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TRAJECTÒRIA DE LA FUNDACIÓ ROGER TORNÉ
La fundació Roger Torné és una entitat social que promou els pilars bàsics i essencials
del Dret de la infància, a través de l’educació i el lleure a la natura. S’inspira en la
“Convenció dels Drets de l’Infant”, promogut per les Nacions Unides des de 1959 i
ratificat el 1990 per gairebé tots els estats membres. Convenció que es fonamenta en
valors sòlids perquè nenes i nens procedents d’un entorn socioeconòmic desafavorit i
vulnerable, disposin d’una igualtat d’oportunitats en l’àmbit socioeducatiu. La fundació
va ser creada per l’empresari Josep Torné Pardell el 1984, a Barcelona, amb la clara
determinació d’oferir ajuda a la infància vulnerable i les seves famílies.
Al llarg de la trajectòria i la història de la fundació, identifiquem dates i èxits importants
que han marcat el camí, com ho va ser entrar a formar part activa de la Coordinadora
Catalana de Fundacions el 1984. Que entre els anys 2000 i 2006 es va centrar en
trobar el seu propi projecte social, materialitzant el mateix a partir d’aquest últim any
fins a l’actualitat. Un moment important en 2004, quan UNICEF nomenar la fundació
sòcia honorífica i ja el 2006 es va adquirir la Masia Can Surell. Casa que es convertiria
en el projecte La Casa de l’Aire, que té els seus orígens al segle XV.

4

Fundació Roger Torné
MEMÒRIA 2018

L’any 2017 va ser una fita perquè va iniciar el seu nou camí posant en marxa el
projecte de la Casa de l’Aire. Programa socioeducatiu que s’adapta als canvis socials
emergents i que en l’actualitat es presenta en els barris més desfavorits de Barcelona,
i es conforma amb actuar i treballar en xarxa amb diverses entitats socials i centres
educatius de la ciutat. Tot això per sumar i innovar amb les seves activitats lúdiceducatives.

El model en el qual es basen principalment les
accions de la fundació, consisteix en promoure
activitats en contacte amb la naturalesa, oferint
un espai on es fomentin hàbits saludables,
cooperatius i respectuosos amb el medi
ambient, alhora que nens i nenes es diverteixen
amb educadors especialitzats en el sector.

“No hi ha causa que mereixi més alta prioritat que la protecció i el desenvolupament
del nen, de qui depenen la supervivència, l’estabilitat i el progrés de totes les
nacions i, de fet, de la civilització humana “.
Pla d’Acció de la Cimera Mundial
a favor de la Infància 30 de setembre de 1990.

LÍNIA DE TEMPS DE LA FUNDACIÓ ROGER TORNÉ - LA CASA DEL AIRE
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VISIÓ, MISSIÓ I VALORS DE LA FUNDACIÓ
La Fundació Roger Torné, es dirigeix actualment cap a uns objectius concrets que
queden recollits en la nostra Missió, Visió i Valors, sent allò que ens defineix i condueix
a seguir endavant.

LA MISSIÓ
És contribuir a protegir els drets dels infants, fonamentalment en entorns vulnerables
i fent possible que puguin accedir i gaudir de la naturalesa, l’oci i l’educació en el medi
ambient, intentant aconseguir una societat més equitativa i justa.
LA VISIÓ
És aconseguir fer el més ampli possible l’abast de l’activitat que es duu a terme des
la Fundació, arribant a més nenes i nens, més escoles i barris, col·laborant al seu torn
amb altres entitats de caràcter social, fent de La Casa de l’Aire, un referent a l’entorn
de l’educació i en la naturalesa.
ELS VALORS
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COMPROMÍS

ÈTICA

TRANSPARÈNCIA

De totes les persones
que formen part de
la fundació, l’equip de
treballadors, membres
del patronat, consellers i
col·laboradors.

Totes
les
activitats
relacionades amb la
gestió de la fundació
es controlen sota codis
ètics auditables.

