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PRESENTACIÓ



MEMÒRIA ANNUAL 2016 FUNDACIÓ CANPEDRÓ        3

A la Fundació Canpedró tenim cura de la persona i vetllem per la seva dignitat i auto-
estima. Oferim un servei individualitzat i global a la persona i a la família, que inclou 
l’alimentació de qualitat i equilibrada, el seguiment de la salut física i emocional, la 
cura de la imatge personal, l’acompanyament i orientació laboral i la dinamització 
social i cultural.

A Canpedró el més important no és el plat que donem sinó el suport i l’acolliment a 
les persones desafavorides. Canpedró és un espai humà que dóna a aquell que no té 
el que altres poden donar.
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DADES



MEMÒRIA ANNUAL 2016 FUNDACIÓ CANPEDRÓ        5

LES GRANS DADES DEL 2016

ÀPATS SERVITS 30.459
USUARIS atesos 253

INFANTS acollits 98
37

FAMÍLIES ateses 69
Voluntaris que 
han participat 
en el projecte 264

Persones grans
ateses
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ELS NOSTRES CONVENIS DURANT el 2016

La gràfica següent mostra la distribució del nombre d’àpats segons els diferents con-
venis signats per la nostra entitat amb l’Ajuntament de Barcelona (programa d’àpats 
en companyia i programa vulnerables) i SCs Càritas, així com els finançats directa-
ment per la Fundació.

Durant el 2016 al Centre de serveis 
Canpedró es van servir un total de 

30.459 àpats

PROGRAMA D’ÀPATS EN COMPANYIA
Ajuntament de Barcelona

9.590

PROGRAMA VULNERABLES i Famílies
Ajuntament de Barcelona

8.760

CÀRITAS 5.147

TOTAL CONVENIAT 23.497

FUNDACIÓ CANPEDRÓ 6.962

TOTAL SERVIT 30.459

Menjador
SOCIAL
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 USUARIS ATESOS SEGONS PROGRAMA

FAMÍLIES 4

19

18

USUARIS

37 DONES

HOMES

ÀPATS EN COMPANYIA

FAMÍLIES

INFANTS

42

57

62

72

8

55

USUARIS

127
ADULTS

DONES

JOVES

HOMES

PROGRAMA VULNERABLES i famílies

FAMÍLIES

INFANTS

16

22

30

26

3

29

USUARIS

55
ADULTS

DONES

JOVES

HOMES

CÀRITAS

FAMÍLIES

DONES

7

14

19

20

15

USUARIS

34
ADULTS

HOMES

INFANTS

FUNDACIÓ CANPEDRÓ
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 DERIVACIONS DELS NOSTRES SERVEIS SOCIALS  

Les derivacions realitzades al nostre servei en el conjunt dels programes han estat 
en un 34% des de Numància, 25% des de Cotxeres i un 14% des de Marina; la resta de 
derivacions, en menor percentatge, responen a les necessitats d’altres serveis socials 
de la ciutat i de Càritas.

derivacions serveis socials
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UN CENTRE DE SERVEIS PER COBRIR LES NECEsSITATS bàsiques 

SERVEI DE BUGADERIA I BANYS. CURA DE LA IMATGE 
El centre de serveis Canpedró ofereix als seus usuaris la possibilitat d’utilitzar els ser-
veis de bany (dutxes, amb provisió de sabó i tovalloles) i de bugaderia (rentadora i 
assecadora), davant la creixent pobresa energètica que pateix un nombre creixent de 
persones. 

BUGADERIADUTXES ROBERPERRUQUERIA

25 usuaris han utilitzat el servei de bugaderia

35 usuaris han utilitzat el servei de dutxes

40 usuaris han tingut servei de perruqueria

S’ha ofert rober un cop al mes

S’han repartiT productes de neteja als usuaris mensualment

S’han preparat cistells per 5 nounats 

1.802 RENTADORES / ASSECADORES

1.410  BANYS A PERSONES GRANS, 
ADULTS, FAMÍLIES i INFANTS 
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 SERVEI D’INFERMERIA. CURA DE LA SALUT  

El servei d’infermeria de Canpedró du a terme una recollida individualitzada de la his-
tòria d’infermeria de tots els usuaris del Programa d’Àpats en Companyia i, a més, tam-
bé de la resta d’usuaris que pateixen una malaltia crònica que requereix una supervisió 
(com ara diabetis o hipertensió). El seguiment i la valoració de les necessitats bàsiques 
es fa a partir dels protocols següents: 

