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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 els dos habitatges temporals amb suport psico-educatiu tenen el S09942 i el 
S10648.

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.

Introducció
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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  Milagros López 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 TÈCNICA
Psicòloga: Anna Cruañas

Treballadora Social: Azucena Molinos
VOLUNTARIATÀREA DE PROJECTES

Anna Palomo

DIRECCIÓ GRAL. ADJUNTA
I ÀREA FINANCERA

Imma Puig
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2.1  Pisos 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, i s’ha pogut ampliar 
l’activitat del pis del C. Amílcar (Guinardó) amb un segon pis al C. Dos de Maig (Eixample), 
provinent d’herències intestades, gràcies a un acord amb l’Agència Catalana de 
l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Comptant els dos pisos disposem d’espai per a 
3 famílies, dues al C. Amílcar i una al C. Dos de Maig.

Es va obtenir la resolució positiva d’inscripció del segon habitatge al Registre d’Entitats, 
Serveis i Establiments Socials (RESES) de la Generalitat de Catalunya a l’abril de 2021, 
després d’haver condicionat el pis durant el primer trimestre.

Aquest projecte ofereix habitatges provisionals a famílies monoparentals maternes que 
prèviament han residit al Programa Integral Materno infantil Residència Mare Teresa, 
prioritàriament. 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 de pisos pont entre la 
Residència Mare Teresa i la seva plena autonomia. En el supòsit en què quedés lliure una 
plaça en els habitatges i al Programa Maternoinfantil no hi hagués cap família disponible, 
la Fundació Teresa Gallifa podria proposar la plaça a altres famílies ateses al Centre 
d’Atenció, projecte gestionat per la mateixa Fundació.

A més d'oferir 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. 
Les visites presencials es fan de forma quinzenal o mensual, segons les necessitats. El 
contacte amb elles és regular a través de whatsapp i telèfon, segons les necessitat que els 
hi van sorgint.

Activitats realitzades al 2021
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Nº de families als habitatges 2021
Edats de les mares
Edats dels fills
Sexe del fills
Orígens de les famílies
Situació administrativa
Nª de mesos en els pisos durant el 2021

3
42, 38, 30 anys
4, 4 i 3 anys
2 nens i 1 nena
Filipines, Nigèria i Paraguai
3 regulars (NIE)
12, 12, 10 mesos



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. Les tres mares havien perdut la feina, i fins la segona meitat 
de l’any no han pogut anar reincorporant-se a la seva activitat laboral.

El principal suport aquest any ha estat d’acompanyament emocional davant la 
precarització i inestabilitat dels seus llocs de feina. Les tres han quedat aturades durant la 
pandèmia i han vist com han pogut anar aprofitant algunes oportunitats laborals, molt 
precàries i inestables. Això els creava molta angoixa. En veure que, a poc a poc, la seva 
situació ha anat millorant, que han estat escoltades i orientades per anar complint els 
seus objectius mitjançant l’acompanyament i el seguiment del seu Pla d’Apoderament 
Individualitzat, totes han anat guanyant molta seguretat, han anat funcionant de manera 
més autònoma i ja es troben buscant opcions de sortida per als propers mesos. També 
s’ha hagut de mediar davant conflictes de la convivència. 

Aquest ha estat el quart any que es desenvolupa el projecte. Tot i que incideix en poques 
famílies, ja que s’ha disposat de dos pisos durant el 2021, 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. La valoració que han realitzat les famílies, 
així com totes les persones implicades en el projecte, ha estat molt positiva.

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 emba-
rassades 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.
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90 FAMÍLIES
ateses durant

el 2021
17 ORIENTACIÓ O DONACIÓ

SENSE DERIVACIÓ

73 EXPEDIENTS
AMB DERIVACIÓ

+ DONACIÓ PER A REFUGIATS AFGANESOS
(ACOLLITS PER APIP-ACAM)



En el Centre d’atenció de la Fundació Teresa Gallifa oferim:

Atenció psico-emocional
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. Moltes 
d’elles 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 i davant 
trastorns diagnosticats als seus infants. En el cas que sigui necessari, es deriva a serveis 
especialitzats i fer les coordinacions amb altres professionals. 

