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MISSATGE DEL PATRONAT
Un any més, ens complau compartir la tasca social que duem a terme a la
Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné.
Durant l’any 2019, el Patronat ha centrat tots els seus recursos en el compromís
amb la societat, sent el seu pilar principal, l’ajuda a la infància en situació de
vulnerabilitat, causada per la falta de mitjans econòmics de les seves famílies.
Tenint, limitat l’accés a l’educació de qualitat i el lleure extraescolar.
Hem aconseguit, crear una plataforma de suport educatiu de qualitat, de
lleure, però també moral; ja que la nostra implicació va més enllà. Treballant
transversalment els valors de respecte, pau, justícia, col·laboració, convivència
i la igualtat de gènere. Amb l’objectiu, d’ajudar a la infància i el seu entorn,
perquè en un futur pròxim, puguin gestionar la seva situació particular i les
emocions, de manera constructiva i autònoma.
El nostre objectiu un any més, ha estat reduir la desigualtat en les persones.
Per aquest motiu, ampliem les aliances amb les diferents entitats públiques i
privades, per a arribar cada vegada, més lluny. Estem convençuts que, unint
els nostres recursos i coneixements, aconseguirem pal·liar la situació de
precarietat social, perquè tots els nens i nenes puguin tenir accés a un futur
de qualitat, equitatiu i just.

Joan Jesús Tugues, Manu Segura, Eloisa Alonso, Inma Coronas i Ramon Vila
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CONSELL ASSESSOR
El Consell Assessor està compost per un equip de persones de reconegut
prestigi professional i humà, que de manera 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
tal d’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.
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. 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.
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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. 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. 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.
Sra. Roser Maneja,
Doctora i
investigadora de el Centre Tecnològic
i Forestal de Catalunya. Professora
associada a Departament de Geografia de
la UAB, on imparteix docència en el Grau
de Ciències Ambientals i en el de Geografia.
Coordina l’especialitat de l’Canvi Global
de l’Màster en Estudis Interdisciplinaris
en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i
Social de la ICTA-UAB.
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EQUIP TÈCNIC
Treballem perquè tots els nens i nenes sense excepció, tinguin dret a créixer
i desenvolupar-se sota les mateixes oportunitats, sent la Fundació un suport
primordial per aquesta tasca. La infància en situació o risc de vulnerabilitat ha
de poder gaudir al mateix temps que aprèn i es desenvolupa, sota la cobertura
de la igualtat. A través d’una sèrie de jornades educatives i de diversió, fora
dels seus entorns habituals, a la Casa de l’Aire.
Marc Armengol
Arià Bayé
Núria Bolao
Cristina Fernández
Nira Freixes

Alba Gorlat
Geniffer Gutiérrez
David Hueltes
Cristina Navarro
Manel Navarro

Carlos Oliden
Paola Ramirez
Alba Viana

El nostre desig és poder transmetre a tot infant,
valors i coneixements basats en una educació
personalitzada, emocional i de qualitat.
Creiem que ajudar la infància ensenyant el respecte per la
natura i l’ésser humà, és potenciar el creixement en felicitat,
contribuïnt així al canvi en la societat.
La infància i la natura mai deixen d’ensenyar i el meu
desig és poder transmetre a les noves generacions la
passió i els valors de respecte pel medi ambient, ja que
elles i la natura són el nostre futur.
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MISSIÓN, VISIÓ I VALORS
MISSIÓ

