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MISSATGE DEL PATRONAT
Malgrat el context tan difícil provocat per la Covid-19, el qual va obligar-nos a adoptar 
noves formes de fer arribar l’educació, el lleure i la natura als infants en situació de 
vulnerabilitat, un any més des de la Fundació ens hem mantingut ferms en el nostre 
compromís de lluitar per una societat igualitària, oferint un lleure i una educació de 
qualitat als infants d’aquelles famílies provinents de les zones de Barcelona on la falta de 
recursos econòmics és més evident.

Tot i els obstacles que s’han presentat al llarg d’aquest any, com ara la manca de sortides 
presencials a causa de les diferents etapes del confinament i les limitacions físiques, o la 
falta d’assistència dels infants un cop ja iniciades aquestes, això no ha estat impediment 
per no perdre de vista el nostre objectiu, i seguir treballant amb la convicció que, gràcies 
a la unió dels nostres esforços i recursos, aconseguim consolidar projectes amb grans 
beneficis pels infants. 

Mitjançant la promoció dels valors, la cura de les emocions i l’educació, des de La 
Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné contribuïm a vetllar per un futur més just i 
igualitari per tothom. 

La nostra prioritat és seguir forjant estratègies per afrontar nous reptes, mantenint  
aliances amb les diverses entitats públiques i privades que fins ara ens han fet suport, i 
ampliant-les amb noves relacions que creguin i confiïn en la nostra tasca.

Joan Jesús Tugues, Manu Segura, Eloisa Alonso, Inma Coronas i Ramon Vila
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CONSELL ASSESSOR
És un privilegi poder comptar amb un important òrgan de govern format per experts en 
diferents disciplines professionals i personals. El treball de suport i orientació continu 
cap al Patronat i l’Equip tècnic ha sigut clau per a la creació d’estratègies que han permès 
l’evolució favorable de les accions fundacionals.

2 Reunions Ordinàries     10 Trobades extraordinàries 

Sr. Felip Costa 

Arquitecte de professió, professor 
d’universitat i ex Sotsdirector general 
i Director de Recerca a l’Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya. 

Sr. Josep Ferrer

Mèdic de Professió, actualment pediatra 
al CAP Roquetes Canteres, al districte 
de Nou Barris de Barcelona. Membre 
del grup Core de Violència Masclista a 
Barcelona.

Sra. Roser Maneja

Doctora i investigadora a l’ICTA-UAB. 
Professora associada al Departament de 
Geografia de la UAB, on imparteix docència 
en el Grau de Ciències Ambientals i de 
Geografia.
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Sr. Joan Roma

President de l’Associació per a la Innovació 
Organitzativa i Social. Investigador i dirigent 
dels programes de lideratge i Innovació.

Sr. Pascual Ortuño

Professor, advocat i jutge. Actual 
magistrat-president de la secció 12a 
de l’Audiència Provincial de Barcelona, 
especialitzada en dret de la persona i de la 
família.

Sra. Carme Roig

Pedagoga i cap de publicitat d’una editorial 
de llibre de text, activista de l’educació dels 
infants a través dels llibres i el lleure. 

Sra. Montserrat Tarrés Ferran

Experta en Comunicació, Reputació i 
Responsabilitat Social. Top 100 dones 
lidereses d’Espanya i Ex-Presidenta de 
Dircom.
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EQUIP TÈCNIC
L’equip de professionals que ens acompanya per a la consecució dels nostres objectius 
està format per persones amb formacions en diferents àrees com: l’educació infantil, 
l’educació social, la salut, el dret i l’administració. Amb aquest equip interdisciplinari, 
hem pogut dur a terme les tasques més importants de la nostra vida, adaptar-nos a la 
pandèmia de forma resilient per complir amb el nostre compromís d’acompanyar a les 
persones demandants de serveis socials, que durant l’any 2020 han necessitat més que 
mai del suport de la Fundació.