-  Control de glicèmies

- Control d’hipertensió

- Control i administració de medicació

- Control i supervisió de dietes específiques

- Control i supervisió d’hàbits higiènics

- Cures d’infermeria

- Gestió de casos que requereixen un tractament individualitzat

Les actuacions dutes a terme són difícils de quantificar, perquè el col·lectiu que s’atén 
al servei fa que les seves demandes siguin pràcticament diàries. Per terme mitjà s’han 
dut a terme durant l’any 2016:

SALUT I CURES

3 ACTUACIONS DIÀRIES / 200 visites anuals

25 ENTREVISTES / HISTòRIA D’INFERMERIA
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SERVEI d’ALIMENTACIÓ. LA BOTIGUETA 

La BOTIGUETA
El nostre servei acull els usuaris durant l’àpat de dinar, i ens preocupava la manca d’ali-
ments frescos per a les famílies i la gent gran al llarg de tota la jornada. Per aquest mo-
tiu, hem establert mitjançant el banc d’aliments un conveni amb Mercadona (districte 
Sants-Montjuic), amb El Corte Inglès i amb Condis que ens permet recollir diàriament i 
setmanalment els seus excedents, amb l’objectiu de:

-  Proporcionar a les famílies aliments frescos (carn, peix, làctics, xarcuteria, fruites 
verdures, pa i brioixeria) un cop per setmana.

-  Fomentar la convivència familiar els caps de setmana a les seves llars.

-  Disminuir la utilització del servei de menjador els festius.

Les dades resultants d’aquest 2016 han estat:

a 75 famílies se’ls haN ofert aliments frescos. EN DEFINI-
TIVA, s’HA atès, de mitjana,180 usuaris A LA SETMANA.

Gràcies  a les donacions d’organitzacions, empreses i particulars hem recollit i distribu-
ït:

18.272 kg Donació del Banc d’aliments

81.328 kg donació dels supermercats Mercadona del districte

14.393 kg donació del supermercat d’el Corte Inglès

2.202 kg donació del supermercat Condis.

1.500 kg empreses de càrniques, confraria pescadors i altres empreses

117.695 kg d’aliments oferts a les famílies 
durant l’any 2016
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INCLUSIÓ LABORAL. UN COP DE MÀ 

El projecte desenvolupa l’àmbit laboral i les sortides professionals dels usuaris del 
Centre a través de cursos formatius, sessions informatives i la creació d’una borsa de 
treball solidària. La finalitat de la borsa de treball solidària és crear oportunitats labo-
rals als usuaris, connectant les necessitats personals o professionals dels voluntaris, 
amb l’usuari que més s’hi adequa per a la resolució d’aquestes necessitats, per tal de 
promoure la contractació d’usuaris exclosos del mercat laboral.

Durant l’any 2016 s’ha dut a terme:

10 entrevistes i currículums 

Taller cuina per a famílies. 10 assistents

Curs d’atenció al client en petit comerç. 7 assistents (incorpora)

Classes de català i de castellà a 12 assistents (3 hores setmana)

1.552 HORES DE FORMACIÓ IMPARTIDES

Els resultats obtinguts a nivell de contractació han estat 15 contractes laborals a favor 
dels usuaris de Canpedró. 

Empresa Usuaris Relació Contracte Durada

CUIDADORES A DOMICILI 2 Col·laboradors Serveis llar Any 2016

NETEJA - SERVEIS A LA LLAR 3 Col·laboradors Temporal Any 2016

AJUDANT DE CUINA 1 Col·laborador Temporal Any 2016

FUNDACIÓ CANPEDRÓ 4 Entitat Suplències Finalitzat

FUNDACIÓ CANPEDRÓ 5 ESPAI SOLIDARI Obra i serveis Any 2016

Durant el curs escolar els menjadors escolars atenen els seus alumnes. Però, què passa 
amb aquests infants durant les vacances, quan les seves famílies es troben en situació de risc 
d’exclusió social?  

La FUNDACIÓ CANPEDRÓ dóna resposta a aquesta necessitat amb PETITS DINARS.