Fer un seguiment de l'estat emocional de les mares repercuteix no només en elles 
mateixes, sinó també en els seus fills i en la vivència de la seva maternitat.

Formació
S’han ofert xerrades sobre salut, enfocades a les particularitats de la maternitat, 
especialment derivades de la situació de pandèmia viscuda, en les quals s’han 
proporcionat productes de farmàcia com termòmetres, gel hidroalcohòlic, mascaretes, 
sabó, gases, tiretes, aigua oxigenada, etc. 
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7 famílies han rebut suport psicològic continuat durant el 2021

2 famílies han estat derivades a serveis psicològics especialitzats

47 famílies han rebut formació durant el 2021

Acompanyament en la maternitat
Les famílies han comptat amb un espai d’acompanyament en la construcció de la 
maternitat, en les etapes de pre-part i post-part, en la cura del nadó, la lactància i davant 
dubtes sobre el desenvolupament primerenc. També s’ha donat suport en dubtes o 
inseguretats davant la tasca educativa, l'establiment de normes i límits parentals, 
l'establiment d’hàbits quotidians com el son, l'alimentació i el control d'esfínters, la 
construcció del vincle matern-filial, hàbits saludables de criança, salut, escolaritat, etc. 

La combinació entre el suport psicològic a les mares del Centre i aquest acompanyament 
en la seva maternitat incideix en com es vinculen amb el seu bebè, per maximitzar les 
possibilitats d'un aferrament segur i una marentalitat  positiva. 

73 famílies han rebut acompanyament en la maternitat durant el 2021



Acompanyament en inserció laboral
Suport en la recerca de recursos per a una preparació formativa externa i 
acompanyament en la recerca de feina autònoma. S’ha ajudat a confeccionar CV i s’han 
fet orientacions útils per a la recerca de feina. D’altra banda, 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, hem ofert 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. 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. 

Durant el 2021, aquest ha estat el 
servei més demandat i hem pogut 
constatar l’augment de la 
vulnerabilitat en les famílies 
monoparentals. La gran precarietat 
que viuen en relació a l’habitatge i la 
feina fa que no es puguin mantenir 
econòmicament per sí mateixes. 
Aquesta ajuda material de 
productes de primera necessitat és 
un gran alleujament per aquestes 
famílies.
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38 famílies han rebut acompanyament en inserció laboral durant el 2021

Donacions d’articles de primera necessitat en la cura de nadons
S’ofereixen donacions directes de productes i articles de primera necessitat per a la cura 
de bebès i criatures, com bolquers, llet de fórmula i cereals,  tovalloletes, cotxets, bressols, 
joguines o roba, que es reparteixen segons les necessitats i la demanda que ens ha fet 
arribar 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.

74 famílies han rebut donacions d’articles i productes de primera 
necessitat en la cura de nadons durant el 2021



Assessorament sobre els recursos comunitaris existents
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. S’han atès 
demandes relacionades amb tràmits amb administracions, ajudes econòmiques i socials, 
així com de formació, recursos en situació de violència masclista, cerca de cursos o eines 
per recerca de feina, inscripcions escolars, etc.

Derivació a serveis jurídics especialitzats
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. També s’ha pogut treballar en xarxa amb entitats que ofereixen aquest suport 
i s’ha pogut derivar a vàries famílies amb necessitats relacionades amb estrangeria i 
nacionalitats, convenis reguladors i acreditació com a víctima de violència masclista.
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90 famílies han rebut assessorament sobre els recursos comunitaris 
existents durant el 2021

4 famílies han estat derivades a serveis jurídics especialitzats durant el 2021



Perfil de les famílies ateses

De les 90 famílies ateses durant el 2021 al Centre d’atenció a famílies monoparentals 
maternes de la Fundació Teresa Gallifa, es presenta una classificació en funció de les 
edats, tant de les mares com dels fills i filles, així com de les nacionalitats i la situació 
administrativa.
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Serveis derivants

Totes les famílies ateses al Centre d’atenció a famílies monoparentals maternes de la Fun-
dació han estat derivades de Serveis Socials o bé altres serveis especialitzats, tant públics 
com privats, com l’Institut Calà de les Dones (ICD), el Servei d'Atenció, Recuperació i Acolli-
da (SARA), els Equips de Valoració del Maltractament Infantil (EVAMI), Fundació 
APIP-ACAM, Fundació Babel Punto de Encuentro, etc. 