Durant els mesos de gener i febrer de 2020 els tècnics van desenvolupar la seva activitat 
de forma consecutiva, tal com estava planificat. A mitjans de març, amb l’arribada de la 
COVID-19, l’equip va suspendre obligatòriament la seva presència al lloc de treball. No 
obstant això es va adequar a les circumstàncies i va adaptar la seva forma de treballar 
mitjançant les diferents plataformes en línia. Així mateix, es van crear diferents projectes 
per continuar amb l’atenció directa i conservar el vincle amb les persones beneficiàries 
dels serveis oferts. Al mes de juny l’equip tècnic va reprendre l’activitat i l’atenció a les 
persones de forma presencial, havent la Fundació mantingut en tot cas el compromís de 
continuïtat contractual de tota la plantilla.

3 Homes     8 Dones 

Marc Armengol
Cristina Fernández
Nira Freixes
Alba Gorlat

Geniffer Gutiérrez
David Hueltes
Júlia Miguel
Carlos Oliden

Paola Ramirez
Aina Tena
Alba Viana

“El lleure educatiu a la natura és una eina 
imprescindible per un creixement holístic 
dels infants i adolescents”. 
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respectuosa i compromesa amb el planeta” 
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
MISSIÓ

La missió de la Fundació s’emmarca en protegir els drets dels infants, 
fonamentalment en entorns vulnerables, fent possible que puguin accedir 
i gaudir de la natura, el lleure i l’educació en el medi ambient. Intentant, 
aconseguir una societat més equitativa i justa per a ells i elles.

Malgrat les circumstàncies de la Covid-19 durant aquest any 2020 hem pogut defensar els 
drets dels infants mitjançant actuacions a diferents taules de treball per a la infància en situació 
més vulnerable, també mitjançant la sensibilització continua a la població general, i sobretot 
amb intervencions presencials, ja que en tot moment hem vetllat perquè aquest servei d’ajut 
familiar es considerés com essencial, la qual cosa ens va permetre complir amb el compromís 
marcat a inici d’any. També es van realitzar sessions virtuals, apropant la natura a casa com a 
una forma per mantenir el vincle amb les persones usuàries dels nostres serveis. 
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VISIÓ

La visió de la Fundació és fer el més ampli possible l’abast de l’activitat 
que es duu a terme, arribant així, a més nens i nenes d’escoles i barris. 
Tanmateix, col·laborar amb altres entitats de caràcter social, fent de la 
Casa de l’Aire un referent en el marc de l’educació a la natura. 

L’any 2020 vam reforçar aquesta missió amb l’augment de l’atenció i els ajuts destinats a 
la població diana, arribant allà on més ho necessitaven. Hem aconseguit  augmentar les 
col·laboracions amb entitats públiques i privades, treballant de forma més integral perquè 
infants i les seves famílies puguin tenir una atenció més personalitzada i inclusiva. Hem 
proporcionat els recursos necessaris per apropar a nens i nenes a la natura i fer possible 
el seu dret a l’educació de qualitat, al lleure i al joc. 

VALORS

L’equip humà i motor de la Fundació es compromet amb la missió i els valors, 
mitjançant la signatura del codi ètic. Per mantenir la transparència i l’ètica any 
rere any, s’amplia la informació a la web de la Fundació, de totes les activitats 
que són auditades externament i mostrades de manera pública en els registres 
oficials.  

Els valors humans que orienten els nostres objectius
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Justícia - Sostenibilitat - Transparència
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COVID I LA POBRESA INFANTIL A 
CATALUNYA

La crisi provocada per la Covid-19 ha anat més enllà d’una crisi sanitària, comportant 
també una crisis econòmica i social, la qual ha impactat de forma negativa sobre els nivells 
de pobresa dels infants més vulnerables de Catalunya, veient-se greument afectats. Així 
doncs, observem com el 32,8% de la població menor de 18 anys –població composta per 
nens, nenes i adolescents–, es troba en risc de pobresa o d’exclusió social. L’esmentat 
percentatge es troba molt per sobre de les xifres del conjunt de la població catalana, les 
quals es situen en un 23,6%. Des de l’any 2016 l’indicador AROPE (At Risk Of Poverty 
and/or Exclusion) de la població menor de 18 anys ha augmentat en més de sis punts 
percentuals, havent passat del 26,6% al 32,8%. 

De les llars on habiten infants, el 27,2% es troben en risc de pobresa o d’exclusió 
social, percentatge que puja considerablement si parlem de famílies monoparentals o 
de famílies amb tres o més infants, situant-se aquests valors en el 53,6% i el 61,1% 
respectivament. Aquestes dades són realment alarmants, però preocupen encara més 
si tenim en compte que es tracta del pitjor registre de les disset comunitats autònomes, 
situant-se en més de vuit punts percentuals per sobre de la mitjana estatal en el cas de 
les llars monoparentals i en catorze punts en el supòsit de les famílies amb tres o més 
infants. En total, el 9,7% dels infants i adolescents (134.794 persones) habita en llars 
que asseguren no poder assumir dins de termini els abonaments relacionats amb el seu 
habitatge, de la mateixa manera que el 28,9% de les famílies amb infants no poden fer 
front a les despeses imprevistes. 

Cal destacar que la Covid-19 només ha fet que empitjorar els registres dels anys anteriors, 
posant de manifest la precarietat laboral, la carència de material severa, la bretxa cultural 
i educativa, la falta d’integració social i la manca d’accés a una bona salut. La immigració, 
les diferents ètnies, la desigualtat de gènere, les famílies nombroses i les monoparentals, 
són factors que agreugen encara més aquesta situació.



ACCIÓ
SOCIAL
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE 

Les activitats, programes i projectes de la Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné 
s’alineen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 (ODS), 
que l’Organització de les Nacions Unides (ONU) va adoptar al setembre de 2015. Aquests 
objectius formen part de l’eix principal de la nostra forma d’actuar. 

Concretament a la Fundació treballem en línia amb l’ODS 3 Salut i benestar, l’ODS 4 
Educació de qualitat, l’ODS 13 Acció pel clima i l’ODS 15 Vida d’ecosistema terrestre i 
l’ODS 17 Aliances per aconseguir els objectius. Aquest any ens enfoquem amb aquests 
objectius de forma més estable, creant projectes i aliances perdurables en el temps, 
sumant estratègies per arribar a la meta marcada per l’ONU. 
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Com ho hem fet?

Concretament, l’any 2020 hem dissenyat diferents plans estratègics per a la conservació 
dels entorns i l’eco sostenibilitat personal: 

ۥ  Hem dissenyat diferents objectius específics per aconseguir un món més equitatiu.
ۥ  Hem treballat en xarxa donant suport socioeducatiu a nens i nenes amb necessitats 

expressades.
ۥ  Hem col·laborat amb diferents entitats públiques i privades que permeten ampliar 

el nexe per aconseguir els objectius. 
ۥ  Hem executat activitats de consciència sobre el recurs natura, desenvolupant 

diferents sessions de sensibilització, promoció i cura del medi ambient. 
ۥ  Hem incentivat als proveïdors perquè ajudin a generar una petjada ecològica 

insignificant en l’entorn natural.

 

ۥ  Promoció de la salut amb activitats i programes de sensibilització.  

ۥ  Educació des d’una dimensió interpersonal, inclusiva, equitativa i de 
qualitat. Amb valors de respecte a la natura que ens envolta.

ۥ  Col·laboració amb diferents organismes per a la conservació d’espais 
naturals protegits. 

ۥ  Construcció de convenis en l’esfera pública i privada de la societat civil, 
creant xarxes comunitàries per aprofitar l’experiència i les estratègies 
compartides.

Què hem fet?
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IMPACTE 2020
Promovent el desenvolupament sostenible a través de l’educació

aconseguirem trencar amb les situacions més vulnerables. 

Hem reforçat l’atenció personalitzada als infants en situació de necessitats socials i 
educatives. A través de les intervencions realitzades mitjançant el Programa La Casa 
de l’Aire, hem gestionat serveis educatius i lúdics a infants de la ciutat de Barcelona, 
arribant a 695 usuaris.
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ESCOLES: EDUCACIÓ AMBIENTAL

L’equip educatiu mediambiental de la Fundació La Casa de l’Aire en conjunt amb les tutores 
del grup de classe de cada escola  participant del projecte han col·laborat de forma conjunta i 
bidireccional en la planificació, gestió, elaboració i disseny de les sessions mediambientals 
i del conjunt del quadern de camp desenvolupat al Montseny, complimentat a l’escola durant 
les sessions de coneixement del Medi Natural, Social i Cultural del grup-classe de 3r i/o 4t 
de Primària, escollit segons les complexitats i context de cada centre educatiu. 

Accions més destacades del projecte LCDA Escoles durant l’any 2020

1. Implementació d’un nou recurs educatiu de caràcter ambiental a la 
ȵǼƏɎƏǔȒȸȅƏ� ƳټXȇɀɎƏǕȸƏȅ� ƺȇ� Ɏƺȅȵɀ� Ƴƺ� ƬȒȇˡȇƏȅƺȇɎ� ƺɀƬȒǼƏȸ� ƳɖȸƏȇɎ� ƺǼɀ�
mesos de març a juny.

ۥ  Recursos i materials mediambientals presentats de forma virtual cada dilluns i 
dimecres des de l’aplicació d’Instagram de la Fundació.

ۥ  Conficoncurs presentat per un personatge de la natura, en TOTRI, amb l’estètica d’un 
TRITÓ del MONTSENY, actualment en perill crític d’extinció per mantenir l’educació 
de forma lúdica.

ۥ  Col·laboracions estratègiques virtuals. Difusió dels reptes i el concurs per part de 
9 escoles participants, a través de la pròpia pàgina web de l’escola o de les xarxes 
socials. 
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2. Incorporació de dues noves escoles a la xarxa de serveis mediambientals 
que ofereix el projecte: 

Escola Drassanes: Escola de màxima complexitat mitjançant la participació dels infants 
de 3r curs, amb un total de 45 infants procedents del Barri Gòtic a Ciutat Vella.    

Escola Baró de viver: Escola de màxima complexitat, amb 22 infants de 4t curs de 
primària, els participants conviuen al barri Baró de Viver al districte de Sant Andreu. 

3.  Atenció a les famílies de forma virtual 

Es van obrir diferents canals de participació entre famílies i educadores mediambientals 
a través de les xarxes socials, les videoconferències i els missatges  mantenint el suport 
emocional i socioeducatiu. 

4. Participació dels infants en l’avaluació de les sortides

Es va incorporar un instrument d’autoavaluació perquè a cada sortida els infants puguin  
expressar els aprenentatges assolits durant la jornada, amb qüestionaris oberts i tancats 
que recullen preguntes relacionades amb la temàtica curricular après a la jornada, 
l’educació en valors , el material de camp, el respecte cap al món natural i altres emocions.
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LA CASA DE L’AIRE LLEURE EDUCATIU

El projecte Lleure Educatiu es consolida per tercer any, amb la participació d’un equip 
educatiu sòlid que ha permès acompanyar als infants en les seves necessitats emocionals 
i socioeducatives. Enguany s’intensifica el treball integral amb les famílies participants, 
a través de les relacions directes amb infants, pares i mares i amb el suport de les 
entitats socioeducatives que intervenen per donar suport en les necessitats bàsiques i 
emocionals. 

Les accions més destacades del projecte Lleure Educatiu durant l’any 2020 

ۥ  Ampliació de l’equip educatiu, amb un total de 5 educadores.
ۥ  Ampliació del número d’infants per grup. Grups de 37 infants.
ۥ  Incorporació del treball per grups de tutoria. 

ۥ  Espai educatiu creat per a una educació propera i d’atenció personalitzada als 
infants del projecte. Treballant per objectius.

ۥ  Programació curricular dels dissabtes a través del treball per competències bàsiques 
de Primària.

ۥ  Competències bàsiques de l’àmbit d’educació en valors.
ۥ  Competències bàsiques de l’àmbit del coneixement del medi.

ۥ  Adaptació pedagògica de les valoracions de cada participant al finalitzar la jornada.  
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PROINFÀNCIA

El 2020, la col·laboració amb el programa Proinfància de L’Obra Social La Caixa a 
través de la intervenció en conjunt amb la Fundació Ires i Fundació de l’Esperança,                               
ha permès mantenir la participació de nens i nenes de barri de la Pau a les jornades de 
l’oci educatiu, així com a les colònies dutes a terme a l’estiu.

Aquest any el projecte s’ha mantingut estable, havent-se realitzat 4 jornades al Parc 
Natural de Montseny i 5 dins de Barcelona,   amb la visita a diferents llocs culturals 
de la ciutat. Les activitats s’han emmarcat en la línia d’acompanyament emocional i 
desenvolupament cognitiu, així com hàbits saludables.

Les famílies han interaccionat de manera positiva, l’assistència ha fluctuat a causa dels 
diferents casos de Covid i restriccions diverses, a cada jornada la implicació s’ha vist 
reflectida en la relació pròxima amb la Fundació. S’ha incorporat el funcionament de les 
tutories i això ha permès una millor atenció a les necessitats dels nens i nenes.
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LA CASA DE L’AIRE COLÒNIES

L’organització del projecte colònies va suposar un gran repte per a la Fundació després 
de molts mesos de restriccions. Ens va suposar invertir molts recursos humans i 
econòmics per a dur a terme l’estiu més necessitat pels infants, tot i això considerem 
que el projecte educatiu de les colònies d’estiu va suposar una proposta de lleure de 
gran valor educatiu en tant que ens va permetre treballar la gestió d’emocions i els 
hàbits socials, de convivència, alimentaris i d’higiene amb els infants, en un entorn segur, 
diferent a l’entorn familiar que estimula l’autonomia i la independència dels infants.

Les colònies van suposar una experiència d’aprenentatge molt significativa i estimada 
pels infants i també per a les educadores que les van acompanyar durant els dies de post 
confinament.

Les accions més destacades del projecte Colònies durant l’any 2020 

ۥ  Augment dels grups amb reforç del personal de monitoratge. Clarament ens va 
permetre fer una millor intervenció educativa.

ۥ  Consolidació de la xarxa amb les escoles i altres entitats socials. Va ser clau per 
mantenir el vincle amb les persones referents dels infants. 

ۥ  Increment del suport econòmic de la fundació. Amb un 30% més, va suposar que 
molts més infants poguessin participar.

ۥ  Formació de l’equip en mesures de seguretat per a la prevenció de la COVID. 

ۥ  Disseny de protocol Intern preventiu davant la COVID-19.

ۥ  Comunicació amb les famílies mitjançant el web de la Fundació. Una línia de 
comunicació inclusiva i transparent que les famílies van agrair molt per la confiança 
que transmetia. 
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ZONES D’ACTUACIÓ
El propòsit de la Fundació es desenvolupa a partir de les diferents recerques sobre la 
situació social i econòmica dels barris de convivència a la ciutat de Barcelona, vinculats 
amb persones, entitats, empreses i administració. La situació econòmica i social dels 
nostres beneficiaris, es va agreujar amb la crisi marcada per la Covid-19 i va augmentar la 
demanda per cobrir les necessitats a diferents zones de la ciutat. Des de la Fundació, de 
la mà de totes les persones implicades, hem arribat a cobrir bona part de la urgència de 
zones verdes per tothom, apropant els infants a la natura del Parc Natural del Montseny. 

ZONES GEOGRÀFIQUES D’ACTUACIÓ
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PERFIL SOCIAL DELS PARTICIPANTS
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Al llarg d’aquests anys, hem augmentat l’oferta socioeducativa. Malgrat que aquest 
any les activitats a la natura es van veure paralitzades, vam aconseguir mantenir els 
compromisos marcats. L’increment de relacions ens ha permès generar noves línies 
d’intervenció, aconseguint un treball en xarxa més inclusiu mitjançant l’acompanyament 
personalitzat als infants d’acord amb les seves necessitats i accentuant el reconeixement 
de la Fundació com a mitjà facilitador per trencar amb la pobresa social.
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TREBALL EN XARXA
Les entitats amb les quals hem col·laborat enguany s’emmarquen en dues vessants. 
D’una banda, les entitats públiques s’han encarregat d’informar les famílies destinatàries 
sobre les activitats de la Fundació i les diferents vies de participació, fent arribar les 
ajudes a qualsevol nen o nena que ho ha necessitat.

Les entitats socialment responsables ens han ajudat a aconseguir els objectius marcats, 
en forma de difusió, coordinació o mecenatge. En la seva majoria ens han permès 
realitzar una atenció de forma personalitzada, inclusiva i integral.

Finalment, la col·laboració amb les diferents entitats públiques i privades ens han permès 
crear una xarxa comunitària sòlida treballant pel benestar personal de totes les persones 
que han sol·licitat ajuda a la nostra Fundació.
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OPINIONS DE LES PERSONES 
BENEFICIÀRIES
COMENTARIS FAMÍLIES

“Gracias por todo, pero sobre todo por permitir a mi hija 
participar en estas colonias. Ha sido una buena experiencia para 
ella y espero continuar con el vínculo creado con la fundación. Un 
abrazo a todos los monitores y especialmente a su referente de La 
Casa del Aire” 
Família Romero

“Gracias al equipo de la Fundación, mi hijo esta súper feliz, dice que 
quiere llevar a sus hermanos pronto y no quería que se acabara el 

curso y las colonias. Muchas gracias por todo.”   
Família Oliveira

“Gracias a todo el equipo por hacer posible que los niños lo pasen 
muy bien a pesar de lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias y 
buenas vacaciones. Mu hijo esta deseando volver”.
Família Johan

COMENTARIS ESCOLES

“Gràcies per facilitar el poder gaudir d’aquesta possibilitat pels 
nostres alumnes. Ho han trobat molt a faltar en aquest temps de 
FRQ¿QDPHQW��(VSHUHP�SRGHU�UHSUHQGUH�O¶DFWLYLWDW�HO�SURSHU�FXUV�´
Directora Escola Jesuïtes Poble Sec
Maria Angeles Bresco 

“Gràcies per la vostra implicació, tot i haver estat un curs difícil 
crec que hem aconseguit l’objectiu, apropar els alumnes a la natura 
L�JDXGLU�GH�OHV�DFWLYLWDWV�HQ�JUXS��(OV�FRQWLQJXWV�WUHEDOODWV�DPE�HOV�

FRQ¿UHSWHV�PROW�HQFHUWDWV�L�WRW�L�TXH�SHU�OHV�GL¿FXOWDWV�GHO�PRPHQW�
la participació no ha sigut com haguéssim volgut en general valoro el 

projecte com tot un èxit.”   
Tutora de 3rB Turó de Roquetes

M. PILAR MANZANO 



La Casa de l’Aire Roger Torné
MEMÒRIA SOCIAL 2020 25

“Moltes gràcies per tot, ha estat una gran experiència, els alumnes 
KDQ�JDXGLW�PROW��&RP�GLXV�WX��WRW�L�OHV�FLUFXPVWjQFLHV��DO�¿QDO�GH�
FXUV�HQV�TXHGHQ�HOV�PRPHQWV�YLVFXWV�DO�0RQWVHQ\��(VSHUHP�TXH�HQV�
puguem tornar a veure.”
Tutora de 3rB. Institut Escola La Mina
ANNA VALLES 

“Moltes gràcies per la vostra feina! Només dir-vos que per tancar 
el curs vam fer vàries activitats sobre com havia anat aquest curs 

i molts dels records bonics que guarden els nostres nens i nenes 
tenen a veure amb La Casa de l’Aire, va ser molt maco escoltar-los. 

Un petó enorme.”
Tutora de 4t. Institut Escola El Til·ler

MARTA MENDEZ 
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RESULTATS
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TRANSPARÈNCIA I RESULTATS 
La transparència i rendir comptes és sempre la nostra prioritat. Som responsables del 
Patrimoni de la Fundació i de les aportacions de donants  i empreses que depositen 
la seva confiança en la nostra tasca. Per aquest motiu, i pel nostre compromís amb la 
societat, considerem imprescindible mantenir informat en tot moment els destins dels 
diners i l’impacte de la nostra acció en la societat.       
           
L’any 2020 l’acció social es finança amb un 37% a través de les donacions rebudes, un 
13% dels ingressos procedents beneficiaris del programa i el 50%  amb recursos propis 
de la Fundació. 

L’any 2020 el pressupost del programa La Casa de l’Aire es va executar en les línies de 
la seva acció social representat en activitats de colònies, lleure i escoles.

* L’empresa                           s’encarrega d’auditar els seus comptes.  
Aquesta informació la trobareu a la web: 
https://www.lacasadelaire.org/transparencia/financament/
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CAPTACIÓ I COMUNICACIÓ
HEM PARTICIPAT A:
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XARXES SOCIALS 
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CAPTACIÓ DE FONS

Per segon any consecutiu hem realitzat accions pròpies per aconseguir donacions que 
permetin l’augment de l’acció social que realitzem, aquestes accions també ens ajuden 
a donar visibilitat de les necessitats expressades pel col·lectiu al qual la Fundació es 
dirigeix. 
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³�nX(�«XÁ�Áٳ���J«�^x0zÁ³
Tot l’equip de la Fundació es mostra profundament agraït envers tot aquell que ha apostat 
pels nostres projectes malgrat l’any tan complicat que hem patit. Tot i haver estat un any 
atípic i no haver pogut desenvolupar la nostra acció social amb normalitat, hem fet tot 
el possible per adaptar-nos a cada situació i dur a terme el màxim d’activitats possibles 
dins les limitacions imposades.

La Covid-19 ens ha fet més forts, reforçant les nostres col·laboracions i creant-ne 
de noves, arribant així a més nens i nenes en situació de vulnerabilitat i reduint les 
desigualtats econòmiques i socials. 

Un any més, la nostra entitat festeja poder promoure noves iniciatives sempre de la ma 
dels seus col·laboradors estratègics, atès que sense ells res del que hem aconseguit 
consolidar fins ara hagués estat possible. Ens sentim orgullosos de seguir creixent any 
rere any i de la participació de tots els nostres aliats:

ۥ  Col·laboradors.
ۥ  Patrocinadors.
ۥ  Proveïdors.
ۥ  Entitats privades.
ۥ  Persones particulars.

Gràcies a tots i a cadascun d’ells per les seves aportacions –en forma de donatius, microdonatius, 
o donatius en espècie–, les quals ens han permès dur a terme les accions recollides en aquesta 
memòria.  
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En agraïment als nostres benefactors.
Sense tots ells això no seria possible.



Més informació a www.lacasadelaire.org

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

Amb la teva aportació, podem fer més!

Fes el teu ingrés al compte de

 ES94 2100 2903 6202 0030 3719

Col·labora!

Accedeix escanejant aquest QR

INGRÉS O TRANSFERÈNCIA TARGETA DE CRÈDIT

Beneficis fiscals

Impost de la Renda 
Persones Físiques

Impost Societats

80%

35%

35%

35%

40%

40%

Fins a 150 !
de donació

Resta a partir
de 150 ! Pluriannual

La teva participació és important, et necessitem.

Un dia a La Casa
de l’Aire

Una setmana de
colònies

Un dia per a
una classe

300 € 1.600 €70 €



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 el benestar i 
els 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 de 

Montseny.

www.lacasadelaire.org

Fb -Tw: @FundRogerTorne
Ig: @casadelaire_

Segueix-nos a les xarxes socials

Amb la col·laboració de