El projecte consisteix a millorar les condicions de vida dels infants de les famílies que 
s’atenen al centre de serveis de Canpedró, cobrint les necessitats bàsiques d’alimenta-
ció durant els períodes no escolars, que són 188 dies per any (caps de setmana, festius, 
vacances d’estiu, Pasqua i Nadal), des de les 11.00 fins a les 19.00 hores. A més, durant 
els esmentat períodes, s’organitzen tallers lúdics, per tal de col•laborar en totes aquelles 
necessitats socio-afectives que els infants en aquesta situació poden presentar.

Els objectius són dos:

1. Garantir els àpats principals (dinar, berenar i sopar) als infants i joves de 2 a 18 anys 
de les famílies en risc d’exclusió social durant les vacances escolars, els caps de 
setmana i els festius oferint dietes equilibrades.

2. Contribuir a la seva educació, tot fomentant el reforç dels aprenentatges escolars,  el 
lleure constructiu i el valor de compartir mitjançant l’esplai.

Un Cop
de Mà

REFORÇ 
de CASTELLÀ

REFORÇ 
de CATALÀ

FORMACIÓ
d’USUARIS
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UN PROJECTE GRAN, PER A GENT PETITA 

Durant el curs escolar els menjadors escolars atenen els seus alumnes. Però, què passa 
amb aquests infants durant les vacances, quan les seves famílies es troben en situació de risc 
d’exclusió social?  

La FUNDACIÓ CANPEDRÓ dóna resposta a aquesta necessitat amb PETITS DINARS.

El projecte consisteix a millorar les condicions de vida dels infants de les famílies que 
s’atenen al centre de serveis de Canpedró, cobrint les necessitats bàsiques d’alimenta-
ció durant els períodes no escolars, que són 188 dies per any (caps de setmana, festius, 
vacances d’estiu, Pasqua i Nadal), des de les 11.00 fins a les 19.00 hores. A més, durant 
els esmentat períodes, s’organitzen tallers lúdics, per tal de col•laborar en totes aquelles 
necessitats socio-afectives que els infants en aquesta situació poden presentar.

Els objectius són dos:

1. Garantir els àpats principals (dinar, berenar i sopar) als infants i joves de 2 a 18 anys 
de les famílies en risc d’exclusió social durant les vacances escolars, els caps de 
setmana i els festius oferint dietes equilibrades.

2. Contribuir a la seva educació, tot fomentant el reforç dels aprenentatges escolars,  el 
lleure constructiu i el valor de compartir mitjançant l’esplai.

Petits Dinars

Durant L’ANY 2016 hi han participat 98 infants 
(51 nens i 47 nenes d’ENTRE 2 I 18 anys)
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UN PROJECTE GRAN, PER A GENT PETITA 

Els àpats servits als infants han estat 7.633 al llarg de tot l’any

INFANTS atesos
Petits Dinars

PROCEDÈNCIA DELS INFANTS
Petits Dinars

15

30

45

60

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

54

36

23

57
6058

52

2826

38

19

44

El infants atesos per la Fundació Canpedró dins del projecte Petits Dinars procedien en 
un 79% de casos del Programa de Vulnerables i Famílies, i el 21% restant del Programa 
de Càritas. S’han acollit infants de 12 centres de serveis socials diferents, encara que 
majoritàriament la demanda s’ha fet des de Numància, Cotxeres i Marina.

SS Cotxeres

SS Les Corts

SS Numància

SS Raval

Fundació ESCÓ

SAIER

La Sagrera / Sant Andreu

Besòs

Sant Martí

SIS

La Marina

L'Hospitalet 7

15
3

1

3
2

1
1

7
29

6
23
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REFORÇ ESCOLAR

LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA i la FUNDACIÓ CANPEDRÓ han signat un conveni per fo-
mentar la sensibilització i el voluntariat social de la comunitat universitària envers els 
col·lectius desafavorits. Quines modalitats de voluntariat s’ofereixen?

TIPUS DE VOLUNTARIAT COMPROMÍS I DURADA

Voluntariat durant 
períodes no lectius a la UPF 
(programa Petits Dinars)

•  Els estudiants fixaran amb el responsable de tutorit-
zació dels voluntaris els dies que hi dedicaran

•  Compromís: entre 24 i 50 hores

•  Durada de la col·laboració: durant els períodes de 
vacances de Nadal, Setmana Santa i/o estiu.

Reforç escolar •  Els estudiants tutoritzaran un infant/adolescent i 
n’esdevindran mentors per a reforç escolar.

• Compromís: dimarts a la tarda de 17.30 a 19.30 hores 
durant 10 setmanes (un trimestre).

• Durada de la col·laboració: un trimestre.

Reforç escolar d’anglès • Els estudiants tutoritzaran un grup d’infants per rea-
litzar classes de reforç de llengua anglesa.

• Compromís: dimecres de 17:30h a 19:30 hores

• Durada de la col·laboració: un trimestre

OBLIGATORI: Nivell C1 d’Anglès o superior!

Aquesta aliança ha fet possible que hi hagin participat 25 universitaris, 
I QUE 13 infants hagin tingut durant el curs escolar 2015-2016 

45 hores lectives de reforç escolar + 45 HORES lectives D’anglès.

REFORÇ ESCOLAR 
I ANGLÈS
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NOUS
PROJECTES
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 NOUS PROJECTES INCORPORATS L’ANY 2016

OBRES DE REFORMA DEL LOCAL DEL CARRER SANT CRIST 22, BARCELONA 

Les obres han consistit a remodelar i equipar el local situat al carrer Sant Crist, 22 per 
tal d’adequar-lo a les necessitats del servei i de fer-lo funcional i apte per a la seva 
òptima utilització per als nostres infants i el projecte de Petits Dinars.

 

MAGATZEM D’ALIMENTS 

Ens ha calgut adaptar un nou espai amb cambra frigorífica, congelador i magatzem. Per 
tal de poder recollir i distribuir els aliments, atesa la gran demanda i al mateix temps 
l’oferta d’empreses i entitats.

 

RESSOPÓ

Els dies que els nostres infants tenen reforç escolar hi hem incorporat els sopars. Així, 
des del mes de novembre, els dimarts i dimecres, un total de 13 infants gaudeixen, con-
juntament amb els mentors, del sopar .

 

ESPAI SOLIDARI 

La Fundació Canpedró enceta un nou concepte en el món solidari, amb la creació d’un 
servei de restauració solidària dins el menjador social, que ofereix càterings de cuina 
pròpia per a tercers, tant públics com privats, amb l’objectiu d’afavorir la integració sòcio-
laboral dels nostres usuaris.

Oferim als nostres usuaris l’oportunitat de participar directament en el projecte, fo-
mentem la formació i el treball en equip i generem l’oportunitat de la reinserció labo-
ral directa a través del nostre servei. En definitiva, creem una metodologia de treball 
en equip, en supervisem els resultats directament, proposem uns valors i actituds de 
treball, oferim sortides al món laboral, on no hi ha cap més agent implicat que la ma-
teixa entitat, i garantim uns recursos econòmics a aquells que no en tenen a partir del 
reconeixement del seu recorregut de formació i la renovació del seu treball.

•	 Integració	sòcio-laboral	dels	nostres	usuaris,	mitjançant	un	contracte	laboral.

•	 Oferta	gastronòmica	en	un	menjador	social
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 NOUS PROJECTES INCORPORATS L’ANY 2016

E S D E V E N I M E N T S 
INTERNS

12 Àpats servits 519

Entitats 5

Particulars 7

E S D E V E N I M E N T S   
EXTERNS

22 Àpats servits 3.490

Entitats 11

Particulars 3

Institucions 8

1.355 HORES EN CONTRACTES PER A 5 PERSONES
 

Espai Solidari
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 NOUS PROJECTES INCORPORATS L’ANY 2016
RECURSOS HUMANS

Els recursos humans del centre de serveis Canpedró giren, fonamentalment, al voltant 
d’un programa intern de voluntariat,  en el qual han participat un total de 264 persones. 

D’aquests voluntaris, 158 persones hi han participat per tal de fer possible el servei du-
rant els caps de setmana i festius, 45 persones els dies feiners. A més, s’ha comptat amb 
7 voluntaris de suport i 10 més dedicats a les feines de gestió. Finalment, 34 joves volun-
taris han donat el seu suport al programa Petits Dinars i 10 joves al reforç escolar.

El centre de serveis, d’altra banda, té una plantilla de 7 persones com a professionals de 
les tasques específiques necessàries per al funcionament del centre de serveis. A més,  4 
persones han estat contractades per cobrir les suplències (sempre usuaris dels serveis).

 

La Fundació Canpedró ha dut a terme un Programa de Formació per tal 
de MILLORAR la qualitat del treball dels voluntaris, amb un total de 

544 hores de formació durant l’any 2016

CURS DE PRIMERS AUXILIS 41

CURS “SMILING” 8

FEM UNA PEL·LÍCULA 80

Voluntaris Cap 
de Setmana / Festius

158

Contractes Suplències 
Fundació

4

Contractes Laborals 
Fundació

7

Voluntaris Setmanals

45

Voluntaris Suport

7

Reforç Escolar

10

Petits Dinars

34

Voluntaris Gestió

10
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ACTIVITATS 
SOCIALS I 

CAMPANYES
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 ACTIVITATS SOCIALS I CAMPANYES

ORGANITZACIÓ/ GESTIÓ
• Reunions amb les referents socials de Càritas, i de Cotxeres de Sants i Numància.
• Reunions per valorar els programes Àpats en Companyia i Vulnerables. 
• Reunions trimestrals amb els voluntaris de dissabtes i festius.
• Reunions trimestrals amb els voluntaris setmanals.
• Reunions setmanals amb la comissió de seguiment del centre de serveis.

 

ACTIVITATS AMB I PER ALS USUARIS 

• Celebració de les festes del calendari: Nadal, Cap d’Any, Sant Jordi, Sant Josep, la Pasqua, 
Carnestoltes, Sant Joan, Tots Sants, l’Onze de Setembre.

• Recollida de joguines per a Reis . Fundació Joia i Soñar Despierto. 
• Recollida mensual de roba nova.
• Recollida i distribució mensual de productes de neteja per als usuaris (La Nau).
• Festa d’estiu amb les famílies dels nostres infants. 
• Perruqueria i estètica per als usuaris per Nadal.
• Concert de Juan Queralt, músic del Festival Músiques Sensibles.
• Realització del vídeoclip musical Barcelona Shopping Shooting.
• Vídeo promocional del Frigorífic Solidari amb Carles Gaig i La Sirena.

 

ACTIVITATS AL BARRI DE SANTS / HOSTAFRANCS

• Tapa solidària Canpedró.
• Participació en la Comissió de Festa Major d’Hostafrancs.
• Participació en el secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 
• Escola Pelegrí, macroactivitat Cadena Humana, amb més d’un miler alumnes.   
• Manifest a favor dels alumnes de l’escola Joan Pelegrí. 
• Participació en la taula rodona “Entitats socials davant la pobresa”.
• Participació en la fira Firaentitats per part del centre de serveis. 
 

Entre les moltes activitats que el centre de serveis Canpe-
dró ha realitzat durant l’any 2016, tant per a usuaris com per 
a voluntaris, així com per facilitar la participació social i la 
col·laboració amb altres entitats i institucions, cal destacar-
ne les següents:

Dinamització
sociocultural
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 ACTIVITATS SOCIALS I CAMPANYES

CAMPANYES I RECOLLIDA D’ALIMENTS

• Carrefour (carretera de Sants), amb la participació de 30 voluntaris.

• Carrefour (carrer Berlín), també gràcies al suport de 30 voluntaris. 

• Hamburgueses solidàries  (carnisseria Rabasseda).

• S’han realitzat 4 campanyes de recollida d’aliments fetes pels voluntaris a les seves 
empreses i institucions, a benefici del centre de serveis de Canpedró.

• Campanya GivingTuesday, BADI, d’ajuda als usuaris del Menjador. 

• Campanya Airbnb a favor dels infants de Canpedró.

• Oktoberfest, recollida d’aliments a favor del menjador.

 

PARTICIPACIÓ

• Participació en la fira d’entitats organitzada per la Universitat Pompeu Fabra.

• Participació en la conferència de la setmana del voluntariat organitzatzada per UPF 
Solidària.

• Participació en el Balanç d’Activitats Socials de Caixabank.

• Setmana social de la Fundació La Caixa, amb 10 participants. 

• Conferència inaugural de la Setmana Solidària de l’Escola Joan Pelegrí.

 

FESTES

• Festa dels voluntaris, amb 100 participants, hem fet una Pel·lícula!!! 

• Aniversari del centre de serveis Canpedró: 100 participants.

• Músiques Sensibles, Sala Foyer Liceu , 40 participants.
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 ACTIVITATS SOCIALS I CAMPANYES

DIFUSIÓ

El centre de serveis Canpedró ha utilitzat diferents mitjans per tal de difondre la seva tasca 
i, al mateix temps, reconèixer l’aportació realitzada per les entitats i empreses col·laborad-
ores. En aquest sentit, cal destacar la presència a internet a través de:

- Pàgina web pròpia: www.canpedro.org

- Xarxes Socials: 

 • Facebook: @FundacioCanpedro

 • Twitter: @centrecanpedro

En tots els casos es fa constar la menció de l’aportació de l’Ajuntament de Barcelona, per 
mitjà de dos convenis diferents (Programa de Vulnerables i Famílies i Programa d’Àpats en 
Companyia) i de SCs Càritas.
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DADES 
ECONÒMIQUES
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 DADES ECONÒMIQUES DE L’ANY 2016
ESTAT DE COMPTES 

Les despeses de Canpedró de l’any 2016 han estat de 292.819,97	€, distribuïdes entre els 
diferents programes que es porten a terme. 

Podem veure com la major part de les despeses, un 63%, es corresponen amb el servei 
de menjador i els serveis de cura de la imatge i entorn social oferts als usuaris. El pro-
grama de Petits Dinars i el reforç escolar i d’anglès que s’ofereixen als infants del centre 
comporta una despesa anual de 38.153	€, i suposa un 13% del total de la despesa global. 

Una de les despeses importants és la que correspon a l’amortització de l’immobilitzat 
de les obres de rehabilitació que es van fer al local del menjador, així com a les recents 
obres que s’han portat a terme aquest any al local de Petits Dinars i al magatzem de la 
Botigueta. En aquests moments aquesta despesa suposa un 10% del cost total. 

L’Espai Solidari també suposa una partida de despesa important, amb un cost total de 
25.823,55	€. 

DESPESES TOTAL
Menjador social / Cura de la imatge / Salut/ Reforç castellà i català /
Dinamització sociocultural / Un Cop de Mà / Tapa Solidària/ Formació d’usua-
ris

185.081,88 €

Petits Dinars i Reforç escolar i anglès 38.153,18 €
La Botigueta 2.819,26 €
Espai Solidari 25.823,55 €
Formació voluntaris i altres 6.470,79 €
Altres despeses 4.188,33 €
Amortitzacions de l’immobilitzat 30.282,98 €
Total 292.819,97 €
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FORMACIÓ VOLUNTARIS
i altres

altres DESPESES

Amortitzacions 
de l’immobilitzat

63%

1%

10%

CURA DE LA IMATGE

Menjador SOCIAL

SALUT I CURES

TAPA SOLIDÀRIA

Dinamització sociocultural

REFORÇ CAT+CAST

FORMACIÓ USUARIS

Un Cop de Mà

Petits Dinars

REFORÇ ESCOLAR  I ANGLÈS

La BOTIGUETA

Espai Solidari

13%

1%

9%

2%

LA MAJOR PART DE LA DESPESA CORRESPON AL servei de menjador i 
Als serveis de cura de la imatge i entorn social, QUE HAN estat 

imprescindibles per aLS NOSTRES USUARIS.  

Per tal de cobrir aquestes despeses, a la Fundació estem sempre pendents de cercar  no-
ves subvencions, ajuts i donatius, ja que els usuaris dels programes no poden aportar-hi 
cap ingrés. 

TIPUS DE FINANÇAMENT IMPORT %

Públic 173.935,83 € 60%
Privat 97.786,41 € 33%
Espai Solidari 20.476,46 € 7%

El 60% dels ingressos que s’obtenen provenen de fons públics, i concretament pels dos 
convenis amb l’Ajuntament de Barcelona, de la subvenció de la Generalitat, i d’ajuts 
puntuals de l’Ajuntament a programes de Canpedró. Aquests ingressos són els que 
donen estabilitat financera al projecte, ja que els convenis amb l’Ajuntament de Bar-
celona, que suposen el gruix d’aquest import, són estables i es van prorrogant amb el 
temps. 

 DADES ECONÒMIQUES DE L’ANY 2016



MEMÒRIA ANNUAL 2016 FUNDACIÓ CANPEDRÓ        27

 DADES ECONÒMIQUES DE L’ANY 2016
Per una altra banda es troba el 33% de finançament restant, que es cobreix principalment 
amb ajuts d’entitats privades, normalment mitjançant concurrència, així com de donatius 
de particulars i empreses. Cal sumar-hi també les aportacions que s’aconsegueixen grà-
cies a la Tapa Solidària, esdeveniment que Canpedró ha organitzat els darrers tres anys. 
Val a dir que alguns d’aquests ajuts són recurrents any rere any, i és gràcies a això que es 
poden dur a terme els programes de la Fundació. 

Finalment, els ingressos de l’Espai Solidari són els que han de permetre cobrir les des-
peses del programa mateix. Durant els pròxims mesos tenim previst assolir un equilibri 
entre les dues partides. 

INGRESSOS TOTALS DESTINACIÓ

Conveni Aj. BCN Àpats en Companyia 73.181,33 € Menjador

Conveni Aj. BCN Vulnerables 53.000,00 € Menjador

Subvenció Generalitat Vulnerables 37.750,00 € Menjador

Càritas Diocesana de Barcelona 29.604,00 € Menjador

Donatius 5.708,25 € Canpedró

Donatius Tapa Solidària 7.126,31 € Petits Dinars

Ajut Ajuntament de Barcelona 2.200,00 € Formació de voluntaris

Ajut Ajuntament de Barcelona 7.804,50 € Petits Dinars

Ajut Entitat: Obra Social La Caixa 13.000,00 € Menjador

Ajut Entitat: Fundació Cottet Mor 10000 Canpedró

Ajut Entitat: Obra Social La Caixa - oficines 9000 Petits Dinars

Ajut Entitat: Càritas 6000 Petits Dinars

Ajut Entitat: UPF 4000 Petits Dinars

Ajut Entitat: Fundació Girbau 1500 Canpedró

Ajut Entitat: Fundació Bizcabar 10000 Petits Dinars

Espai Solidari 20.476,46 € Espai solidari

Subvencions de capital traspassades 1.140,00 € Petits Dinars i La Botigueta

Ingressos excepcionals 707,85 € Canpedró

Total 292.198,70 €

Amb tot, el resultat de l’exercici ha estat de -621,27 €. Aquest petit saldo negatiu queda 
compensat pel resultat positiu d’altres centres de la Fundació. 
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INVERSIONS

Durant aquest any 2016 s’han portat a terme dues inversions importants. 

El segon trimestre va tenir lloc la rehabilitació i equipament del local destinat al programa 
de Petits Dinars, que es va haver de reformar íntegrament a causa del mal estat en què es 
trobava. Així, s’hi van fer obres de rehabilitació, se’n van renovar les instal·lacions elèctriques 
i es va adquirir tot el mobiliari i l’utillatge necessaris per prestar el servei. 

INVERSIONS TOTALS

Local Petits Dinars 125.982,71 €
Magatzem La Botigueta 15.396,41 €
Total 141.379,12 €

FINANÇAMENT INVERSIONS TOTALS DESTÍ

Fundació bancària La Caixa 3.000,00 € Magatzem La Botigueta
Fundació Soñar Despiertos 4.000,00 € Local Petits Dinars
Fons propis Fundació Canpedró 134.379,12 € Magatzem La Botigueta i local Petits Dinars
Total 141.379,12 €

El total de la inversió ha estat de 125.982,71 €. La major part d’aquesta inversió s’ha fet 
amb finançament propi, tret de 4.000 € que va aportar la Fundació Soñar Despierto. 
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L’últim trimestre de l’any es va haver de llogar un altre espai per tal de poder emmagat-
zemar-hi les donacions d’aliments frescos i secs que rep Canpedró tot garantint-ne la  
bona conservació i per poder donar continuïtat a La Botigueta. Perquè aquest local fos 
utilitzable va caldre fer nova la instal·lació elèctrica, així com adquirir una cambra frigo-
rífica i un congelador. Tot plegat va suposar 15.396,41 €. Part d’aquesta inversió, 3.000 € 
va ser aportada per la Fundació La Caixa. La resta del cost s’ha assumit amb fons propis 
de la Fundació. 




