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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.
Consta en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, amb el núm. de registre
d’entitat E05365. El servei de suport al col·lectiu de dones en risc d’exclusió té el núm.
S09886, i l’Habitatge Temporal amb suport psico-educatiu té el S09942.
Al 2020 hem signat un conveni amb la Fundació Pro Bono España, per tal de resoldre
dubtes legals o jurídics relatius a la Fundació. Ja hem realitzat tres consultes legals.

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.
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Domicili
El domicili és al carrer Martí núm. 18, entresol 2ª, 08024 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.

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.
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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.
L'òrgan de govern, administració i representació de la Fundació és el Patronat, el qual està
compost pels següents membres:
Presidenta
Sots Presidenta
Secretaria
Tresorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Milagros López Gutiérrez
María José Ameigeiras Fernández
Pilar Gómez Saiz
Imma Puig Pla
Aurora Gallego Losada
Dolores García Tallón
Milagros Rejo Lorenzo
Felip-Juli Rodríguez Piñel
Montserrat Freixa Blanxart
Francesc Vila Vendrell

Organigrama

PATRONAT
Presidenta: Milagros López

DIRECCIÓ GENERAL
Directora: Montse Freixa
DIRECCIÓ GRAL. ADJUNTA
I ÀREA FINANCERA
Imma Puig

ÀREA DE PROJECTES
Anna Palomo

ÀREA TÈCNICA
Psicòloga: Anna Cruañas
Treballadora Social: Azucena Molinos

VOLUNTARIAT
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Activitats realitzades al 2020
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 en risc
d’exclusió des de l’habitatge temporal amb suport psico-educatiu, iniciat al 2017.
Aquest projecte ofereix un habitatge provisional a famílies monoparentals maternes que
prèviament han residit al Programa Integral Materno infantil Residència Mare Teresa. Són
dones que, tot i que han millorat la seva situació, no poden fer front a la despesa d'un
lloguer i els seus subministres. Així doncs, es tracta d'un pis pont entre la Residència
Mare Teresa i la seva plena autonomia.
En aquest habitatge, situat al barri del Guinardó (carrer Amílcar), durant el 2020 s’han atès
3 famílies amb fills/es menors de dos anys. A més d'oferir un habitatge, el personal de la
Fundació realitza un acompanyament individualitzat per tal de fomentar l'apoderament
de les famílies i que aconsegueixin els seus objectius en el període marcat, realitzat per
una treballadora social i una psicòloga. El temps d'estada previst en aquest pis per a cada
família és de màxim 18 mesos, encara que aquest any hem estat més flexibles degut a les
conseqüències de la pandèmia en la situació laboral de les famílies.
Tot i la COVID19, el projecte no s'ha aturat. Al contrari, s’ha seguit donant suport al col·lectiu
que atenem i s’ha adaptat la nostra activitat. La major part de l'atenció s’ha hagut de
realitzar de forma telefònica, evitant el contacte presencial (seguint les recomanacions de
les autoritats sanitàries). Durant aquest temps de pandèmia, la vulnerabilitat de les
famílies ha empitjorat i, en aquest sentit, l’acció social de la Fundació té, a dia d'avui, més
sentit que mai.
Aquest ha estat el tercer any que es desenvolupa el projecte. Tot i que incideix en poques
famílies, ja que només hem disposat d'un pis durant el 2020, els resultats i l'impacte per a
aquestes beneficiàries estan sent molt bons. I les xifres de famílies monoparentals
maternes en risc d'exclusió social que no poden accedir a un habitatge confirmen que
aquest projecte s'ha de mantenir en el temps.
Es va obtenir la resolució positiva d’inscripció d’aquest servei al Registre d’Entitats, Serveis
i Establiments Socials (RESES) de la Generalitat de Catalunya al febrer de 2020, després
d’haver canviat de pis a l’estiu de l’any passat.
El 2020 s’han acollit 3 famílies provinents del Programa Integral Materno infantil
Residència Mare Teresa, formades per: 3 dones i 3 infants de 2 a 3 anys. Totes les usuàries
que han passat pel pis fins al moment han estat dones migrades, tant en situació
administrativa regular com irregular.
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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’entrar-hi. Ha comptat
amb algunes oportunitats laborals esporàdiques, que ha compaginat amb cursos de
castellà, previs a l’itinerari laboral que realitza.
El 2020 ha estat un any dur per a tota la ciutadania, però encara més per a les persones en
situació de vulnerabilitat, que han tingut més dificultats per trencar el cicle de la pobresa
i viure de forma autònoma. Mitjançant l’acompanyament i el seguiment del seu Pla
d’Apoderament Individualitzat, les tres famílies han pogut assolir els seus propis objectius,
millorar la seva qualitat de vida i tenir cura dels seus fills i filles. La valoració que han
realitzat les famílies, així com totes les persones implicades en el projecte, ha estat molt
positiva.
Al desembre s’ha signat el conveni d’un segon pis per ampliar aquest projecte al Carrer
Dos de Maig, provinent d’herències intestades, amb l’Agència Catalana de l’Habitatge de
la Generalitat de Catalunya. Es fa l’entrega de claus a la Fundació a principis de gener de
2021. El pis té plaça per a una família monoparental.

2.2 Centre d'atenció a famílies monoparentals maternes
La Fundació Teresa Gallifa va posar en marxa el Centre d’atenció a famílies monoparentals
a finals de 2019, després de treballar més de 20 anys en l’acompanyament a dones
embarassades i als seus fills/es en situació de vulnerabilitat. L’objectiu és ampliar l’ajuda al
col·lectiu, oferint un ventall de serveis com a suport a les principals necessitats que s’han
observat.
Quan es va plantejar el projecte, ni s’imaginava que el 2020 estaria marcat per una
pandèmia a nivell mundial. Aquesta ha provocat que augmenti la vulnerabilitat i la
pobresa d'aquelles persones i famílies que ja tenien dificultats. A nivell econòmic, moltes
de les usuàries que s’atenen a la Fundació han perdut les seves feines o estan en ERTO
temporal i, en les millors condicions reben una prestació. Però també s’atenen dones que
no reben cap tipus d’ajuts.

En primer lloc, quan arriba la derivació a la Fundació 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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Informació de recursos existents
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,
etc., o informació específica en funció de cada família, com recursos en situació de
violència masclista, o altres necessitats.
Moltes usuàries arriben a la Fundació sense saber on poden acudir o sense haver pogut
contactar amb Serveis Socials, algunes d'elles amb poc temps al territori. Per poder
prioritzar els tràmits i procediments que necessitin, se’ls ofereix orientació sobre els
recursos als que poden acudir, tant públics com privats. Es disposa de convenis o acords
de col·laboració amb altres entitats que poden donar suport complementari. Durant el
2020, s’ha realitzat orientació sobre recursos a unes 50 famílies, tant telefònica com
presencial, en gairebé la meitat dels casos, aquesta orientació ha anat lligada a altres
serveis.

Suport psicològic
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.
Durant el 2020, el suport psicològic majoritari ha estat per ajudar les usuàries a afrontar i
pal·liar els efectes psico-emocionals de la situació personal de vulnerabilitat i
sobrecàrrega. La majoria d'elles mostra símptomes d'estrès i ansietat lligats a la seva
situació laboral i econòmica i a les dificultats per a conciliar la vida laboral i familiar.
Algunes també afegeixen ansietat i malestar lligats a violència masclista i els
procediments jurídics derivats, així com dificultats per regularitzar la seva situació legal o
la dels seus fills i filles. També s’ha ofert suport a algunes usuàries amb depressió
post-part.
Fer un seguiment de l'estat emocional de les mares repercuteix no només en elles
mateixes, sinó també en els seus fills i en el seu vincle matern-filial, per maximitzar les
possibilitats d'un aferrament segur i una marentalitat positiva. També s’ha ofert suport en
aspectes relacionats amb la criança, com l'establiment de normes i límits parentals, i
l'establiment d’hàbits quotidians com el son, l'alimentació i el control d'esfínters. En
aquest servei, hem atès a 17 famílies durant el 2020, sent el suport més o menys continu
segons el cas.
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Formació
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, oferim suport en la recerca d’informació
sobre cursos que imparteixen altres entitats. Depenent de cada cas, la Fundació valora la
derivació a entitats formadores o bé poder ajudar-les a assumir els costos amb el suport
d’altres entitats.
En funció de la demanda i la situació de cada usuària, s'han buscat opcions de formació
d’altres entitats i d’institucions públiques, com a mesura per a millorar la qualificació
professional i laboral de les usuàries. La principal dificultat es troba en les usuàries en
situació administrativa irregular, per acreditar qualsevol titulació o formació, a més de la
possibilitat de poder conciliar.

Des de la Fundació també s’ha ofert formació complementària d'utilitat per a la situació
actual. En el 2020 es van realitzar diverses xerrades de salut, i es va oferir a les usuàries
assistents productes de farmàcia com termòmetres, gel hidroalcohòlic, mascaretes, sabó,
gases, tiretes, aigua oxigenada, etc. En tenim previst realitzar d'altres temàtiques.
Aquestes formacions es van iniciar després del confinament, i durant el 2020 hem tingut
12 famílies assistents a activitats formatives de la Fundació, amb continuïtat al 2021 amb la
incorporació de noves famílies.

Suport jurídic
En quant a l’atenció en aspectes jurídics, degut a fet 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 Universitat de Barcelona.
Durant el 2020 hem realitzat dues consultes jurídiques en relació a tràmits relacionats
amb estrangeria, per complementar la informació i l'ajut proporcionada pel SAIER.
na marentalitat positiva. També s’ha ofert suport en aspectes relacionats amb la criança,
com l'establiment de normes i límits parentals, i l'establiment d’hàbits quotidians com el
son, l'alimentació i el control d'esfínters. En aquest servei, hem atès a 17 famílies durant el
2020, sent el suport més o menys continu segons el cas.
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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.
Durant el 2020, aquest ha estat el servei més demandat i hem pogut cobrir les necessitats
majoritàriament gràcies a les donacions de particulars i altres fundacions. També hem
pogut adquirir productes com bolquers, cotxets o llet de fórmula gràcies a subvencions.
Durant el 2020, hem ofert donacions continuades a 17 famílies.

Durant el 2020 hem entregat a les nostres usuàries:
119 paquets de bolquers
92 paquets triples de tovalloletes
44 bosses de roba infantil
13 cotxets
11 paquets de cereals
8 motxilletes portabebè
7 pots de llet de fórmula
6 necessers complets de productes de farmàcia i cosmètica
5 canestretes de nadó
3 bressols
i molts més productes i articles per a la cura de nadons
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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.
Totes les famílies ateses al Centre de Suport per a Famílies Monoparentals Maternes de la
Fundació han estat derivades de Serveis Socials o bé altres serveis públics especialitzats,
com l’Institut Calà de les Dones (ICD), el Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) o
els Equips de Valoració del Maltractament Infantil (EVAMI). Creiem essencial que les
usuàries rebin una atenció coordinada pels serveis públics per a evitar duplicitats i fer
efectiva la nostra ajuda a famílies que realment ho necessiten. La nostra coordinació amb
el professional referent de cada família és periòdica.
Durant el 2020, hem observat que majoritàriament hem rebut derivacions de famílies
residents a Barcelona ciutat, tot i que també n'hem rebut de l'àrea metropolitana. En
acabar l'any i iniciar el 2021, estem observant una tendència a augmentar les famílies que
atenem a l'àrea metropolitana, especialment a L'Hospitalet de Llobregat.
Durant el 2019 vam realitzar una tasca de divulgació del projecte que ens va permetre
donar a conèixer aquest servei entre l’administració pública per a la derivació de les
usuàries, així com amb altres entitats amb les que hem pogut treballar en xarxa. Hem
pogut unir esforços amb altres entitats similars i això ha fet que les famílies hagin pogut
tenir una atenció més global i hagin vist més resposta a les seves necessitats. Un exemple
és el conveni signat amb el Rebost Solidari de Gràcia, per a l'entrega d'alimentació; el Banc
del Temps, per intercanviar activitats, o la Federació de Famílies Monoparentals, per a
l’intercanvi de donacions. També 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.
Davant la pandèmia sorgida al 2020, a la Fundació es va optar per adaptar-se i seguir
oferint suport al col·lectiu de mares monoparentals, modificant l’activitat segons les
recomanacions però seguint estant present per a les nostres usuàries.
Durant el confinament, es va fer repartiment de donacions a domicili. Valorem que l'ajuda
que se’ls hi ha ofert ha alleugerit la seva sobrecàrrega, ja que han pogut comptar amb
productes de primera necessitat i suport en diferents àrees del seu dia a dia per a poder
anar millorant a poc a poc la seva situació. Aquest suport ha estat clau en els casos en què
ens manifestaven que tenien dificultats per contactar i demanar cita amb les seves
referents de serveis socials, especialment durant el confinament, però també després. La
saturació dels serveis públics fa que aquest any el projecte hagi crescut molt, i en fem una
valoració molt positiva, tant des de la perspectiva de la Fundació com des de la de les
usuàries.
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2.3 Grup de benestar emocional
Durant el primer trimestre de l’any 2020, 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 Residència Mare Teresa. Amb l’arribada del confinament i de les restriccions sanitàries es va haver d’aturar, i no ha estat possible reprendre-ho degut a la falta de
mitjans telemàtics i la pròpia naturalesa del grup. S’espera poder tornar a realitzar-lo quan
sigui possible.

2.4 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, durant el 2020 s’han
portat a terme reunions amb diverses entitats per a valorar col·laboracions: Banc del
Temps de Gràcia, Institut Català de les Dones, Direcció Territorial de Serveis Socials, equip
de Serveis Socials de Gràcia, Rebost Solidari de Gràcia i Federació de Famílies Monoparentals.
D’aquestes reunions han sorgit noves col·laboracions:
 Entrada com a entitat sòcia del Banc del Temps de Gràcia.
 Conveni amb Rebost Solidari de Gràcia per a la derivació d’usuàries.
 Col·laboració amb la Federació de Famílies Monoparentals per a l’intercanvi de recursos
i serveis.
En la reunió extraordinària de Patronat del 10/03/2020 es va aprovar la adhesió de la Fundació a la Federació ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), amb l’objectiu d’augmentar
la representativitat social i el treball conjunt amb altres entitats similars. Es va formalitzar
en l’Assamblea General de socis d’ECAS el dia 8 de maig de 2020.
El 15 de juliol es va participar en la formació online “Codi de bon govern i bones pràctiques
de gestió de les fundacions. Informe de govern corporatiu” de la Coordinadora Catalana
de Fundacions, per conèixer eines en el compliment de la Llei de Transparència.
El 17 de juliol es va assistir a la formació online de “Marketing Digital” de CAF Gestión, per
conèixer eines per a la captació de fons digital.
Els dies 20 i 27 d’octubre es va assistir al Curs online “Sensellarisme i violència masclista:
Eines per a la detecció i l'abordatge de les violències masclistes en dones en situació de
sense llar” de la Generalitat de Catalunya, de formació per a la intervenció psico-social.
Els dies 26 i 27 de novembre es va participar a la “III Jornada d’acció social: Comunicació no
violenta” organitzada per ECAS, i el posterior taller pràctic sobre com posar en marxa les
eines exposades.
12

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.
S’ha iniciat la renovació del web de la Fundació, fent-lo més dinàmic i visual, introduint
millores en quant a connexió amb les xarxes socials i la facilitat per a rebre donacions,
gràcies a una subvenció de la Fundació Banc Santander. S’ha optat per contractar AD
Agencia Comunicación Consciente, amb el mateix professional que va donar suport per a
actualitzar el logo corporatiu i el tríptic informatiu de manera voluntària temps enrere.
Per altra banda, durant el confinament, va sorgir l’oportunitat de publicar a La Vanguardia
un anunci al diari en paper, així com un article amb especial menció a la Fundació i la seva
tasca:
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2.5. Captació de recursos
Per poder dur a terme els projectes, comptem amb 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 2020 la Fundació ha fet dues vendes solidàries on s’ha pogut fer difusió dels
projectes de la Fundació a 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 donants, i els beneficis han estat destinats íntegrament als
projectes d’ajuda a dones embarassades i mares monoparentals en situació d’exclusió.

27 gener 2020
Mercat Solidari de l’ICAB
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona. Hi van participar 13
entitats, amb productes a favor de
projectes socials.

29 Novembre 2020
Mercat Solidari de
Pedralbes

Nadal

de

Organitzat per l’Associació de
Veïns de Pedralbes. Al 2020, degut
a la Covid19, han participat unes
40 entitats, tant privades com
benèfiques

En les dues vendes de l’any 2020 s’han pogut recollir uns 2.200€, 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.
15

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

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: Anna Roldós, Mercè
Casanovas, Àngels Casanovas, Àngels Hernàndez, Gele Toledano i Núria Sancho.
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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Donacions
Durant el 2020 s’han rebut nombroses donacions per part d’altres entitats i fundacions
privades:
 Kangura: motxilletes i foulards portabebè
 Optimal care: tovalloletes
 Ordesa: cereals infantils
 Martiderm: productes de cosmètica i higiene
 Fundació Ànima: bolquers, llet infantil i tovalloletes

També s’han rebut moltes donacions de particulars, que han aportat articles per a la cura
de bebès per a les usuàries, com bressols, cotxets, roba infantil, etc.
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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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