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PRESENTACIÓ
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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
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LES GRANS DADES DEL 2017

ÀPATS SERVITS 31.604
USUARIS atesos 246

INFANTS acollits 87
43

FAMÍLIES ateses 77
Voluntaris que 
han participat 
en el projecte 273

Persones grans
ateses
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ELS NOSTRES CONVENIS DURANT el 2017

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 Serveis Socials de Càritas, així com els finan-
çats directament per la Fundació.

Durant el 2017 al Centre de serveis 
Canpedró es van servir un total de 

31.604 àpats

PROGRAMA D’ÀPATS EN COMPANYIA
Ajuntament de Barcelona

12.166

PROGRAMA VULNERABLES i Famílies
Ajuntament de Barcelona

8.760

CÀRITAS 4.436

TOTAL CONVENIAT 25.362

FUNDACIÓ CANPEDRÓ 6.242

TOTAL SERVIT 31.604

Menjador
SOCIAL
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 USUARIS ATESOS SEGONS PROGRAMA
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 DERIVACIONS DELS NOSTRES SERVEIS SOCIALS  

Les derivacions realitzades al nostre servei en el conjunt dels programes han estat en 
un 35% des de Numància, 29% des de Cotxeres, un 13% de Càritas i un 11% des de Ma-
rina; la resta de derivacions, en menor percentatge, responen a les necessitats d’altres 
serveis socials de la ciutat.

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. 

Aquest any 2016 han utilitzat aquests serveis:

BUGADERIADUTXES ROBERPERRUQUERIA

35 usuaris han utilitzat el servei de bugaderia

21 usuaris han utilitzat el servei de dutxes

82 usuaris han tingut servei de perruqueria

S’ha ofert rober un cop al mes

S’han repartiT productes de neteja als usuaris semestral

2.523 RENTADORES / ASSECADORES

1.015  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 2017:

SALUT I CURES

5 ACTUACIONS DIÀRIES / 700 visites anuals

180 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-Montjuïc), 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 2017 han estat:

a 80 famílies se’ls haN ofert aliments frescos. EN DEFINI-
TIVA, s’HA atès, de mitjana,320 usuaris A LA SETMANA.

Gràcies a les donacions d’organitzacions, empreses i particulars hem recollit i distribuït:

50.709 kg Donació del Banc d’aliments

87.420,25 kg donació dels supermercats Mercadona del districte

12.312 ,00kg donació del supermercat d’el Corte Inglès

1.304,52 kg donació del supermercat Condis. 

3.782,50 kg empreses de càrniques, altres empreses I PARTICULARS

303 kg aVINOVA BOQUERIA

155.831,27 kg d’aliments oferts a les famílies 
durant l’any 2017
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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 2017 s’ha dut a terme:

3 entrevistes i currículums 

240 hores de suport psicològic (teràpia gestalt)

Els resultats obtinguts a nivell de contractació han estat 25 contractes laborals a favor 
dels usuaris de Canpedró. 

Empresa/LLoc de treball Usuaris Relació Contracte Durada

CUIDADORES A DOMICILI 3 Col·laboradors Serveis llar Any 2017

NETEJA - SERVEIS A LA LLAR 1 Col·laboradors Temporal Any 2017

AJUDANT DE CUINA 1 Col·laborador Temporal Any 2017

FUNDACIÓ CANPEDRÓ 4 Entitat Suplències Any 2017

FUNDACIÓ CANPEDRÓ 3 Entitat Obra i serveis Any 2017

FUNDACIÓ CANPEDRÓ 13 Espai Solidari Obra i serveis Any 2017

Durant el curs escolar els menjadors escolars atenen els seus alumnes. Però, què pas-
sa 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 4 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 pas-
sa 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 4 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 2017 hi han participat 87 infants 
(45 nens i 42 nenes d’ENTRE 4 I 18 anys)
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UN PROJECTE GRAN, PER A GENT PETITA 

Els àpats servits als infants han estat 7.561 al llarg de tot l’any

INFANTS atesos
Petits Dinars

PROCEDÈNCIA DELS INFANTS
Petits Dinars

El infants atesos per la Fundació Canpedró dins del projecte Petits Dinars procedien 
en un 59% de casos del Programa de Vulnerables i Famílies, en un 31% acollits perl 
programa propi de la Fundació i el 10% restant del Programa de Càritas. S’han acollit 
infants de 9 centres de serveis socials diferents, encara que majoritàriament la deman-
da s’ha fet des de Numància, Cotxeres i Marina.
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REFORÇ ESCOLAR

LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA i la FUNDACIÓ CANPEDRÓ han signat un conveni per 
fomentar 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 13 universitaris, 
I QUE 12 infants hagin tingut durant el curs escolar 2016-2017 

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

REFORÇ ESCOLAR 
I ANGLÈS
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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 sò-
cio-laboral dels nostres usuaris.

GASTRONÒMIC 58 SERVEIS: Àpats servits 6278

16 Actes Interns
42 Actes Externs

LLOGUER D’ESPAIS 7

1.839,50 HORES EN CONTRACTES PER A 14 PERSONES
 

 ESPAI SOLIDARI

Espai Solidari
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 equip humà: voluntariat i 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 273 persones. 

D’aquests voluntaris, 136 persones hi han participat per tal de fer possible el servei du-
rant els caps de setmana i festius, 41 persones els dies feiners. A més, s’ha comptat amb 
33 voluntaris de suport i 10 més dedicats a les feines de gestió. Finalment, 29 joves volun-
taris han donat el seu suport al programa Petits Dinars i 24 joves al reforç escolar.

El centre de serveis, d’altra banda, té una plantilla de 10 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  

1.460 hores de formació durant l’any 2017

CURS DE MANIPULADORS D’ALIMENTS 34

CURS:  PER QUè FAIG VOLUNTARIAT ACOMPANyANT PERSONES? 16

CURS: REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR 20

ACTE SOCIAL V ANIVERSARI 98

jORNADA DE REFLExIÓ EN ESTRATèGIA 40

MASTER CLASS DE xARxES SOCIALS 8

CURS SEGURETAT ALIMENTÀRIA 30

Voluntaris Cap 
de Setmana / Festius

136

Contractes Suplències 
Fundació

4

Contractes Laborals 
Fundació

10

Voluntaris Setmanals

40

Voluntaris Suport

33

Voluntaris Reforç 
Escolar

24

Voluntaris Petits 

Dinars 29

Voluntaris Gestió

10
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NOUS
SERVEIS
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 NOUS SERVEIS INCORPORATS L’ANY 2017

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 12 infants gaudeixen, con-
juntament amb els mentors, del sopar.

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL

A partir del mes d’octubre signem un conveni de col·laboració per a poder oferir els 
sopars a les famílies amb infants que valorem que tenen un dèficit nutricional alhora 
de sopar. Durant aquest any 2017 hem atès a 10 famílies amb infants, amb un total de  
34 persones.

 

SERVEI jURÍDIC ESPECIALITZAT AMB IMMIGRACIÓ

A partir del tercer trimestre del 2017 hem incorporat un advocat voluntari per a poder 
donar resposta i gestionar la problemàtica d’immigració de molts dels nostres usuaris. 
Durant aquest temps hem gestionat un cas. 

 

PERRUQUERIA

Gràcies a la col·laboració d’una usuària que ha passat a formar part del voluntariat de 
la fundació hem pogut ampliar el servei de perruqueria i oferir-lo setmanalment als 
nostres usuaris i infants.

GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ DE LA FUNDACIÓ

S’ha creat una comissió de comunicació que ha dut a terme la renovació de la web, la 
gestió de les xarxes socials, i la comunicació tant interna com externa de la fundació.
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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.
• 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 mensuals 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 LLar d’infants Gimbó 
• Recollida mensual de roba nova.
• Recollida i distribució semestral de productes de neteja per als usuaris (La Nau).
• Festa d’estiu amb les famílies dels nostres infants. 
• Perruqueria i estètica per als usuaris setmanalment.
• Concert al Menjador Social d’Oriol Barri, músic del Festival Músiques Sensibles.
• Celebració del 5è Aniversari
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. 
• Participació en la fira Firaentitats per part del centre de serveis. 
• Conferència de Drets Humans a l’Escola Joan Pelegrí
• Atorgament del Premi de Drets Humans a la Fundació Canpedró
• Participació en el tret de sortida del Gran Recapte del Banc dels aliments
• Participació i col·laboració al Recompte de persones sense llar del 2017
• Participació en el lliurament dels donatius recollits a la campanya de Barcelona Sho-

oping and Shooting
 

Entre les moltes activitats que el centre de serveis Canpe-
dró ha realitzat durant l’any 2017, 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 desta-
car-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 40 voluntaris.

• Carrefour (carrer Berlín), també gràcies al suport de 40 voluntaris. 

• Hamburgueses solidàries  (carnisseria Rabasseda).

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

Repte al calendari Som els Màsters del Medi, del Club esportiu Mediterrani

 

PARTICIPACIÓ

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

• Participació en la conferència de la setmana del voluntariat organitzada per UPF So-
lidària.

• Setmana social de la Fundació La Caixa, amb 27 participants. 

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

. Participació amb l’assignatura “Aprenentatge Servei” al Grau de Ciències Ambientals 
de la UB

 

FESTES

• Festa del 5è Aniversari de la Fundació, amb 98 participants. 

• • Músiques Sensibles, Petit 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·laborado-
res. En aquest sentit, cal destacar la presència a internet a través de:

- Pàgina web pròpia: www.canpedro.org

- Xarxes Socials: 

 • Facebook: @FundacioCanpedro

 • Twitter: @centrecanpedro

- xarxanet.org : Article “Canpedró, més enllà d’un plat a taula” (en català i anglès)

- TV3: Reportatge, dins el programa d’Acció Política, en el canal 324 de TV3
- beteve 91.0 FM: Entrevista a Teresa Ballesté sobre els Serveis de Canpedró.

- Participació en el programa de Radio Hostafrancs. 

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), de la Generalitat i de Serveis Socials Càritas.
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DADES 
ECONÒMIQUES
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 DADES ECONÒMIQUES DE L’ANY 2017

ESTAT DE COMPTES 

Les despeses de Canpedró de l’any 2017 han estat de 427.707,27 €, distribuïdes entre els 
diferents programes que es porten a terme.  

El Menjador social i serveis, que inclou cura de la imatge, salut, reforç de castellà i català, 
dinamització sociocultural, cop de mà i formació dels usuaris, és un conjunt de progra-
mes amb una despesa de  282.868,98€ , i representa el 67% del total de despeses de 
Canpedró. En global s’ha aconseguit prou finançament per a obtenir un resultat ajustat 
però positiu de 2.159,91€. 

Petit Dinars i Petit cop de mà, que inclou el reforç escolar i d’anglès, és un programa defi-
citari per definició, ja que no hi ha finançament estable vinculat al mateix. Aquest any les 
despeses han estat de 65.035,57€, amb un resutat negatiu de -39.175,19€ que es cobreix  
amb els resultats positius de la resta de programa i de la tasca de recerca de donatius, 
ajudes i dels actes que s’organitzen a tal efecte. 

Espai Solidari també suposa una partida de despesa important, amb un cost total de 
52.656,26 €, aquest any s’ha fet un esforç important per tal de compensar els resultats 
negatius del primer semestre, aconseguint equilibrar els comptes amb un resultat anual 
de 1.227,97€ 

DESPESES INGRESSOS DESPESES RESULTAT
Menjador social i serveis 285.028,89€ 282.688,98€ +2.159,91€
Petits Dinars i Petit cop de mà 25.860,38€ 65.035,57€ -39.175,19€
Espai Solidari 53.884,23€ 52.656,26€ +1.227,97€
Formació voluntaris i altres 64.737,89€ 27.146,46€ +37.591,43€
Total 429.511,39 € 427.707,27€ +1.804,12€
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FORMACIÓ VOLUNTARIS
i altres SERVEIS

67%

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

Espai Solidari

14%

12%

7%

LA MAJOR PART DE LA DESPESA CORRESPON AL servei de menjador SOCIAL I 
SERVEIS, 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. 

El 66% dels ingressos que s’obtenen estan destinats al Menjador Social i serveis, i 
d’aquests, la major part provenen de fons públics, amb els dos convenis amb l’Ajunta-
ment de Barcelona i la subvenció de la Generalitat. Aquests donen estabilitat al progra-
ma ja que son estables i es prorroguen any rere any. Càritas aporta la part corresponent 
als usuaris que ens deriva, i en tenim una bona part d’aquest ingressos que son, princi-
palment, donacions d’aliments. 
Els ingressos directes pel programa de Petits dinars i Petit cop demà, suposen un 6% 
del total, i provenen de petites subvencions públiques, de l’Obra Social de la Caixa i de 
donacions específiques. La recaptació de la Tapa Solidària ajuda a sumar ingressos.
Els ingressos d’Espai Solidari han pogut cobrir les despeses i provenen principalment 
dels serveis que s’ofereixen.  

 DADES ECONÒMIQUES DE L’ANY 2017
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Per últim ens trobem amb una partida d’ingressos generals que s’obtenen pel conjunt de 
programes de Canpedró, i que en bona part es destinen a cobrir les despeses de Petits 
dinars. 

INGRESSOS PROGRAMA IMPORTS

Menjador Social i Serveis 285.028,89€

Conveni Institut Serveis Socials Barcelona (Aj. 
Barcelona)

Àpats en companyia 73.181,33€

Conveni Ajuntament Barcelona Vulnerables i Famílies 53.000,00€

Generalitat de Catalunya Menjador Social i serveis 45.000,00€

Càritas Diocesana de Barcelona Facturació Usuaris Menjador 25.632,91€

Donatius d’aliments i altres Menjador Social i serveis 88.214,65€

Petits Dinars & Petit Cop de Mà 25.860,38€

Subvenció: Ajuntament de Barcelona Petits dinars & Petit Cop de mà 8.400,00€

Subvenció: Diputació de Barcelona Petits dinars & Petit Cop de mà 1.232,85€

Ajut Entitat: Obra Social La Caixa Petits dinars & Petit Cop de mà 8.000,00€

Donacions específiques i altres Campanyes de recaptació 8.227,53€

Espai Solidari 53.884,23€

Facturació serveis Espai Solidari Espai Solidari 53.884,23€

Canpedró general 64.737,89€

Ajut Entitat: Obra Social La Caixa Canpedró: centre de  serveis 24.000,00€

Ajut Entitat: Universitat Pompeu Fabra Formació Voluntariat 4.500,00€

Subvenció: Ajuntament Barcelona Formació Voluntariat 2.200,00€

Donatius d’entitats i particulars Canpedró: centre de serveis 34.037,89€
Total 429.511,39€

Amb tot, el resultat de l’exercici ha estat de 1.804,12€. És un resultat molt ajustat, i any 
rere any treballem per a que es pugui mantenir i/o millorar per a destinar-los a millorar 
els programes que portem a terme. 

 




