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Editorial 

Presentació d’un nou 

mitjà de comunicació de la 

Fundació  

 

Tens a les teves mans l’edició 

número 0 de l’ Informatiu, un butlletí 

periòdic de la Fundació Sique que té 

per objectiu apropar l’actualitat i la 

realitat de l’entitat a les seves sòcies i 

als seus socis. 

Obrim una nova etapa en la nostra 

comunicació per tal de mantenir 

informat al nostre entorn de persones 

més properes. Volem que els nostres 

lectors siguin coneixedors de les 

accions més importants que d’una o 

d’altra forma afecten el dia a dia de la 

Fundació. 

Sense una periodicitat preestablerta, 

el butlletí s’editarà i s’enviarà tan aviat 

com es disposi de continguts 

rellevants i d’interès. Per minimitzar 

l’impacte mediambiental i el consum 

de paper, sempre que sigui possible 

s’ enviarà als destinataris mitjançant el 

correu electrònic. Quan sigui 

imprescindible s’utilitzarà el paper i 

l’enviament per correu postal. 

Esperem que gaudiu del vostre 

exclusiu “L’Informatiu” de la 

Fundació Sique! 

Ah! I si ens feu arribar els vostres 

escrits, acudits, dibuixos, poemes o 

cròniques sobre qualsevol tema 

vinculat a la nostra funció, els 

publicarem! Envieu-los a: 

fundaciosique@fundaciosique.org 

Samuel Esturo, Director Fundació Sique! 

 

 

 

 

Tuteles creix fins a les 32 
persones 
 

El Servei de Tuteles segueix evolucionant d’ una manera molt 

ràpida  

Hem evolucionat de 6 persones al 

2019, a 32 al 2021. Aquest ha estat el 

creixement del servei de Tuteles. 

Podem dir que ha estat tot un èxit, 

doncs és evident que cobreix una 

mancança social manifesta. En aquest 

sentit, aquest ràpid creixement, ha 

estat resolt per part de l’ Entitat amb 

una eficaç organització dels recursos 

humans.  

Per altra banda, la Generalitat ens està 

derivant casos molt complexes. La 

majoria són persones amb greu 

desestructuració familiar, molts 

problemes econòmics i socials, 

toxicomanies, malaltia mental...  

En aquest sentit, degut a l’ assignació 

d’ aquests casos complexos, hem pres 

algunes mesures de protecció i 

confidencialitat, com ara accés als 

despatxos del carrer Sant Isidre amb 

videoporter i porta tancada, 

l’activació d’un número de telèfon 

mòbil exclusiu per aquests casos, 

protocols concrets d’actuació, i 

despatx a Generalitat (protegit) per a 

reunions delicades.  

En relació al finançament del servei, 

la promesa de la Generalitat és que a 

finals d’ aquest any 2021, concertaran 

el Servei. Per tant passarem de 

subvenció a concert / factura i 

cobrarem tarifes actualitzades. 

Finalment dir, que hem presentat 

tots els rendiments de comptes al 

Jutjat, el mes de Juliol 2021. De 

moment, tots aprovats. També hem 

subcontractat a una assessoria fiscal 

“social” per elaborar un informe per 

a cada tutelat: ingressos / pensions / 

incompatibilitats / ... per a millorar l’ 

economia dels tutelats. 

 

Torna Vadelleure Servei de Tuteles 2021 Campanya “Ajuda’ns” 

A l’Octubre 2021 han arrancat les 

primeres activitats post pandèmia, 

de la mà de la nova coordinadora 

contractada, la Marta Comas.  
 

Al llarg de l’any el servei cobreix 3 

usuaris d’assistència, 10 de 

curatela, 12 de tutela i 6 de 

defensa. 31 usuaris en total  
 

Es va iniciar a principis de 2021 

amb l’objectiu de captar socis i 

donatius. Pensada pel petit comerç 

i empreses de Badalona, va ser un 

èxit, sobretot amb les farmàcies. 
 

mailto:fundaciosique@fundaciosique.org
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VAVAVA reempren el vol  
Les Entitats comencen a contractar els serveis  

Els efectes positius de les vacunes i 

les mesures de prevenció dels 

contagis del COVID-19 es deixen 

sentir al sector del turisme i l’oci. 

Poc a poc, les contractacions de 

serveis tornen. La nostra agència 

VAVAVA no és aliena a aquesta 

situació i els clients han començat 

les contractacions.  

Encara a un ritme pausat, estem 

veient com es mouen pressupostos i 

es confirmen algunes ofertes. 

 Hem représ l’activitat amb alguns 

viatges ja confirmats i molts 

pressupostos en marxa. Al llarg dels 

mesos sense activitat hem continuat 

fent comunicacions, acció comercial 

amb clients, trucades... amb l’ 

objectiu de generar confiança amb 

els nostres clients, per tal que tornin 

a viatjar. 

També hem establert un conveni de 

col·laboració amb una agent de 

viatges a Israel, per tal de 

promocionar VAVAVA a persones 

amb discapacitat d’aquell país. 

Podem dir, que comença la 

recuperació i que si no hi ha rebrots 

importants que obliguin a mesures 

com les adaptades a l’inici de la crisi, 

les contractacions de cara a Setmana 

Santa i estiu poden tornar a 

VAVAVA a uns índex de 

contractacions i facturacions en linia 

amb l’evolució que ha anat seguit des 

de la seva fundació.   

 

 

 
  

Mercat Solidari  Projecte “Participa”  
 

Formem part de la comissió de 

treball amb l’ Institut Gutman i l’ 

Ajuntament de Badalona en el 

projecte “Participa”, dirigit a 

conèixer i entendre com es pot 

promocionar la participació a la 

societat de les persones amb 

discapacitat, amb la voluntat de 

transformar-la perquè sigui 

plenament inclusiva.

 

El mes de maig de 2021 vàrem celebrar el Mercat Solidari al local de vidre 

de la Plaça Pompeu Fabra de Badalona. Un any més, va ser un èxit. Com a 

novetat, vàrem tenir forces voluntaris/es externes (6-7 persones). La 

recaptació va ser de 42.800 €. 

Pel que fa al Mercat Solidari 2022, hem començat a fer gestions per al 

Mercat de l’ any vinent: reunions amb el Regidor/Tinent Alcalde amb 

l’objectiu de deixar lligat el local del 2022, així com reunions amb Fund 

Badalona Capaç per trobar col·laboració amb el muntatge. Ens cal ajuda de 

més persones externes. Finalment, també hem celebrat reunions internes 

per a “protocol·litzar” totes les gestions prèvies. Estem elaborant un 

document amb tota la logística, calendari d’ execució, tasques, personal 

necessari, infraestructura... 

 
La Patronal ha signat amb els comitès d’empresa una millora salarial 
 

El nostre conveni salarial no s’havia revistat en els darrers 10 anys. La nova revisió del conveni està lligada a la 

pujada de mòduls per part de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, però, la pujada de mòduls a la Llar 

Residència ha estat d’un 2,5% i al Suport a la Llar d’un 0%.  En canvi, la pujada de salari està entre el 4%-5%.   

És una millora lineal per a totes les categories laborals i queda establerta de la següent manera: 2018: 0 € | 2019: 

21 € x 14 pagues | 2020: 37 € x 14 pagues | 2021: 58 € x 14 pagues. Com es pot comprovar, s’ ha acordat fer-ho 

amb retroactivitat. 
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Llar residència 

 

 

responsables del Servei. La Rebeca 

López, ara és la responsable de 

l’àrea d’ Habitatge i Llar 

Residència; per la seva part, la 

Sheila Arapiles, ara és la 

coordinadora de la Llar Residència.   

De la mateixa manera, hem tingut 

altres canvis de personal d’atenció 

directa (baixes i altes).  

*La Generalitat ha augmentat els 

mòduls econòmics un 2,5 %.  

Aquesta pujada és insuficient per 

diferents motius. Primer, perquè els 

mòduls porten més de 10 anys 

congelats, sense pujades. Segon, 

perquè la Patronal ha pactat una 

pujada dels salaris base d’entre un 

4%-5%. I tercer, la Generalitat 

encara no ha cobert les despeses 

extres per Covid. 

Suport a l’autonomia 
a la pròpia llar 

  

A finals de l’ any 2020 vàrem rebre 

una bona notícia, que esperàvem 

des de fa 2 anys. La  Generalitat ens 

va confirmar l’ ampliació de 7 

places més. Per tant, la nostra 

capacitat registral en el Servei de 

Suport a la Llar és ara de 41 places. 

   

Així doncs, des d’ aleshores hem 

anat treballant amb diferents entitats 

i persones interessades, per tal de 

presentar noves sol·licituds al 

programa.  

 

A dia d’ avui la situació és la 

següent: 39 persones donades 

d’alta, 2 persones en tramitació de 

l’expedient, 3 persones en llista d’ 

espera, 7 pisos llogats d’alta a la 

xarxa d’habitatges del Suport a la 

Llar, i 9 professionals d’atenció 

directa.  

 

En aquest sentit, hem fet 

reestructuracions horàries en 

l’atenció directa i ampliacions 

horàries de professionals. 

 

Al mes de maig 2021, vàrem fer 

una reestructuració dels 

responsables del Servei, quedant la 

Rebeca López com a responsable 

de l’àrea d’ Habitatge, Suport a la 

Llar, i en Sergi Milagro com a 

coordinador de l’àrea de Suport a la 

Llar 

 

 

Durant el període Covid-19 hem 

continuat aplicant totes les mesures, 

plans de contingència i protocols de 

prevenció i actuació dictaminades 

per la Generalitat de Catalunya. 

Tota la documentació administrativa 

exigida al respecte, ha estat 

entregada a la Generalitat.  

Així, hem continuat fent seguiments 

setmanals amb el CAP de referència 

de la zona i Epidemeologia de la 

Generalitat. Tanmateix, reportem 

diàriament les incidències i/o casos 

negatius/positius a la Generalitat.  

Respecte la realització de proves 

PCR, les hem seguit fent amb 

periodicitat setmanal o quinzenal, en 

funció dels protocols.  

Pel que fa als beneficiaris i al 

personal de la fundació, vàrem rebre 

les dues dosis de vacunes, entre els 

mesos de març-abril.  

En aquest sentit, des de la vacunació, 

no hem tingut incidències respecte 

als beneficiaris. No hem tingut cap 

cas positiu, ni de confinament 

preventiu per simptomatologia. Sí 

que hem tingut algun cas positiu lleu 

de professionals. 

Apunts 

* Vàrem tenir una fuita d’ aigua al 

trencar-se el escalfador/acumulador 

d’aigua. L’assegurança ha cobert els 

desperfectes ocasionats. Si bé hem 

hagut de comprar un nou escalfador.  

*Al mes de maig de 2021, vàrem fer 

una reestructuració dels 

 

Ajuts econòmics 
 

Hem tingut un nou soci 

col·laborador / constructora 

Aliance-Brother : 1.500 € 

Relació de donacions i subvencions 

rebudes:  

La Caixa, oficina Francesc Layret 

Store. 6.000 € 

Generalitat de Catalunya. 

VAVAVA. 10.000 € 

Generalitat de Catalunya. Serveis 

Socials, manteniment. 7.400 €  

Empresa Orona: 1.300 € 

 

ESPAI DISPONIBLE 

PER A PUBLICITAT 


