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Col·laborem amb:

Una fundació amb història

L’any 1984, Josep Torné i Pardell va crear una fundació benèfica per a la infància procedent d'un entorn socioeconòmic desfavorit, donant part del seu patrimoni personal per començar el finançament del projecte.

Treballem amb:

L’any 1984 es crea la Fundació
Roger Torné, entrant a formar part
activa de la Coordinadora Catalana
de Fundacions. Fins l’any 2000 la
Fundació realitza una intensa
activitat de mecenatge, tant pels
objectius aconseguits com per a
les persones a les quals afavoreix:
84 entitats a Catalunya i nombrosos particulars reben la seva ajuda
econòmica.

Els nostres espònsors, padrins, empreses i amics:
1984

Entre el 2000 i el 2006, la
Fundació Roger Torné
investiga diferents camins per
crear un projecte social propi
que concreta el 2006. Aquest
té com a objectiu primordial
el benestar de la infància
desafavorida i s’articula al
voltant de programes de
sensibilització i cooperació.

2000

22 de maig de 1984
La Fundació Roger Torné es
constitueix formalment.

Any 2000
Mor el fundador
Josep Torné.

L’any 2017, fidel a la
missió d’ajudar a la
infància vulnerable,
la fundació inicia un
nou camí a través de
la Casa de l’Aire, el
seu programa social
i educatiu que
engloba infància,
salut, natura i lleure.

2006

Any 2004
UNICEF nomena
la fundació soci
honorari.

2017

Any 2006
Comença el projecte social
propi de la fundació.

Missió, Visió i Valors

La Fundació La Casa de l'Aire Roger Torné es mou en aquests moments amb un rumb molt clar que s’explica amb
la nostra Missió, la nostra Visió i els nostres Valors. És allò que ens defineix i ens empeny a seguir endavant.
MISSIÓ: Contribuir a protegir els drets dels infants, fonamentalment en entorns desafavorits i fent
possible que puguin accedir i gaudir de la natura, l'oci i l'educació en el medi ambient, intentant
aconseguir una societat més equitativa i justa.
VISIÓ: Aconseguir fer el més ampli possible l'abast de l'activitat que es
porta a terme des de 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 en l’àmbit de l'educació i la natura.

Raquel Alastruey Gracia
Immaculada Amat Amigó
Alberta La Grup S.L.
Eduard Arruga Valeri
Juana Barber Rosado
Josep MªBayer Raich
Mª Àngels Bosch Martínez
Albert Busquets Blay

Antoni Cañete Martos
Xavier Codina Zapater
Felipe Costa Cuadrench
Ignasi de Delas
Mª Teresa de Herralde Grau
Margarita Domingo Foix
Assumpta Escarp Gibert
Fincas Blanquerna S.L.

Sofia Franci Ventosa
Àlex Goñi Feher
Josep González Sala
Ferran Grasas Hernández
Pau Herrera Fontanals
Francesc Jufresa Patau
Amparo Lario De Merlo
Marian Marrodan Ligorit

Ferran Martí Colom
José M. Mir Casanoves
Carmen Mur Gómez
Josep Ollé Pous
Anna Petit Solé
Joan Pujadas i Ferrer
Josep Mª Riu Rovira de Villar
Toni Rodríguez Pujol

Carme Roig Riba
Joan Roma Vergés
Antoni Rovira Benet
Juan Sáez Mejías
Santiago Sardà i Argilós
Carlota Solé Puig
+ 450 més!

VALORS:
Totes les persones que formen part de l'equip de la Fundació estan
compromeses amb la mateixa, els treballadors, els membres del
Patronat, els consellers i els col·laboradors: Compromís

Totes les activitats relacionades amb la gestió de l'activitat de
la Fundació es controlen sota codis ètics auditables: Ètica
Les activitats que porta a terme la fundació estan sempre documentades de manera clara i pública: Transparència

Trobaràs més informació
a la nostra Memòria 2019
www.lacasadelaire.org

ontext i solució
per dur a terme la nostra tasca

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 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 en els entorns del Parc Natural del Montseny.

Infants
Perfil de les persones beneficiàries
Nacionalitat origen familiar

Tipologia familiar

Múltiple 3%

Separats 8%

Altres 1%

Fora
d’Espanya

Espanyola
38%

Volem fer créixer la família!

Monoparental
16%

3.000

Nombrosa
25%

59%
Nuclear
47%

El nostre número màgic de 2020

Farem, amb il·lusió, compromís i
passió, 3.000 sortides perquè més
nens i nenes de Barcelona puguin
gaudir de La Casa de l’Aire.

Nombrosa i
Monoparental 3%

Context i solució

En el context actual en què vivim, la desigualtat socioeconòmica incrementa cada vegada
més el risc de vulnerabilitat de moltes famílies, essent els nens i les nenes els més afectats.
Aquest fet repercuteix en el benestar infantil. Mancant-los de recursos i oportunitats per
satisfer les seves necessitats bàsiques i fer efectius els seus drets i llibertats.

Ajuda’ns a fer-ho realitat!

Per aquest motiu, la Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné es presenta com una opció de
qualitat educativa, mediambiental i saludable en el temps de lleure però, també curricular de
l’escola. Ho fa creant una xarxa socioeducativa amb institucions, centres educatius, entitats i
associacions; que tenen com a eix transversal garantir una vida digna i un desenvolupament
sa de la infància en situació més desprotegida.

L'acció social es duu a terme mitjançant tres línies d'actuació:
1. Les sortides durant el cap de setmana de caire
lleure-educatiu, enfocades als infants de diferents barris en
situació complexa.
2. Les jornades educatives a la natura, integrades al
currículum escolar dels nens i nenes de les escoles amb les
quals col·laborem.
3. Les Colònies d'estades d'una setmana, durant l'estiu.

Finançament

Vols sumar-te al repte?

La Casa de l’Aire es finança principalment amb fons propis en un 55%. El 45% restant del seu finançament procedeix de les
donacions i aportacions rebudes, que es distribueixen en un 28% en donacions de patrocinadors, col·laboradors i micro
donacions, i un 17% amb les aportacions dels beneficiaris del programa, com són: escoles, famílies i institucions.

Col·labora amb el suport educatiu, de vacances o de lleure d’un nen, una nena en risc / situació de vulnerabilitat. També
pots donar suport a la formació d’una classe de màxima complexitat.

4%

9%
38%

55%
24%

APORTACIONS
i DONACIONS

FINANÇAMENT
ACCIÓ SOCIAL

2019

2019
53%

Microdonacions
Patrocinadors i col·laboradors
Escoles, famílies i entitats

70 €

300 €

1.600 €

Un dia a La Casa
del Aire.

Una setmana de
colònies.

Un dia per a una
classe.

Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné

17%

Podeu veure l’auditoria de comptes sencera a la nostra pàgina web:
www.lacasadelaire.org/qui-som/transparencia/

Col·labora! Amb la teva aportació, podem fer més!
Fes el teu ingrés al compte de

ES94 2100 2903 6202 0030 3719

La col·laboració dóna dret a deducció en l’IRPF i en l’IS. Més informació a www.lacasadelaire.org/collabora