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 
majoria de les usuàries derivades per entitats privades tenen també referents a Serveis 
Socials. La nostra coordinació amb el professional referent de cada família és periòdica. 

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 mo-
noparentals 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.

Durant el 2021, hem observat un augment de les derivacions provinents de Serveis Socials 
de l’àrea metropolitana, especialment de L'Hospitalet de Llobregat, tot i que majoritària-
ment segueix sent de famílies residents a Barcelona ciutat.
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 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   Difusió dels projectes

Serveis derivants

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 2021 s’han 
portat a terme reunions amb altres entitats: PROVIDA, Mireka, Federació de Famílies 
Monoparentals, PERIOD Spain, Plataforma Alaya, Babel Punto de Encuentro, Obra 
Mercedaria i Servei XARSE de l’Ajuntament de Barcelona.

D’aquestes reunions, han sorgit noves col·laboracions:
  Incorporació a Plataforma Hazlo posible de Voluntariat IESE.
  Incorporació a Plataforma Alaya.
  Signatura del conveni amb La Nau Banc de productes no alimentaris, per l’entrega de  
     productes d’higiene i neteja.
  Signatura del conveni amb La Fundació Nuria Garcia, per l’entrega de productes      
    d’higiene personal.

També hem continuat amb les col·laboracions següents:
  Rebost Solidari de Gràcia, per a l'entrega d'alimentació.
  El Banc del Temps, per intercanviar activitats.
  La Federació de Famílies Monoparentals, per a l’intercanvi de donacions. 
  La Fundació ProBono España, per resoldre dubtes legals o jurídics relatius a la Fundació

Al setembre de 2021 vam fer una donació de gran quantitat d’articles i productes per a la 
cura de nadons per a unes 20 persones refugiades afganeses acollides per l’entitat 
APIP-ACAM.

La divulgació dels projectes de la Fundació ha permès donar a conèixer la nostra tasca a 
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 pogut obtenir 
més resposta a les seves necessitats. 

També s’han incorporat necessitats de la Fundació a les plataformes de voluntariat Hazlo 
possible (IESE), Alaya o Miaportacion.org, així com se n’ha fet difusió a contactes, empreses, 
entitats i xarxes socials.

En el 2021 s’han realitzat les primeres coordinacions per a participar en el projecte PERIOD 
Spain, de sensibilització en relació a la salut menstrual de les persones en situació 
vulnerable. El projecte inclou formació i una investigació en relació a la salut menstrual en 
dones en situació de vulnerabilitat, i algunes usuàries de la Fundació hi participaran. Està 
previst que s’iniciï en l’any 2022.
.
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Des de l’any 2020, la Fundació forma part de la Federació ECAS (Entitats Catalanes d’Acció 
Social), amb l’objectiu d’augmentar la representativitat social i el treball conjunt amb 
altres entitats similars. 

El 24 de març es va assistir a la sessió formativa online sobre la implementació de l’Ingrés 
Mínim Vital, organitzada per ECAS.

El 31 de maig i el 7 de juny es va participar en el seminari web “Violències masclistes i salut 
mental: eines d’abordatge integral per a professionals que treballen als serveis socials”, 
organitzat per la Direcció General de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers, 
Socials i Famílies

El 4 de juny es va assistir a la IV Jornada d’Acció Social: “El dret a l’habitatge: polítiques 
públiques i experiències per fer-lo possible”, organitzat per ECAS.

L’11 de juny es va assistir a la I Jornada de Networking Virtual-Espai Làbora, entre empreses 
col·laboradores i participants del Programa Làbora.

El 23 de setembre es va assistir a l'Espai de Debat i Intercanvi d'Experiències del Baròmetre 
per Entitats socials, organitzat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 
Va ser un espai de debat i intercanvi d’experiències dels reptes i oportunitats de resposta 
de les entitats del Tercer Sector Social en temps de Covid-19.

L’1 d’octubre es va assistir a la Sessió d’ECAS sobre l’informe INSOCAT 13 sobre “L’impacte 
social de la pandèmia a Catalunya: sobreviu l’economia, pateix la ciutadania”.

El 7 d’octubre es va assistir a la conferència virtual "Estratègies per a la inclusió en dones 
en risc d'exclusió", organitzada per DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials.

El 24 de novembre es va participar en la jornada “La transformació digital: una aliada en la 
comunicació de les entitats” de Fundesplai.

El 20 de desembre es va assistir a la Jornada Internacional “Renda Bàsica Universal: un full 
de ruta realista”, organitzada per ECAS.

.
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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 les xarxes socials. Enguany s’ha obert un 
compte d’Instagram, a part del de Facebook.

Aquest any també s’ha realitzat 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, a través d’AD 
Agencia Comunicación Consciente.

El 2 de desembre de 2021 es va assistir a l’acte d’entrega de premis de la Fundació Ordesa, 
en la XIX Convocatòria d’Ajudes Ordesa 2021. La directora de la Fundació va poder 
presentar breument la nostra tasca, juntament amb les altres entitats premiades.
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21 agost 2021
Fira d’estiu a Bourg Madame (França) 

Exposició de productes amb aportacions 
a favor dels nostres projectes socials

18 desembre 2021
9ª Festa a Gràcia per La Marató de TV3
Organitzada per la Unió Temporal 
d’Entitats de Gràcia. Recollida de 
donatius per La Marató i exposició dels 
nostres productes, amb aportacions a 
favor dels nostres projectes.  

28 Novembre 2021
Mercat Solidari de Nadal de Pedralbe
Organitzat per l’Associació de 
Veïns de Pedralbes

23  novembre 2021
Malana’s Workshop
Exposició de productes amb aportacions 
a favor dels nostres projectes socials.

2.4. 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.

Comptem amb uns 50 socis col·laboradors que aporten regularment una quota a la 
Fundació, segons la voluntat de cada persona.

Durant el 2021 la Fundació ha fet quatre actes solidaris, on s’ha pogut fer difusió dels 
projectes de la Fundació a les persones interessades. Els productes exposats, que les 
persones han pogut obtenir a canvi d’una aportació voluntària 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.
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En els quatre esdeveniments de l’any 2021 s’han pogut recollir uns 4.200€, 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.

2.5. 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 dels habitatges temporals amb suport de la 
Fundació, durant el 2021 s’ha comptat amb una treballadora social, Azucena Molinos. A 
finals d’any s’ha iniciat el procés per a la contractació d’una nova treballadora social que 
pugui realitzar atencions en aquest camp a les usuàries del Centre d’Atenció i també 
l’acompanyament als Habitatges. La contractació de la nova treballadora social, Júlia 
Darnés, s’ha formalitzat al gener de 2022.

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, així com recollida de 
donacions: Anna Roldós, Mercè Casanovas, Àngels Casanovas, Àngels Hernàndez, Montse 
Muñoz, Montse Bultó, Inés Alegre i Marta Masó.

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 Mariuca Bequer, Montse  
     Bultó, Montse Espadaler, Mª Luisa Izaguirre, Asunción Freixa i Anna Puertolas.
  El grup de voluntariat d’empresa, està format per Mariuca Bequer i Mª Luisa Izaguirre.
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Donacions

Durant el 2021 s’han rebut nombroses donacions per part d’altres entitats i fundacions 
privades: 

  ECAS: mascaretes
  Optimal care: tovalloletes
  Federació de Monoparentals: robeta infantil, biberons i altres articles de puericultura.
  Fundació Ànima: articles de puericultura i alimentació
  Rebost Solidari de Gràcia: llet infantil.
  Etnia Foundation: ulleres
  Fundació Roviralta: pagament d’un curs formatiu per a una mare monoparental i      
     productes de primera necessitat.
  Il·lusions Solidàries: joguines per als infants, abans de Nadal.
  Fundació Nuria García: perfums i productes d’higiene, per Nadal.
  SAT Jané Barcelona: arnés per a cotxet.
  La Nau: productes de neteja i higiene, segons el conveni.
  Projecte NANA: canestretes per nadons.
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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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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 materials de fundacions i empreses

Entitats amb les que tenim conveni

Aportacions econòmiques de fundacions privades
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