La missió de la Fundació és 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.
Durant el 2019, s’ha aconseguit augmentar l’ajuda social, ampliant l’equip tècnic i la
coordinació socioeducativa pels diferents projectes de la Fundació. Amb la finalitat
d’aconseguir una atenció més personalitzada, proporcionant estratègies i eines
contextualitzades i significatives per cada persona beneficiària, a partir de noves
activitats, materials i continguts.
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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.
Hem ampliat la xarxa de treball social amb diferents entitats públiques i privades,
mitjançant la incorporació al programa, de dues escoles públiques més, de màxima
complexitat. Concretament, l’IE La Mina en el barri de la Mina de Sant Adrià de
Besòs i l’IE Trinitat Nova en el barri de Trinitat Nova, districte de Nou Barris, ciutat
de Barcelona. Així com, la consolidació del suport socioeconòmic a les famílies
vulnerables en col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, a través del programa
Campanya de Vacances d’estiu. I finalment, l’ampliació de serveis socioeducatius
amb l’Obra Social La Caixa, a través del programa CaixaProInfància.
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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.
La Fundació, amplia els recursos en captació de fons, necessaris perquè els
projectes siguin sostenibles en el temps, treballant amb les entitats col·laboradores
amb les quals s’ha aconseguit crear estratègies conjuntes, per lluitar contra la
injustícia social. S’ha donat servei a totes les persones per igual, sense distinció
de cap tipus. A més, en totes les activitats de la Fundació es treballen els valors
de respecte, responsabilitat, solidaritat, protecció i sostenibilitat pel medi ambient.
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POBRESA INFANTIL
A Catalunya, les dades de pobresa infantil que viu en risc d’exclusió social
important i severa, continuen sent dades alarmants. Com a conseqüència, 1 de
cada 5 persones viu en risc d’exclusió social i 2 de cada 3, considera que les
seves condicions de vida han sofert una deterioració, des de l’inici de l’anterior
crisi econòmica de 2007. Aquesta situació social ja afecta a 1,5 milions de
persones en el territori, gairebé un 20% de la població de Catalunya.
A Barcelona, l’exclusió social està per sobre de la mitjana catalana i espanyola,
amb 1 de cada 4 persones (646.000 persones) que es troba en situació
d’exclusió social.
Aquesta bretxa social és multidimensional i es produeix quan les persones
s’allunyen del centre de la societat. Intervenen aspectes en relació a la
precarietat laboral, dificultat en l’accés a l’habitatge i a una bona salut. La
immigració, les diferències de gènere o les famílies monoparentals són un
focus molt sever. Aquests motius, concentren l’exclusió en:
Manca de recursos econòmics.
Dificultat d’accés a alimentació bàsica.
Vulneració dels drets de les persones.
Falta d’integració social.
Falta de capacitats culturals bàsiques.
A la llarga, aquesta situació supera les
capacitats d’un mateix. Les persones
que han viscut situacions de dificultat
econòmica en l’etapa infantil, no solen
acabar els estudis secundaris obligatoris.
Aquestes dificultats, poden multiplicar per
dos, la probabilitat de caure en la pobresa
o l’exclusió social en l’etapa adulta.
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

El vincle que la Fundació té amb el mitjà social i educatiu, li permet que
l’ODS 3, l’ODS 4, l’ODS 13 i l’ODS 15, formin part de l’eix principal de
la seva acció; actuant en els àmbits de la salut, l’educació, l’acció de
sostenibilitat del medi ambient i el respecte per l’ecosistema terrestre.
La Fundació desenvolupa els ODS a través de diferents projectes, duts
a terme durant al 2019. Aquests, es centren en l’ajuda educativa social i
cultural de nens i nenes amb necessitats, treballant en col·laboració amb
diferents entitats educatives i del tercer sector. L’activitat es realitza a
la natura, desenvolupant diferents sessions de sensibilització, promoció
i cura del medi ambient.
La Fundació incentiva als proveïdors perquè ajudin a generar una petjada
ecològica insignificant en l’entorn natural. Concretament, l’any 2019 s’ha
dissenyat el Pla Estratègic de Conservació dels entorns naturals de la
masia Can Surell, dins del Parc Natural del Montseny, propietat de la
Fundació.
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Garantir una vida saludable i promoure el benestar
per a tothom, en totes les edats.
Desenvolupament del programa d’ajuda
social fora de la ciutat, en entorns naturals.
Sent aquest, un aliat per millorar la salut i el
benestar dels éssers humans.
Sensibilització mitjançant rutines d’hàbits
saludables dirigides al públic objectiu.

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de
qualitat. Promoure oportunitats d’aprenentatge
durant tota la vida per a tots.
Garantia d’educació inclusiva, equitativa i
de qualitat als alumnes de les diferents escoles
amb les quals col·laborem, gràcies a l’ajuda
dels educadors i educadores de la Fundació.
Facilitem l’aprenentatge, des d’una
dimensió interpersonal perquè tots aprenguin
actituds de respecte actiu cap a les persones,
les seves idees, opinions, creences i les
cultures que les conformen.

Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi
climàtic i els seus efectes.
Treball des d’una línia transversal en tots
els projectes, basades en l’estima i el respecte
pel medi ambient.
Sensibilització a través de dinàmiques per
a reduir el consum de materials i consumir amb
responsabilitat per la prevenció de residus.
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Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels
ecosistemes terrestres i els boscos. Combatre i
revertir la desertificació, la degradació de la terra
i la pèrdua de biodiversitat.
Col·laboració amb els diferents organismes
del territori per a la creació d’espais naturals
protegits. A fi de garantir la vida saludable
dels ecosistemes mitjançant sistemes per a la
conservació de la diversitat biològica.

Constitució de convenis en l’esfera
pública i privada de la societat civil, aprofitant
l’experiència i les estratègies d’obtenció de
recursos dels mateixos, per a aconseguir la
sostenibilitat.

Masia Can Surell La Casa de l’Aire. Parc Natural del Montseny.
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PROJECTES
Mitjançant el programa La Casa de l’Aire actuem per la infància en situació
desfavorida. Es tracta d’un programa global i transversal que busca millorar
el benestar i el desenvolupament sa de la infància en entorns complexes,
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’aprenentatge, lleure, diversió i cultura. Les activitats
es duen a terme a partir d’estades en una masia situada en els entorns del Parc
Natural del Montseny. El programa es desenvolupa mitjançant tres projectes
socioeducatius: La Casa de l’Aire Escoles, La Casa de l’Aire Lleure Educatiu
i La Casa de l’Aire Colònies.
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Aquest projecte desenvolupa jornades educatives dins l’entorn natural del
Montseny, entre setmana, acompanyats del tutor o tutora del centre educatiu i de
les educadores ambientals de la Fundació. És un treball conjunt on es realitzen
10 sortides anuals per escola, amb les quals col·laborem durant l’any acadèmic,
amb la classe o classes seleccionades per participar al projecte. Són sessions
a la natura en base al currículum educatiu de cicle mitjà, en l’etapa de Primària.
Les accions del projecte de la Casa de l’Aire Escoles han estat:

1. Millorar la qualitat del projecte
A través de la implicació dels diferents centres educatius, s’ha creat una
programació amb objectius d’aprenentatge, criteris d’avaluació, competències
bàsiques i específiques de l’àmbit de coneixement del Medi natural i Medi
social i cultural. A part, de les seves corresponents dimensions d’aprenentatge
i del contingut específic per cada sessió.

S’han realitzat dues sortides pilot a la natura al mes de maig, una per cada
classe d’infants de 3r de Primària. L’objectiu ha estat oferir un primer contacte
de l’equip docent i del grup/classe, al projecte educatiu de caràcter ambiental
de la Fundació. Programat per desenvolupar-se durant el curs 2019-2020.
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IE La Mina (Barri La Mina, Sant Adrià de Besòs)
L’Institut Escola La Mina va néixer al setembre de 2016
com a fusió dels dos centres educatius públics, existents
fins llavors en aquest barri: L’Escola Mediterrani i l’Institut
Fòrum. Actualment, és un centre de dues línies, de màxima
complexitat en un entorn amb dificultats socioeconòmiques
i d’exclusió social, sent el seu alumnat majoritàriament,
d’ètnia gitana.
IE Trinitat Nova (Barri Trinitat Nova, districte Nou Barris)
L’Institut Escola Trinitat Nova va néixer al setembre de 2017,
de la fusió de dues escoles públiques del barri de Trinitat
Nova. Amb l’objectiu de dotar en aquesta zona perifèrica de
la ciutat de Barcelona, una infraestructura socioeducativa
de qualitat. Des de 2017, l’escola està immersa en un procés
de transformació educativa, per infants i joves en risc
d’exclusió social, procedents en la seva majoria, de fluxos
migratoris interns i externs.
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En aquesta ampliació, s’han incorporat 6 sortides mediambientals noves
amb un contingut curricular adequat per a 3r i 4t de Primària, de l’àmbit de
coneixement del Medi natural i Medi social i cultural. Tenint en compte, les
dimensions del món actual, de la salut i equilibri personal, de la tecnologia
i vida quotidiana i de la ciutadana; d’aquest àmbit. De la mateixa manera,
s’han treballat continguts específics d’aquesta àrea a través de: la iniciació a
l’activitat científica, el món dels éssers vius, les persones i la salut, l’entorn,
tecnologia i societat; el món que ens envolta, les persones, cultures i societats
i canvis i continuïtats en el temps.

Es crea i s’obre l’espai per a la participació de les famílies en les jornades a
la natura, donant la possibilitat al familiars dels alumnes, poder participar en
les diferents sessions de manera voluntària, oferint un acompanyament de
suport i col·laboració. L’objectiu és que tots els destinataris directes es sentin
partícips i parts actives del projecte i de forma indirecta, intervinguin en la
preparació de les següents jornades dels seus fills i filles.
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En aquest projecte es realitzen jornades de caràcter soci educatiu, dirigides
als nens i nenes dels diferents barris de Barcelona on actua la Fundació.
Es duen a terme, 10 sortides a l’any per cada infant. L’última d’aquestes, es
realitza conjuntament amb la família.
Les accions del projecte de la Casa de l’Aire Lleure Educatiu han estat:

En 2019, la programació anual del projecte de lleure s’ha fonamentat en el
currículum d’educació en valors de l’etapa educativa de Primària. Complementa
el treball de les escoles en l’àmbit formal, basant-se en les competències del
currículum per cada dimensió: personal, interpersonal i social.
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El centre d’interès durant el 2019, ha estat dedicat a la cura i el respecte
pel medi ambient i, a les tradicions populars catalanes. Gràcies a aquestes
propostes, les activitats de lleure han permès mostrar i ensenyar, les diferents
formes de protegir la natura, així com l’estudi de les tradicions culturals de
Catalunya. De la mateixa manera, s’ha afavorit l’educació en valors, el vincle
amb les tradicions i la importància del valor de la natura entre els infants.
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3. Implementació del projecte de tutories
A causa de la complexitat i del perfil dels nens i nenes amb els quals participa la
Fundació, en el 2019, s’ha començat a treballar per grups de tutories que permeten
recollir de manera més personalitzada i directa, les valoracions i pensaments dels
propis infants. És en aquest moment, quan es crea un espai per aprofundir en
aspectes de l’educació en valors i la part emocional de cada infant. Aquests espais,
repercuteixen de forma positiva en el contacte que tenen els nens i nenes amb
els seus educadors i educadores de referència, amb els qui teixeixen un vincle
de major proximitat i qualitat, al llarg del curs. És un clar exemple, del valor
afegit i referent lúdic-educatiu que aporta el projecte La Casa de l’Aire als
nostres infants més petits.

Per finalitzar el curs del projecte lleure educatiu, els diferents grups participants
van realitzar la jornada a la natura, acompanyats de les seves famílies. Es va
aconseguir un ambient càlid, afectiu, distès i la implicació, de tots i totes per
igual. Permetent-los conèixer i gaudir dels entorns naturals del Montseny, on
els infants passen mil aventures, juguen i aprenen a compartir i respectar-se
entre ells i elles. La participació d’aquest any va ser de 150 persones, en total.

5. Personal en pràctiques
Des d’aquest projecte, la Fundació va brindar l’oportunitat a una persona per
a poder realitzar les seves pràctiques educatives com a directora d’activitats
de lleure i temps lliure. L’experiència ha estat satisfactòria, implicant-se en el
disseny del projecte i posar en pràctica els seus coneixements, en les diferents
jornades al camp.
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El 2019, la col·laboració amb el programa CaixaProInfància de l’Obra Social La
Caixa ha permès ampliar la participació de nens i nenes en les jornades lleure
educatives de dissabte, així com l’augment de places en el projecte de colònies
d’estiu, al mes de setembre. El projecte s’ha consolidat amb la realització de 9
jornades fora de la ciutat, totes elles al Parc Natural del Montseny. Aquestes
sortides, han permès fomentar valors de convivència i de respecte entre
iguals, a partir d’activitats i jocs en entorns naturals.
La consolidació d’aquest projecte dins l’Obra Social La Caixa, ha propiciat
que les famílies hagin respost de manera positiva, incrementant l’índex
d’assistència dels participants en cada jornada. La implicació de totes elles
s’ha vist reflectida, en la relació pròxima amb els educadors i educadores
de lleure. Tanmateix, incorporar el funcionament de les tutories, ha permès
millorar l’atenció a les necessitats dels infants d’aquest grup i el contacte amb
les famílies. Rebent aquest gest, com una mostra de confiança de l’entitat cap
a totes elles.
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Durant el 2019, la Fundació ha continuat formant part de l’espai de reflexió,
Taula ProInfància La Pau - Verneda, coordinada per la Fundació IRES que
permet la trobada periòdica, de totes les entitats socials i educatives d’aquest
barri, districte de Sant Martí. Per tal d’oferir de manera interrelacionada, un
servei d’activitats pedagògiques i lleure educatives als nens i nenes adscrites
al programa CaixaProInfància. La participació en aquesta xarxa de treball, ens
permet coordinar-nos amb les diferents entitats, compartint metodologies
i propostes d’acció educativa que ens faciliten treballar conjuntament, per a
aconseguir generar un impacte més significatiu en l’atenció als infants.
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Les colònies al Parc Natural del Montseny estan destinades a infants de 6 a
12 anys, participants dels projectes de la Casa de l’Aire Escoles i La Casa de
l’Aire Lleure Educatiu, amb la possibilitat de crear noves places per a nens
i nenes provinents dels centres educatius i entitats col·laboradores, en els
diferents projectes actius.
Les accions del projecte de la Casa de l’Aire Colònies han estat:

1. Ampliació del nombre de participants
Ha augmentat la participació d’infants en aquest projecte, dels diferents barris
de Barcelona i la incorporació de noves entitats col·laboradores, gràcies a la
consolidació del vincle amb els centres infantils municipals de l’Ajuntament
de Barcelona: Casal Infantil Canyelles i Casal d’estiu de l’Escola La Pau.
Aquests usuaris, tenen una situació de vulnerabilitat socioeconòmica on no
desenvolupaven cap mena d’estades fora de la ciutat, durant el període de
vacances escolars.
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Es van realitzar dos torns de colònies, al juny i setembre, incorporant a l’oferta
de places disponibles, infants del Casal d’estiu de l’escola La Pau i participants
del programa CaixaProInfància de l’Obra Social La Caixa, provinents del barri
La Pau – Verneda. Aquest fet, va permetre que 18 nens i nenes tinguessin
l’oportunitat de gaudir d’unes vacances gratuïtes, especials i transformadores.

A través de la Campanya de Vacances d’Estiu de l’Ajuntament de Barcelona
i diferents donacions econòmiques de persones i entitats; la Campanya de
Beques de la Fundació va poder oferir que, un 40% dels participants ho fes de
manera gratuïta i el 60% restant, aportés un import simbòlic del cost total de
les colònies.
Els nens i nenes becats per gaudir de les colònies, provenien de cadascuna de
les escoles i entitats col·laboradores en els diferents projectes de la Fundació.
Tenint en compte, la seva situació socioeconòmica, familiar, evolució personal
i esforços realitzats, per a continuar avançant en el seu ensenyament i
aprenentatge educatiu.
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ZONES D’ACTUACIÓ
La situació econòmica i social dels nostres beneficiaris, evoluciona lentament
i en molts casos, no ha millorat al 2019. No obstant, des de la Fundació
juntament amb diferents organitzacions públiques i privades, s’ha contribuït
a la millora de la qualitat de vida de tots els nens i nenes per igual. Actuant,
en un barri més, sent 12 les zones geogràfiques de Barcelona on la Fundació
realitza la seva acció social.

Sants
1%

Trinitat Nova
7%

Bon Pastor
10%

Canyelles
2%

Ciutat Meridiana
10%
Roquetes
31%

Drassanes
3%
La Mina
6%

Raval
1%
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La Pau
16%

Poble Sec
12%

La Verneda
1%
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PERFIL DE LES PERSONES
BENEFICIÀRIES

26

Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné
MEMÒRIA SOCIAL 2019

EVOLUCIÓ ACCIÓ SOCIAL
Al llarg d’aquests anys, l’oferta socioeducativa de la Fundació ha crescut
positivament, com es pot veure en el gràfic 1. Les sortides han passat de 19 a
87, només en 2 anys. Les escoles, barris i districtes que s’han anat sumant,
han crescut exponencialment fins a un 50% més, entre 2017 i el 2019. Aquest
èxit, l’han fet possible moltes persones: donants, institucions, equip tècnic i
Patronat. Any rere any, tots aquests agents sumen esforços per donar una
major cobertura, al creixent nombre d’infants en situació de risc i d’exclusió
social.
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TREBALL EN XARXA
Les entitats amb les quals col·laborem habitualment, s’encarreguen de difondre
i informar a les seves famílies usuàries, sobre les activitats de la Fundació.
A través de diferents vies de participació i de manera personalitzada, perquè
pugui accedir als nostres projectes, tot nen o nena que ho necessiti.
La col·laboració de les diverses entitats educatives del tercer sector, permet
crear una xarxa associativa comuna i sòlida amb un mateix objectiu: oferir a
totes les famílies en situació vulnerable, l’oportunitat que els seus fills i filles
gaudeixin de forma pràcticament gratuïta, d’un millor benestar social, durant
el seu procés de creixement i aprenentatge.
Centres educatius públics, destinats a l’Educació:
Institut Escola El Til·ler
Escola Mestre Morera
Escola La Pau
Institut Escola Turó de Roquetes
Institut Escola La Mina
Institut Escola Trinitat Nova
Centre educatiu concertat, destinat a l’Educació:
Escola Jesuïtes Poble Sec
Entitats Públiques i Privades destinades al benestar social:
Casal infantil de Canyelles i Roquetes
Federació de Famílies Monoparentals
Fundació de l’Esperança
Fundació Ires
Fundació Pare Manel
Servicios Socials de l’Ajuntament de Barcelona
Fundació Roure
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OPINIONS DELS BENEFICIARIS I
BENEFICIÀRIES
Cada any, demanem a les persones beneficiàries que donin la seva opinió
i siguin partícips directes i indirectes, en l’acció social de la Fundació. A
continuació, es veurà reflectit en les opinions dels nens i les nenes, de les
famílies i les entitats participants següents.

Què t’agrada més de la Casa de l’Aire?
Les estades a la Casa de l’Aire en qualsevol dels formats que hem
esmentat, els aporta un destí ple de vida i natura, que
senten molt seu. És l’espai on poden ser ells i elles mateixes
i on estan acompanyades per professionals, que promouen una
vida més emocionant i especial per a tothom.
Sens dubte, diuen que les sortides culturals, les excursions
i estar en contacte amb la natura, compartint temps,
jocs i aprenentatges entre tots ells i elles fora de l’escola,
és el millor!
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Li donen importància al fet que sigui un espai fora de l’habitual,
on aprenen moltes curiositats del medi que els envolta:
el món dels animals, les plantes i insectes. Fet que reflecteix
el paper d’aquestes activitats, emplaçades al Parc Natural del
Montseny.
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“Estic molt contenta amb el programa perquè des que el meu
un munt de coses al mateix temps que és diverteix en un
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’apropament al medi natural tan important

mi no hi va tant, el fet d’anar amb vosaltres sé que el fa
valorar-lo molt, perquè el personal que té és molt especial i
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contingut sobre el medi ambient de manera vivencial i in
situ, les nenes i nens posen en pràctica destreses i habilitats
les alumnes descobreixen parts de si mateixos, que l’entorn

habitual per a les nenes i nens dels Jesuïtes del barri del
relacions amb els companys i companyes de classe i

perquè han participat diferents grups en les sortides
dels dissabtes amb monitors i això ha facilitat un
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
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RESULTATS
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TRANSPARÈNCIA
I RESULTATS
L’acció social es finança un 72% mitjançant fons propis, dels quals el 17%
procedeixen de les persones beneficiàries del programa i un 28% mitjançant
les donacions de patrocinadors, col·laboradors i les microdonacions.

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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COMUNICACIÓ, CAPTACIÓ DE
FONS I ESDEVENIMENTS

La Fundació va estar participant en
la Fira UPF Solidària, al campus
de la Ciutadella, Barcelona. Una
oportunitat per donar a conèixer
la Fundació, als membres de la
comunitat universitària i públic
en general; juntament amb una
trentena d’entitats del tercer sector,
vinculades a la UPF en els àmbits de
la pobresa, drets humans, solidaritat,
infància i gent gran, entre d’altres.
Més informació: https://www.upf.edu/web/firaupfsolidaria/

Un any més, vam participar en el
moviment solidari mundial “Giving
Tuesday”. És un moviment global
que vol incentivar i multiplicar
les bones accions socials de les
persones. L’objectiu és dedicar un
dia arreu del món, enguany l’1 de
desembre, en la celebració de l’acte
de donar de forma altruista; ja siguin
aliments, diners, temps (voluntariat),
objectes de segona mà o altres
ajudes; que activin la participació de
tota la societat.
Més informació: http://givingtuesday.es/
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És el primer any, que la Fundació realitza una acció pròpia per a aconseguir
donacions econòmiques a través de la Campanya Beques, pels infants
participants dels diferents projectes de la nostra entitat. Les donacions van
ser destinades al projecte La Casa de l’Aire Colònies d’Estiu, amb l’objectiu de
poder becar a més nens i nenes a l’estiu.
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PUBLICACIONS
Al llarg del 2019, hem comparegut en diversos mitjans de comunicació de gran
audiència, com a protagonistes de varies notícies, publicacions o intervencions
en el món socioeducatiu. Destaquem:
Reportatge: “Un Món més enllà del
Gueto” El periódico.

Publicació “Ajuda’ns a La Casa de
l’Aire”. La Vanguardia.

Anunci “Imatge corporativa
Fundació”. Autocares Moventia

Intervenció: “El Mirall Salut i
Natura”. Ràdio Sant Feliu
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ESTRATÈGICS
L’equip humà de la Fundació agraeix a totes i cadascuna de les persones
implicades en aquesta propòsit. En el conjunt d’ajudes rebudes durant el
2019, s’ha pogut completar amb èxit el suport a la població més vulnerable
de la Fundació, arribant a més nens i nenes, escoles i llars. A més, gràcies a
aquestes col·laboracions s’han consolidat les relacions existents i s’han creat
noves sinergies, per a aconseguir la disminució de les desigualtats en matèria
social i econòmica.
La Fundació celebra poder oferir un any més, noves oportunitats i nous espais
de qualitat al costat dels seus aliats estratègics, ja que un projecte social
d’aquesta índole, no hagués pogut arribar tan lluny, ni créixer any rere any, si
no fos per la implicació de cadascun d’ells:
Col·laboradors.
Patrocinadors.
Proveïdors.
Entitats privades.
Persones particulars.
Gràcies a les seves aportacions en forma de donatius, microdonatius o ajudes en
recursos, s’han aconseguit les accions que es veuen reflectides en aquest document.
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En agraïment als nostres benefactors.
Sense tots ells això no seria possible.
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Col·labora!
Amb la teva aportació, podem fer més!

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

70 €

300 €

1.600 €

Un dia a La Casa
de l’Aire

Una setmana de
colònies

Un dia per a
una classe

Fins a 150 €
de donació

Resta a partir
de 150 €

Pluriannual

Impost de la Renda
Persones Físiques

80%

35%

40%

Impost Societats

35%

35%

40%

Beneficis fiscals

La teva participació és important, et necessitem.

INGRÉS O TRANSFERÈNCIA

TARGETA DE CRÈDIT

Fes el teu ingrés al compte de

Accedeix escanejant aquest QR

ES94 2100 2903 6202 0030 3719
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 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_

Amb la col·laboració de:

