Pla d’activitats
FUNDACIÓ ROSA ORIOL
2016-2017
Activitats per projectes:
1. Plataforma dels aliments
Activitats de la dinàmica del funcionament
- Tots els dilluns matí i tarda i dimarts, matí, es fa
atenció al públic, acollint les derivacions de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Manresa i la xarxa de
serveis de la Ciutat, com dels Caps de l’ICS i de la
Fundació Althaia. A cada persona se li prepara una
comanda d’aliments i productes d’higiene i de neteja
de la llar i es deixa consignada la següent visita o
derivació al professional de referencia si s’escau.
- Cada dia dos vehicles de la Fundació recullen
aliments dels diferents supermercats i empreses que
fan donació en espècies, i que son classificats els
dimecres i divendres per un equip de voluntaris.
- Un equip de magatzem vetlla per les dades de
caducitat, així com per no trencar la cadena del fred
dels productes frescos, consignant les dades
requerides de temperatura i altres per tal de garantir
una oferta de producte de qualitat i en bon estat.
Activitats de difusió i recaptació de producte
- Dos cops durant el curs es fan grans recollides de
menjar.
o Al novembre el Gran Recapte de tot Catalunya,
en el que 230 voluntaris cobreixen 18
supermercats.
o Al mes de Maig la operació Quilo de Carrefour,
en el que una trentena de voluntaris recullen
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aliments que son doblats per l’entitat
organitzadora.
o Durant la Campanya de nadal diverses entitats
fan recollida de menjar, que la Fundació
organitza, supervisa i classifica.
2. Residència d’estada limitada: Residència Rosa
Oriol
Activitats ad intra
- L’equip de treballadors rep les sol·licituds d’acollida
per part de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Manresa o de la Fundació Althaia.
- Un cop acceptades les normes i acceptada la
incorporació a viure en la Residència, s’activa el
protocol d’acollida, contacte amb la xarxa sanitària i
social i elaboració del pla de treball personal,
encaminat a recuperar autoestima, treball i
incorporació a l’entorn familiar si s’escau.
- Acompanyament personalitzat dels residents.
- Participació en activitats de la Fundació.
- Cursos de capacitació i aprenentatge de la llengua.
- Elaboració CV i recerca de feina.
Activitats externes
- Per tal d’aconseguir recursos per a la Residència,
l’equip de treballadors, voluntaris i residents participen
en actes lúdics, benèfics i socials:
o Neteja de la llera del riu cardener Setembre–
Novembre 2016 i Gener- Març i juny 2017
o Vinya Cross, Novembre 2016
o Batecs solidaris, Juny 20173. El Cosidor
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De dilluns a dijous un grup de voluntàries coordinen la
formació i acompanyament de 9 dones, que aprenent un
ofici i manualitats, aprenen la llengua i valors de la cultura.
L’equip prepara exposicions amb el que elaboren, treballant
aspectes socials i aconseguint recursos per poder mantenir
aquest recurs formatiu d’inclusió social.
- Exposicions de treballs manuals al mes de Desembre,
dintre de la Campanya de Nadal i al mes de Juny, per
acabar el curs.
4. Hort Flor de Blat
Es un espai d’aprenentatge, acompanyament de joves del
Projecte Amburnia i de conreu del camp.
Un equip de 5 persones de forma sistemàtica, al que
s’afegeixen voluntaris i persones en risc d’exclusió,
treballen la terra promovent el producte de proximitat,
recuperant productes típics de la zona i distribuint Cistelles i
productes amb els que es col·labora amb la Plataforma
d’aliments de la Fundació.
5. Amburnia
Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i
a adolescents en situació de risc
Activitats
Durant el curs: Setembre a juny
- Sortides pràctiques a l'hort a partir del mes de març i
seguiment del calendari de l'hort en tasques agrícoles
pertinents: sembra, recol·lecció, poda d'aromàtiques,
neteja, elaboració d'extractes, etc.
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- En general, es treballa primerament una petita part
teòrica-introductòria de la tasca i l'elaboració de fitxes
relacionades amb les tasques a realitzar i el
desenvolupament de coneixements en diferents àrees
(matemàtiques, ciències naturals, llengua, etc.)
- Tasques pertinents a la botiga (espai de l'hort) durant
la temporada d'hivern i tardor principalment.
Elaboració de tasques manuals per a la decoració i
organització de l'espai. Preparar i embossar
aromàtiques, taller de llets vegetals, etc
- De forma rotativa els nens també col·laboren en la
residència a través del desenvolupament de tasques
de cuina i ajut als coordinadors en tasques de
dinamització de la residència.
- Col·laboració en el magatzem de la Plataforma
d'aliments de la Fundació i en la preparació de
comandes d'aliments que es lliuren als beneficiaris.
6. Pisos
Programes i activitats d'integració social de persones
estrangeres immigrades, sol·licitants
Activitats ad-intra: Treball amb les famílies
Al començament de cada Curs es fa un pla que s'avalua de
forma bimestral

- En cas d'alfabetitzacio i/o aprenentatge de català i/o
castellà, acompanyament amb el Centre de referència
- Participació en tasques de voluntariat a la Fundació:
Tres cops a l'any en el retorn de la solidaritat, accions
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de servei a la Comunitat amb altres agents de la
Ciutat voluntaris i dos cops a l'any en la participació
del gran recapte
Vinculació i seguiment del programa Incorpora i
incorporació a cursos de formació per aconseguir
treball
Participació de les dones que han entrat en el
programa, quatre cops a la setmana en el Cosidor
Visita mensual dels voluntaris referents dels pisos per
tal de detectar demandes, necessitats, seguiments,
etc.
Cada 15 dies, pas per la Plataforma dels aliments.

7. Projecte #Invulnerables
Es un programa que aposta pels nens i la família, amb
recursos, valors, creació de xarxes cooperatives, etc. amb
un significatiu impacte territorial, encaminat a garantir la
igualtat d'oportunitats i amb l'objectiu de trencar el cercle de
la pobresa que deixa marginades a moltes persones per
causes que són evitables i que ens proposem superar.
Activitats propies
Creació de xarxes de Solidaritat i diversos actes per
promoure la iniciativa publico-privada
www.invulnerables.org
Activitats generals de la fundació:
- Vinya Cros Solidaris: Oller del Mas 13 de novembre,
a benefici del Projecte invulnerables, en el que també
participen usuaris dels projectes col·laborant en la
organització o fent la cursa. Es realitza amb l’Oller del
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mas i Obra Social la Caixa, amb la col·laboració de
Rios Running i altres empreses del territori.
- Batecs Solidaris. Juny 2017: Cursa anual a l’entorn
del parc de l’Agulla i Parc de l’Acèquia, que es celebra
conjuntament amb l’Obra Social La Caixa i Ampans.
Amb la col·laboració d’empreses del territori
- La Fundació des de el 28 de novembre 2016 fins al 15
de gener 2017 amb el Grup Mediaset i l’Obra Social
La Caixa, promou la Campanya Los Comprometidos,
en els MCS a favor de la Infància
- Recuperació de la llera del riu: Activitat de retorns
de la solidaritat i treball intersectorial de Manresa. La
Fundació apadrina la recuperació de l’espai del riu i
promou accions per a la neteja: Setembre-Novembre
2016- Gener-Març i juny 2017.
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