Les activitats que duu a
terme la fundació estan
sempre documentades
de manera clara i pública.
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ALIANCES - OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE (ODS)
Ens hem posat en marxa a través de l’ODS 17, fent aliances i cooperació per seguir
treballant aquells objectius que estan subjectes a les activitats que desenvolupem i en
els quals creiem fermament. Durant 2018 hem treballat amb altres entitats, persones
i empreses en accions conjuntes avançant cap als nostres objectius:
•

OBJECTIU 3: SALUT I BENESTAR. Garantir una vida sana i promoure
el benestar per a tothom en totes les edats.

•

OBJECTIU 4: EDUCACIÓ DE QUALITAT. Garantir una educació inclusiva,
equitativa i de qualitat. Promoure oportunitats d’aprenentatge durant
tota la vida per a tothom.

•

OBJECTIU 13: ACCIÓ PEL CLIMA. Adoptar mesures urgents per
combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

•

OBJECTIU 15: VIDA D’ECOSISTEMES TERRESTRES. Protegir,
restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, dels
boscos, combatre i revertir la desertificació, la degradació de la terra i
la pèrdua de biodiversitat.
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SALUTACIÓ DE L’EQUIP HUMÀ DE LA FUNDACIÓ
Els nostres patrons, educadors/es, tècnics/es i consell, són peces fonamentals per a
la bona marxa i desenvolupament de la fundació i la missió que promou. És per això
que els fem partícips actius de les nostres accions i els donem veu. Perquè així tingui
el valor afegit d’un equip humà i no només de bons professionals.

EL NOSTRE PATRONAT
Volem compartir la tasca que desenvolupem a la Fundació Roger Torné. Aquest any el
Patronat ha centrat els seus esforços en el compromís amb la infància vulnerable, que
a causa de la manca de recursos econòmics de les seves famílies no poden accedir a
una educació i un lleure de qualitat. La lluita per la igualtat és el que més ens motiva
perquè La Casa de l’Aire sigui un espai físic on es promoguin les jornades educatives
i de lleure, i on es treballin els valors, la cooperació, l’intercanvi d’experiències i
l’aprenentatge per poder gestionar les seves emocions de manera constructiva.

Manu Segura, Joan Jesús Tugues, Eloisa Alonso, Ramon Vila

Durant l’any 2018 hem establert aliances amb entitats socials de l’entorn del projecte, així
com amb les escoles dels barris en què treballem. Perquè estem convençuts que unint
els nostres recursos i coneixements, aconseguirem pal·liar la situació de desigualtat dels
barris destinataris de la nostra acció.
EL NOSTRE EQUIP TÈCNIC I EDUCATIU
Pensem i creiem que tots els nens i nenes sense excepció, tenen dret a créixer i
desenvolupar-se amb les mateixes oportunitats, sent per això una experiència molt
enriquidora per a tots ells i elles. Per sortir del seu entorn i poder gaudir al mateix temps
que aprenen, d’una sèrie de jornades educatives i de lleure a La Casa de l’Aire.
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L’equip humà està dedicat i compromès amb cadascuna de les accions que la Fundació
porta a terme.
EL NOSTRE CONSELL ASSESSOR
El Consell Assessor està format per un equip de persones de reconegut prestigi professional
i humà, que de forma voluntària s’encarrega d’orientar, assessorar i acompanyar al
patronat de la fundació. Servint de guia en diferents àrees i línies estratègiques vetllant
pels seus interessos i missió principal, per així aconseguir les metes proposades any rere
any d’activitats i ampliació del seu camp d’acció.

Sr. Felip Costa, arquitecte. Ha estat professor de la UPC
i de la Ramon Llull, SUBDIR. Gral. I Dir. D’Investigació a
l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya,
Dir. Tècnic en Dragados, Dir. Tècnic i Delegat
d’edificació en Copcisa, així com Dir. d’Edificació i Dir.
Tècnic a Comsa.

Sra. Carme Roig, Pedagoga i cap de publicitat d’
una editorial de llibres de text. Sempre interessada
i sensibilitzada en l’educació de nens. Per això
considera que les activitats de La casa l’Aire són
molt necessàries per a completar i enriquir la
formació de nens i nenes.

Sr. Joan Roma, President d’Innova, Associació per
a la Innovació Organitzativa i Social, que investiga
i acompanya transicions d’empreses i institucions.
Dirigeix els programes internacionals de la Idea a
l’Acció i Lideratge, Innovació i Management.

Sr. César Viguera, Editor de la Revista de Neurologia
des de 1976, dedicat a la comunicació científica i a
la formació de postgrau. Director de iNeuroCampus
i de neurologia.

Sr. Pascual Ortuño, ha dedicat la seva vida
professional al Dret com a professor universitari,
advocat, jutge, i com a investigador, treballant per a
la millora del sistema legal. Va ser Director Gral. de
Dret Privat de la Generalitat de Catalunya, període
en què es va promulgar el Llibre III del Cod. Civil
de Catalunya sobre les associacions i fundacions,
donant impuls per avançar en la transparència i
modernització de les entitats jurídiques sense ànim
de lucre.
Sr. Jordi Torrens, economista i empresari en els
sectors de la distribució de productes químics i
transport, vicepresident de la Cambra de Comerç
de Manresa i «boig pel bàsquet».

Sra. Montse Tarrés, Experta en Comunicació,
Reputació i Responsabilitat Social. Presidenta de
l’Associació Nacional de Directius de Comunicació.
Interessada i dedicada a totes les coses que mouen
la comunicació per fer una societat millor.
Sra. Inma Coronas, àvia i metge de capçalera i
d’empresa des de fa 25 anys com a dermatòloga. Es
va formar a l’Hospital del Sagrat Cor, on va treballar
durant 15 anys, estant ara al Centre Mèdic Teknon.
Les tasques i el projecte de la Fundació la Casa
de l’Aire donen una oportunitat als nens i nenes
de desconnectar de la seva rutina, socialitzar-se i
gaudir de la natura. Les sortides a la natura poden
ser la millor medicina!
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EL PROJECTE SOCIOEDUCATIU: LA CASA DE L’AIRE
Es tracta d’un programa global i transversal que busca millorar el benestar i
desenvolupament de la infància en situació complexa. Impulsant un ensenyament
personalitzat i actiu, promovent hàbits i rutines saludables transmetent valors de
cura i respecte pel medi natural, a través de dinàmiques i activitats d’oci, diversió i
cultura. Les activitats es duen a terme a partir d’estades a La Casa de l’Aire, situada
als entorns del Parc Natural del Montseny.
L’enfocament del programa es basa en 3 línies d’acció:
Jornades educatives a la natura entre setmana i acompanyats del
tutor o tutora. Aquestes jornades s’integren en el currículum de les
escoles amb les quals col·laboren durant l’any acadèmic, realitzant
deu sortides anuals per curs.
Sortides els dissabtes de caràcter socioeducatiu dirigit als nens
i nenes dels diferents barris on actua la fundació. Efectuant 10
sortides a l’any amb cada nen i nena i 1 amb les seves famílies.
Colònies per a la infància, la fundació estén la seva missió a les
vacances d’estiu. Es duen a terme estades d’una setmana a finals
de juny i altres, a principis de setembre.
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El programa es presenta com una opció de qualitat educativa i saludable al medi
ambient i un suport important per a les famílies. Ho vam aconseguir creant una xarxa
socioeducativa amb institucions, centres educatius, entitats i associacions, que tenen
com a eix transversal garantir la igualtat social i un desenvolupament sa de la infància
més vulnerable.

ENTITATS AMB LES QUALS COL·LABOREM
La Fundació Esperança, la Fundació IReS, la Fundació Pare Manel, cinc escoles de
Barcelona, actualment participants del programa lleure educatiu entre setmana,
conjuntament amb els casals i centres cívics entorn d’elles, són els principals agents
que faciliten el creixement i consolidació del grup de nens i nenes en les estades
realitzades en cap de setmana.
El paper de les entitats que col·laboren activament en el programa és essencial per
aconseguir l’objectiu comú desitjat: oferir l’oportunitat als nens i nenes en situació
vulnerable per gaudir d’entorns naturals, hàbits saludables, aprenentatge de valors,
respecte individual, mutu i del seu entorn; en un espai de desconnexió necessari a
causa de les situacions complexes de cadascú. Junts vam realitzar un acompanyament
personalitzat a cada participant i les seves famílies.
AMB LES ESCOLES
Poble Sec: Escola Jesuïtes Poble Sec
La Verneda i la Pau: Escola La Pau
Bon Pastor: Institut Escola El Til·ler
Roquetes: Escola Turó de Roquetes
Ciutat Meridiana: Escola Mestre Morera
AMB LES ENTITATS
Pare Manel
Fundació Esperança
Serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona

Associació de famílies monoparentals
Fundació IReS
Associació Iniciativa Proinfancia
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PROINFÀNCIA
El Programa Caixa Proinfància va ser impulsat el 2007 per la Fundació “la Caixa”
com a resposta al repte de millorar les oportunitats i la inclusió de nenes, nens i
adolescents afectats per la pobresa. Amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa i
l’exclusió social establert en els programes marc de la Unió Europea. Aquest és
un dels diversos motius per què es va iniciar aquesta col·laboració amb les entitats
socials de tot el país.
A través del programa s’ofereix reforç escolar i un Model d’Acció Social, eix
fonamental sobre el qual gira tota l’acció socioeducativa amb la població destinatària
donant atenció amb subprogrames com: psicoteràpia, oci i naturalesa, casals d’estiu
entre d’altres. En aquest apartat és on té el seu rol La Casa de l’Aire que forma part
de la Taula Proinfància La Pau- Verneda, coordinada per la Fundació IRES. Aquesta
Taula de benestar social aglutina a totes les entitats socials i educatives del barri per
tal d’oferir de manera interrelacionada un servei d’activitats pedagògiques i lleure
educatives als infants adscrits dins del programa de ProInfància. El paper social de la
Casa de l’Aire és oferir als nens i nenes de 6 a 12 anys, diferents estades en contacte
amb el medi ambient durant tot l’any i unes colònies la primera setmana de setembre.

Sense el suport del programa Proinfància de l’Obra Social “La Caixa” no arribaríem
a tants infants. L’oportunitat de viure experiències treballant en la integració, la
cooperació i la superació de reptes ajuda a fer que els infants i les seves famílies,
puguin creure en un futur immediat d’igualtat i sense pobresa.
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BENEFICIARIS I BENEFICIÀRIES DE LA FUNDACIÓ
Els nostres beneficiaris i beneficiaries han estat i són les nenes i nens que són
“titulars de drets”, com promou i ratifica la Convenció dels Drets de l’Infant (Nacions
Unides). La fundació treballa en els barris més vulnerables on hi ha manca d’espais
per al desenvolupament de competències bàsiques i personals de la infància i
accés al benestar familiar. Els nostres beneficiaris tenen entre 6 i 12 anys i són
procedents d’una xarxa socio educativa amb institucions, centres educatius, entitats i
associacions, que tenen com a eix transversal garantir la igualtat social de la infància.
➜ A Barcelona un 29,2 % de les persones menors
de 16 anys, és a dir, uns 62.000 nens i nenes
viuen en risc de pobresa o exclusió social (taxa
AROPE).
➜ La precarietat laboral i l’atur dels adults de la
llar són la principal causa de risc de pobresa i
exclusió social entre els nens i nenes.
➜ 1 de cada 10 nens, nenes i adolescents que
viuen als barris més pobres de Barcelona,
no poden fer front regularment a activitats
d’oci educatiu, a causa d’aquestes notables
desigualtats i tampoc poden fer sortides ni
colònies escolars.
Font (Departament de Promoció de la Infància, Ajuntament de Barcelona)

Tots aquests elements, sobretot la manca de recursos econòmics, impedeixen que
la infància tingui accés a activitats extraescolars com les excursions que faciliten el
contacte i una convivència sana per conèixer altres realitats.
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RENDES DELS BARRIS EN QUÈ INTERVÈ
LA FUNDACIÓ
Els barris en què treballem són: Bon Pastor, Ciutat Meridiana, El Raval, La Pau, la
Verneda, Poble-sec, Roquetes i Trinitat Nova.
Segons estadístiques per barris de l’Ajuntament de Barcelona (font: Informe de
situació de barris de BCN, 2017 *), la comparativa dels barris més alts als més baixos
en índex de renda familiar disponible (IRFD *) és d’una ràtio de 4,30 a 2.008-7,25 el
2014. Com podem comprovar, és evident la necessitat econòmica de les famílies dels
barris on la fundació actua, per oferir-los altres vies de formació i atenció de qualitat
als seus fills.

*Rensa Familiar Disponible per càpita Any 2017
(Números index. Base Barcelona =100)
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IMPACTE
Durant l’any 2018, vam realitzar 83 sortides educatives i de lleure a LCDA, 232 nens
i nenes beneficiaris i beneficiàries del programa, que inclou 2076 Moviments a la
natura. Incorporem a 3 escoles més, aconseguint així ampliar les nostres escoles a 5
en total. Ampliem la xarxa de barris donant servei a infants de 9 barris de Barcelona.
Realitzem les nostres primeres colònies al juny i repetim al setembre.
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OPINIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DEL
PROGRAMA
FAMÍLIES
Carme, madre de l’Abel de família monoparental que porta participant a La Casa de
l’Aire des de fa quatre anys, ens comparteix la seva visió sobre el programa.

La Casa de l’Aire “ha fet possible que el meu fill pugui entrar en
contacte amb la natura i gaudir-ne tal com és. Senzilla, natural...
A l’Abel, que enguany serà la seva última experiència, el veig
molt satisfet amb la pròpia activitat d’anar amb nenes i nens per
fer esport enmig del Montseny. Poder aprendre a respirar, estar
en un lloc que li agrada i on pot córrer, aturar-se, respirar i fer
més amics. A mi, com a mare, m’agrada saber que el meu fill
gaudeix tant de la platja com de la muntanya. Que, encara que
amb mi no hi va tant, el fet d’anar amb vosaltres sé que el fa molt
feliç. El treball de la fundació és súper important i cal valorarlo molt, perquè el personal que té és molt especial. Tenen tanta
cura amb els nostres fills i filles.
Gràcies de tot cor”,
Abel i Família
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Joan Carles i Laura, pares de l’Aaron diuen sobre les activitats de la fundació:

“Ens va agradar la idea d’apuntar al nostre fill perque és de
caràcter tímid i ara creu més en si mateix. El fet de conèixer
més gent i compartir aquest cor que té, que és fort i fràgil a la
vegada, i la idea de viure nombroses activitats ens va convèncer.
A les colònies, l’Aaron s’ho va passar increïble, va conèixer a
gent d’altres col·legis i li va encantar“.
Família de Aaron
Pilar, mare del David, que porta assistint a la fundación tres anys, nos explica:

“Estic molt contenta amb el programa perque des que el meu fill
va a La Casa de l’Aire, no és tan timid i ha anat agafant confiança
en si mateix. Gaudeix de la natura a més d’aprendre un munt de
coses al mateix temps que és diverteix en un entorn preciós com
és el Montseny. El tracte dels monitors és molt bo, proper i crec
que és una experiència que tots els nens haurien de viure perquè
els acosta justament a això, a la naturalesa i no tant a la tecnologia
que ha deixat aïllat a aquest tipus d’appropament al medi natural
tan important per als nens”.
Mare dels grups dels dissabtes
Escola del Turó de Roquetes
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INFÀNCIA
Què millor que compartir l’expressió dels nostres petits beneficiaris i beneficiàries a
través d’ells mateixos:
LES SEVES REDACCIONS I DIBUIXOS:

Omar (8 anys): “Al Montseny he après a conèixer tots els animals i
a saber els seus noms. M’he divertit amb els meus amics i també he
après a comportar-me a classe. Volem un món millor per als animals
i per a tots”.
Mannat (8 anys): “Jo he après a trobar animals i m’encanten per jugar
al bosc amb els meus amics. M’encanta menjar a La Casa de l’Aire i
també sé moltes coses sobre els éssers vius com els fongs. Alba i Otis
són molt divertides”.
Intizar (9 anys): “He après que la natura és molt important. He après que
he de tenir cura del bosc, dels animals com ara el Tritó del Montseny.
I he après a reciclar més i els llocs de tota la casa per no perdrem”.
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Faiq (8 anys): “He après que els arbres tenen noms i són de diferents
tipus. He descobert molt gràcies a l’Alba, Otis i Tere. La Casa de l’Aire
és més divertida que els videojocs. Quan sigui gran aquest serà un
dels meus records favorits.“
Lucas (9 anys): “Jo he après a investigar sobre animals que no havia
descobert i més de la natura. També que és infinita. He après els noms
de les muntanyes del Montseny: Matagalls, Turó de l’Home, Les Agudes
... i m’he divertit molt. La Casa de l’Aire és super xula! “
Niki (8 anys): “A mi m’agrada buscar insectes i he après els noms
de diversos. A mi no em va agradar escalar perquè m’havia fet mal,
encara que va ser divertit. He après coses de la naturalesa i he après
a buscar bolets. M’ha agradat veure els camins del bosc i explorar
gràcies a l’Alba i Otis. Sou molt bones. Gràcies.“

ELS SEUS MISSATGES PERSONALS A VIVA VEU
1r missatge de veu: Ana (6 anys)
“M’agrada anar a les convivències de les colònies ... a les excursions
perquè vam jugar, ens ho vam passar molt bé i és molt guai anar ...
És xulo anar, perquè fan coses guais i divertides, com un concurs que
m’agrada”.
2n missatge de veu: Roman (10 anys)
“A mi m’agrada anar d’excursió tots junts que no estar ficat en un quart
tancat amb la consola, podent sentir la llibertat, córrer i sentir el vent.
M’agraden els amics i això ... Doncs això, saps? Fins després”.
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ESCOLES

“Les sortides de la Casa de l’Aire són molt més que sortir al
medi ambient natural i aire lliure. A més d’aprendre contingut
sobre el medi ambient de manera vivencial i in situ, les nenes i
nens posen en pràctica destreses i habilitats que normalment no
utilitzen. A La Casa de l’Aire, tots els i les alumnes descobreixen
parts de si mateixos, que l’entorn urbà no els permet explorar.
Com desenvolupar-se en un entorn natural, com gestionar
conflictes en espais nous per a ells i com afrontar dificultats que
desconeixien que podria passar-los. El parc natural del Montseny
és un entorn poc habitual per a les nenes i nens dels Jesuïtes del
barri del Poble Sec. És una vivència que els impulsa a establir
noves relacions amb els companys i companyes de classe i
els educadors. Descobrir jocs nous, altres i noves maneres
de fer i aprendre, amb noves estratègies i sobretot els permet
crear records tant individuals com col·lectius. Per a les i els
nostres alumnes és sens dubte una oportunitat d’aprenentatge i
creixement personal com emocional”.
Iolanda Pelayo
Tutora de 3r.
Jesuïtes del Poble Sec
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ENTITATS COL·LABORADORES
Se sumen els missatges d’entitats col·laboradores com el Pare Manel que diu:

“La col·laboració amb La Casa de l’Aire ha estat i és positiva,
perquè han participat diferents grups en les sortides dels
dissabtes amb monitors i això ha facilitat un acompanyament
i coneixement del grup en cada sortida. Aquesta col·laboració
ha estat molt important perquè hem pogut ampliar la nostra
intervenció que fem durant la setmana amb activitats a un entorn
natural molt favorable per als nostres 50 nenes i nens entre 4 i
10 anys, que hi han participat.”
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TRANSPARÈNCIA I RESULTATS
La Casa de l’Aire es finança principalment amb fons propis en un 78%. El 22%
restant del seu finançament procedeix de les donacions i aportacions rebudes, que
es distribueixen en un 14% en donacions d’espònsors, empreses i particulars amb
micro donacions, i un 8% amb les aportacions dels beneficiaris del programa com
són escoles i famílies.

Pensem que la transparència i els comptes clars són fonamentals en qualsevol acció
social. Per això publiquem totes les dades i informació en la pàgina web, accessible a
tot públic interessat. La fundació aplica el Codi de Conducta d’Inversions Financeres
que trobareu al web: www.lacasadelaire.org així com l’informe d’auditoria realitzat
per l’empresa MAZARS.
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IMATGE CORPORATIVA
Canviem la nostra imatge corporativa, centrant-nos en la visibilitat del nostre
programa. Així vam crear i destaquem la nostra marca pròpia, La Casa de l’Aire, que
tan bé ens defineix i els usuaris identifiquen i senten tan seva. Hem volgut dedicarli més espai i rellevància a la comunicació i reforçar amb imatges tot el que hem
aconseguit en aquests anys, els canvis que hem afrontat i la nostra aposta de futur.
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COL·LABORADORS, ESPÒNSORS I AMICS
Un projecte social no té el mateix valor ni arriba tan lluny sense la col·laboració
i ajuda de l’entorn. Per això la implicació dels nostres col·laboradors, espònsors i
amics tenen un pes tan important per a la Fundació Roger Torné i tot el seu equip,
així com per als seus beneficiaris.
Durant 2018 vam donar a conèixer la nostra forma de fer i ser, establint contactes
amb persones, entitats privades i públiques que s’han implicat i han donat suport
generant confiança per seguir creixent i creient en La Casa de l’Aire. És per aquest
motiu que volem agrair a tots per les seves aportacions, en micro-donatius o donatius
importants, en espècies o publicitat. Així mateix volem agrair la implicació de les
empreses proveïdores que ens donen suport tant amb els seus serveis com amb els
seus donatius.
El conjunt de col·laboradors que hem tingut durant 2018 ens ha portat amb èxit al fet
que més nens i nenes, escoles i llars, hagin pogut gaudir de La Casa l’Aire, tal com
vam indicar en el nostre apartat de transparència.

Volem destacar en aquest espai les aportacions d’espònsors, empreses i amics, que
representen el 14% del nostre finançament.
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REPTES 2019
A la Fundació Roger Torné, tenim el propòsit de millorar les nostres accions i oferta,
promovent l’aprenentatge significatiu, personalitzat i l’educació en valors, a més d’un
oci de qualitat a la ciutat de Barcelona. És per aquest motiu que durant l’any 2019
volem aconseguir aquests reptes:
Ampliar el nostre servei lúdic educatiu a 2 escoles i 1 barri més.
Concedir 60 beques totals per a les colònies d’estiu.
Rehabilitar la propietat de la Masia Can Surell - La Casa de l’Aire.
Mesurar l’impacte social, educatiu i salut del programa al costat
d’especialistes en educació, infància i naturalesa.
✓ Maquetar i distribuir el Quadern de Camp Educatiu a les escoles i
als beneficiaris. Un quadern que és part del material didàctic lúdic
educatiu de suport a la formació mediambiental i social que s’inclou en
el currículum escolar de l’educació primària.
✓
✓
✓
✓
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Sense tots vosaltres, aquestes accions i resultats no
haguéssin estat possibles.
GRÀCIES pel vostre suport i fidelitat a la fundació i
als nostre projecte La Casa de l’Aire.
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Col·labora!
Amb la teva aportació, podem fer més!

Ajúda’ns a omplir La Casa de l’Aire de nens i nenes!

La Fundació assumeix més del 70% de la totalitat del cost del programa
La Casa de l’Aire. La teva participació és important, et necessitem.

25€

150€

250€

625€

750€

Fes que un nen o
nena participi a
La Casa de l’Aire.
O encara millor,
fes que en
siguin dos!

Ajuda’ns amb el
desplaçament, pots
fer una donació per
a l’autobús d’anada i
tornada.

O si ho prefereixes,
participa amb el
lloguer de la casa
de colònies.

T’agradaria que
25 nens i nenes
d’una escola
participessin a
La Casa de l’Aire?

Col·labora per tal
que 30 nens i nenes
de diferents barris
de Barcelona puguin
anar a La Casa de
l’Aire.

INGRÉS O TRANSFERÈNCIA

TARJETA DE CRÈDIT

Fes el teu ingrés al compte de

Accedeix escanejeant aquest QR

ES94 2100 2903 6202 0030 3719
La col·laboració dona dret a deducció en IRPF i en IS.
Més informació a www.lacasadelaire.org/collabora

La Casa de l'Aire és un projecte socioeducatiu creat per la Fundació La Casa de l'Aire Roger Torné.
El seu objectiu és promoure hàbits i rutines saludables, transmetre valors i estima, dinàmiques i
activitats d'oci, diversió i cultura; amb base educativa i de qualitat ambiental.
El seu programa global i transversal busca millorar la salut i drets de la infància més vulnerable.
Impulsar una educació personalitzada i significativa, coneixement i respecte pel medi natural i,
fomentar l'activitat física a l'aire lliure. A partir d'estades a La Casa de l'Aire, situada als entorns del
Parc Natural del Montseny.

www.lacasadelaire.org
Fb -Tw: @FundRogerTorne
Ig: @casadelaire_

Amb la col·laboració de:

