals en risc d'exclusió.

L'equip de la Fundació vol agrair l'ajuda i col·laboració de totes les persones
voluntàries que ho han fet possible.

2.7. Recursos Humans

La Fundació compta una persona contractada, Anna Cruañas, psicòloga de
professió, que realitza el suport psicològic en els projectes i també ajuda en les
tasques administratives i de gestió.

El suport extern en captació de fons i gestió de subvencions està realitzat per
Anna Palomo, de l’empresa CAF Gestión. Per a l’acompanyament psico-educatiu
de l’Habitatge temporal amb suport de la Fundació, comptem amb una
treballadora social, Azucena Molinos.

Voluntariat
L’equip de voluntariat de la Fundació està format per persones que fan possible
la seva tasca, col·laborant de diferents maneres:
Es compta amb un equip de persones que ajuden en tasques directes d’atenció a
les famílies monoparentals maternes i en la gestió de la Fundació: Mercè
Casanovas, Àngels Hernàndez, Gele Toledano i Núria Sancho.
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També es compta amb 8 voluntàries que realitzen diverses tasques coordinades
per Imma Puig i Montse Freixa, membres del Patronat:

-

El grup de voluntariat cultural està format per Asunción Freixa, Mª Luisa
Izaguirre, Ana Roldós i Virginia Viñas.

-

El grup de voluntariat de confecció de labors està format per Rosa
Maria Alonso, Mariuca Bequer, Montse Bultó, Montse Espadaler, Mª Luisa
Izaguirre i Asunción Freixa.

-

El grup de voluntariat d’empresa, està format per Mariuca Bequer i Mª
Luisa Izaguirre.
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3. AGRAÏMENTS
La tasca de la Fundació Teresa Gallifa és possible gràcies a l’aportació
d’institucions públiques i privades, persones benefactores i equip de voluntariat.
Moltes gràcies a tots i totes per donar suport a les famílies monoparentals
maternes en risc d’exclusió social!

Aportacions econòmiques d’Institucions públiques

Aportacions econòmiques de fundacions privades

Aportacions materials de fundacions i empreses

Entitats amb les que tenim conveni
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