FUNDACIÓ PRIVADA GOEL
MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2019

1.- ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
L’entitat FUNDACIÓ PRIVADA GOEL es va constituir amb data 3 d’octubre de 2007, sent la
seva forma jurídica en l’actualitat de Fundació, regulada per la llei 5/2001 de 2 de maig, de
Fundacions, de la Generalitat de Catalunya. L’entitat està inscrita en el Registre de
Fundacions amb el número 2.419.
A la data del tancament del exercici econòmic, l’entitat, té el seu domicili social a TERRASSA
(BARCELONA), avinguda Béjar, 299, sent el seu número de identificació fiscal G64685274.
Des de l’inici de l’entitat, ha centrat especialment en el projecte de lleure i respir per a persones
amb discapacitat psíquica “Projecte Mefi-Boset”, l’any 2014 inicia un nou projecte de promoció
i pràctica de l’esport mitjançant la participació d’un equip de futbol sala a la lliga escolar de
Terrassa i, l’any 2015, inicia la organització de jornades de formació de lideratge.
D’aquesta manera, l’activitat de la Fundació ha estat realitzant les següents activitats que a
continuació es detallen:
A.1

Activitat de lleure Mefi-Boset

A.2

Promoció i pràctica de l’esport

A.3

Formació de lideratge

A.4

Ús social de l’edifici

A.5

Representació i participació ciutadana
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A. ACTIVITAT
A.1.- Grup de persones amb discapacitat Mefi-Boset
Àmbit territorial: ciutat de Terrassa i Barcelona
Resum: Espais de lleure per a joves i adults amb discapacitat intel·lectual en diferents formats
per tal de promoure la integració de les persones amb discapacitat a través del lleure així com
oferir a les famílies serveis de respir. Les activitats de lleure no estan pensades per a ser
exclusivament espais per a persones amb discapacitat sinó com a grups d’amics amb relació
entre iguals per a persones amb i sense discapacitat.
Situació del servei: Iniciat a Barcelona l'abril del 1995 i a Terrassa el maig del 2010. Projecte
de continuïtat.

Responsable del servei:
Nom i Cognoms: Lydia González Díez
Càrrec: Responsable Acció social
Telèfon: 650 155 107
Correu electrònic: mefiboset@unida.es

OBJECTIUS PLANTEJATS:
- Millorar la qualitat de vida de les famílies amb persones amb discapacitat.
- Millorar l’atenció en el lleure de les persones amb discapacitat.
- Oferir a les famílies espais de respir de confiança.
- Ampliar l’oferta de recursos de lleure adaptats a la ciutat de Terrassa.
- Millorar la integració de les persones amb discapacitat en l’àmbit del lleure.
- Oferir un recurs per a persones amb discapacitat que han quedat fora de la xarxa
de recursos especialitzats (adults que no estan en cap centre).
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ACTIVITATS:
El projecte ha constat de diferents activitats:
1.- Espai de lleure intersetmanal.
Dirigit a joves i adults amb discapacitat intel·lectual. Tots els dimecres dels curs escolar de
17h a 19:30h. Oferint: - un espai de creació, socialització i interrelació de grups d'amistat
(amb persones amb i sense discapacitat) - un espai de respir per a les famílies i
cuidadors/es - activitats de descobriment i potenciació de les capacitats (tallers, activitats
lúdiques, sortides culturals, ...) i aprenentatge i pràctica d'hàbits (autonomia, AVD, relació,...)
Equip: 5 voluntaris
Assistència: 12 persones
Sessions totals anual: 36 sessions. Tots els dimecres dels curs escolar de 17 a 19,30h

2.- Espai de lleure de dissabtes
Dirigit a joves i adults amb discapacitat intel·lectual. Darrer dissabte de cada mes de 10:30h
a 19 h. Oferint: Activitats socioeducatives (treball per projectes, rutines, hàbits...) i sortides
culturals i de lleure (cinema, exposicions, museus, concerts, bolera, excursions, ...), adaptades
als usuaris. Així mateix oferint a les famílies i cuidadors/es un temps de respir. Les activitats i
les sortides es realitzen principalment a Terrassa i Barcelona. Aquest any hem fet un treball
sobre els ODS – Objectius de Desenvolupament Sostenible (gener a juny) i sobre Fem Vida
Activa (set-des).
Equip: 9 voluntaris
Sessions totals anual: 10 sessions. Darrer dissabte de mes d’11 a 19 h.
Assistència: 25 persones

3.- Servei de respir de cap de setmana.
Dirigit a joves i adults amb discapacitat intel·lectual. Dos caps de setmana al trimestre. Oferint:
Estades de cap de setmana a una casa de colònies, proporcionant un temps de respir a les
famílies i alhora treballar, amb els usuaris, la convivència, la socialització i les rutines i hàbits
de vida diària. Aquest servei s'ofereix a unes 15 famílies, d’entre els mateixos usuaris que
participen a l'espai de lleure de dissabtes.
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Cobertura: 12 famílies
Assistència: 12 usuaris
Equip: 7 voluntaris
Serveis totals anual: 4 caps de setmana

4.- Colònies d’estiu
Una setmana del mes de juliol. Una oportunitat de gaudir d’un espai de lleure més intensiu,
del grup d’amistat i poder treballar moltes AVD.
Dates: 8-13 juliol
Lloc: Llinars del Vallès
Assistència: 12 nois i 6 monitors

5.- Seguiment de famílies
Adreçat a totes les famílies dels beneficiaris del projecte.
Equip: treballadora social i tots els monitors.
Seguim fent un esforç especial en el seguiment de les famílies, reforçant el vincle d’aquestes
amb l’entitat i millorant el nostre coneixement de l’entorn. També hem fet atenció social
(orientació de recursos, derivació i conselleria) quan és necessari. S’ha fet un seguiment
(personal o telefònic) amb el 80 % de famílies.
Aquesta vinculació amb les famílies és especialment important a l'inici de la incorporació de
nous usuaris a les activitats, fent un seguiment de la seva adaptació.
També treballem en coordinació amb els serveis socials municipals en aquells casos que es
considera necessari.
Promovem la implicació activa de les famílies també a través d'algunes activitats conjuntes
(final de curs, nadal)
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6.- Atenció i Formació de voluntariat
Equip:
Durant aquest any, hem comptat amb un equip de 12 voluntaris, dels quals:
- 4 altes
- 5 baixes. 2 per trasllat i 3 per implicació a altres projectes.
Formació:
Seguim realitzant un esforç important per a la formació de l’equip, entenent que cal cuidar als
voluntaris i que això permet adaptar-nos millor a les necessitats i millorar la qualitat del
projecte.
●

Reunions de treball: març / juny / setembre.

●

Formació externa: 2 voluntaris han realitzar la formació sobre Escriptura fàcil.

7.- Sortida de famílies
Adreçat a totes les famílies dels usuaris de l'espai de lleure i als propis usuaris. Aquest any es
va fer sortida d’1 dia, el 16/06/2019.
8.- Relacions externes
Un dels objectius del projecte és sensibilitzar sobre les necessitats de les persones amb
discapacitat, promoure la inclusió, oferir formació...
TREBALL EN XARXA
Formem part de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat on hi participem
activament, especialment a la Comissió del Dia Internacional.
Formem part de la Xarxa d’entitats del barri de Can Tusell, i del Consell d’Entitats del
Districte 6, al qual ens hem incorporat recentment, i treballem amb totes les entitats del barri.
Treballem en coordinació amb l’Associació Educativa Tramuntana amb qui compartim
espais i amortitzem recursos i activitats, com l’escola de família Tramuntana.
Treballem en coordinació amb els serveis socials municipals que deriven gran part dels
usuaris amb els que treballem, i dels quals en fem un seguiment continuat i conjunt.
Formem part de l’European Disability Network (EDN)
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A.2. Promoció i pràctica de l’esport
Aquest any no s’ha desenvolupat cap projecte específic amb usuaris en l’àmbit de l’esport,
però s’ha estat construint la pista esportiva (futbol-sala, handbol i bàsquet) que s’està
finalitzant a final d’any.
Tenim un projecte de promoció i practica de l’esport per al 2020.

A.3. Formació de Lideratge
La Fundació Goel és, des de l’any 2015, la seu del Global Leadership Summit (GLS),
conferència global sobre lideratge amb seu central a Chicago, i que es celebra anualment a
135 països i 800 ciutats.
Àmbit territorial: Seu a Terrassa. Adreçat a tot l’Estat espanyol.
Resum:
Cimera de Llideratge, celebrada els dies 8 i 9 de novembre de 2019, a l’Auditori de l’Església
Unida de Terrassa, de l’Avinguda de Bèjar, 299 – Terrassa. Dos dies de conferències que es
van retransmetre a Terrassa i a 135 països i 800 ciutats de tot el món, en alta definició, a partir
de la cimera mare que va tenir lloc a Chicago el passat mes d’agost. A més de les
conferències, es va crear un espai de treball i de relació entre els participants.

Responsable de la Cimera:
Nom i Cognoms: Ruth Giordano Torres
Càrrec: Gerent GLS
Telèfon: 937881661
Correu electrònic: rgiordano@unida.es
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OBJECTIUS PLANTEJATS:
*Explorar principis avantguardistes de lideratge i adoptar una cultura de formació
continuada en el lideratge
*Oferir eines a tota persona que té un rol de lideratge en diferents àmbits
*Abordar temes específics del lideratge, visió, motivació, inspiració...
*Promoure un espai d’interrelació entre persones d’àmbits molts diferents, però amb les
mateixes inquietuds pel lideratge en valors
*Implementar l’oferta cultural i de formació en l’àmbit local i nacional
*Promoure la participació activa de tots els membres de la Fundació Goel en l’organització
de l’esdeveniment com a responsables de diferents àrees, excercint el voluntariat.
*Promoure el treball en xarxa utilitzant eines 2.0 a nivell nacional, europeu i mundial.

ACTIVITATS:
1.- Cimera de Lideratge
Data: 8 i 9 de novembre de 2019.
Lloc: Auditori de l’Església Unida de Terrassa, Avgda. de Béjar, 299.
Conferenciants:
Craig Groeschel, Cofundador & Senior Pastor Life Church.
Bobby Lewis, Director Musical The Bobby Lewis Ensemble, professor a Alaska Fairbanks
Festival, Pastor executiu a New Light Baptist Church, Nova York.
Bear Grylls,, Aventurer, Escriptor y Presentador de TV.
Danielle Strickland, Pastora, Autora y Advocadessa de Justícia.
Patrick Lencioni, Autor bestseller, Fundador & CEO The Table Group.
Ben Sherwood, ex director general a Disney Media Networks; ex President a Disney ABC
Television, Autor bestseller.
Liz Bohannon, Cofundadora & CoCeo Sseko Designs.
DeVon Franklin, Productor, Autor, Conferenciant, CEO de Franklin Entertainment.
Jo Saxton, Autora, Coach en lideratge, Emprenedora.
Todd Henry, Fundador d’Accidental Creative, Autor, Consultor de lideratge.
Jia Jiang, Autor bestseller, Blogger, Emprenedor.
Chris Voss, ex Negociador d’hostatges a l’FBI, CEO & Fundador The Black Swan Group.
Jason Dorsey, #1 al rànquing com a Conferenciant Gen Z & Milennial, Investigador.
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Assistents a la cimera: 335 persones (congressistes, autoritats, staff i voluntariat) Mitja
assistencial cada dia: 280 persones. Participants de fora de Catalunya: 25 congressistes.
Participants acollits a cases particulars: 10 congressistes. Voluntaris: 65 persones (joves i
adults)
Altres elements:
1) S’ha ofert allotjament i manutenció als congressistes que han vingut d’altres llocs a casa de
voluntaris i membres de l’entitat.
2) Voluntariat: una peça clau de la Cimera és la participació del voluntariat, que dona el valor
afegit a l’èxit de la mateixa i que n’és el valor diferencial. El treball conjunt de professionals i
voluntaris i entre diferents generacions, formacions... és un exemple dels valors que s’han
transmès a les conferències, amb un alt grau de compromís i excel.lència, segons les
enquestes recollides.
3) Beques. El preu de la Cimera ha sigut inferior al cost real per tal de facilitar l’assistència del
major nombre de persones. A més s’han becat a estudiants i persones interessades que no
podien assumir la despesa o que venien de províncies molt allunyades de Catalunya
(Andalusia, Madrid, Canàries, Osca, Múrcia, Comunitat Valenciana...) i ja feien una despesa
important en el transport.
S’han becat aiximateix a 25 persones d’Alei (tècnics i usuaris de 26 entitats de la ciutat que
treballen bàsicament en l’àmbit social en els seus diferents vessants)

2.- Activitats continuades de formació
1) Durant l’any hem projectat 3 conferències GLS a l’auditori, per tal de seguir oferint formació
als voluntaris de la Fundació.
2) El mes de juny GLS Terrassa, com a part del Comitè Nacional, va coorganitzar amb GLS
Europa una jornada de 2 dies de formació i visió de treball a les instal.lacions de la Fundació
Goel. Vam ser un grup de 14 persones i vam comptar amb la participació dels responsables
de cada seu al nostre país (Terrassa, Tenerife i Madrid) i del responsable de GLS Europa.
Propòsit: Treballar conjuntament el pla estratègic per GLS 2019; Creixement potencial de
noves seus; Programació, màrketing, web i logística conjuntes i Pressupost anual.
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TREBALL EN XARXA:
Hem comptat amb el suport de:
*Ajuntament de Terrassa
*Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya
*Diputació de Barcelona
*CECOT
*La Caixa
*Església Unida de Terrassa
*Consell Evangèlic
*Editorial Tyndale
*Editorial Clie
*Epson
*Nou Hospital Evangèlic
*Agape
*Ajuntament de Sant Cugat
*Ajuntament de Matadepera
*Consorci Zona Franca

A.4. Ús social de l’edifici
Durant l’exercici 2019 l’edifici no ha servit només per a les activitats socials de la mateixa
fundació sinó que s’ha cedit (gratuïtament o a un preu molt simbòlic) per a entitats i activitats
els fins de les quals concorden amb els de la Fundació.
Així han fet ús de les instal·lacions:
●

Església Evangèlica Unida fa ús de les instal·lacions per a les seves activitats:

o

Eclesials: espai cúltic, Escoles bíbliques per edats, Vetllades de pregària, Discipulats
individualitzats, Ministeris homes i dones.

o

Socials:

▪

Programes de lleure per a infants adolescents i joves – tots els divendres i dissabtes i altres
dies esporàdicament.

▪

Casal d’estiu – tot el mes de juliol
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▪

Escola de família – activitats esporàdiques de formació i de lleure

▪

Espai Familiar - servei de dutxes i bugaderia per a famílies amb risc social – tots els dilluns i
dijous tarda

▪

Activitats de formació i seguiment de voluntariat

▪

Tallers de costura per dones del barri, principalment immigrants – tots els dimecres tarda

▪

Cursos de castellà i català per a immigrants – Tots els dilluns i dimecres matí

o

Activitats culturals:

▪

2 febrer, Ruta interreligiosa a Terrassa

▪

15 de març, Presentació llibre “Sos Cristians”, a càrrec de Pilar Rahola, i amb testimoni viu
d’una refugiada cristiana perseguida

▪

12 d’abril, Concert Marcela Gandara

▪

16 juny, Concert Gòspel Soul

▪

17 octubre, Taula Rodona sobre el Tràfic de persones

▪

10 novembre, Concert de Gòspel The Bobby Lewis Ensemble (Nova York)

▪

1 desembre, Ponència del mim “Carlos Martínez”

▪

5 de desembre, Jornades Dona i Capacitats diverses (Organitzat per Ajuntament de Terrassa)

●

Escoles Públiques i Concertades: han fet servir l’Auditori per a actes culturals les escoles
Font de l’Alba, Lumen, Goya, Pere Viver, La Roda, Escola Bressol El Petit Príncep, Institut
Can Roca i Torre del Palau.

●

Entitats socials i/o solidàries – han fet servir les instal·lacions per a les seves activitats:
Cristians per Terrassa, UEBC, Associació Local d’Entitats per la Inclusió (ALEI), Compassion,
Parròquies Catòliques de Terrassa (Pregària conjunta pels presos polítics).

●

Concerts solidaris: També s’ha celebrat 1 concert solidari el dia 12 d’octubre, com a
celebració del 50 aniversari de la Residència Infantil Emmanuel, amb la participació del Cor
Gòspel Soul.
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A.5. Representació i participació ciutadana
Com a entitat estem representats i participem activament a diferents òrgans:
●

Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat de Terrassa

●

Pla de Desenvolupament Comunitari de Can Tusell

●

Consell Municipal del Districte 6

●

European Disability Network

B. SUBVENCIONS
Al llarg d’aquest any hem rebut diferents subvencions per al desenvolupament de les tasques
de l’entitat.
Subvencions públiques:

9.183 €

Subvencions privades:

5.020€ €

Aquestes subvencions s’han utilitzat principalment per al projecte d’atenció per a persones
amb discapacitat, tant per al funcionament ordinari com per la contractació de personal.

C. CRITERIS D’IMPACTE SOCIAL
La Fundació Goel treballa per la igualtat entre homes i dones, començant per l’equip de
voluntaris, amb un equilibri de gènere. Tant el personal, com el voluntariat, com l’equip directiu
té un equilibri entre homes i dones, en nombre i responsabilitats.
L’entitat vetlla per la sostenibilitat mediambiental i per això estableix el següent protocol per
les condicions de neteja i gestió de residus, i criteris de sostenibilitat i ambientalització dels
projectes
●
-

La neteja i la prevenció i gestió dels residus
L’entitat compta amb personal de neteja propi que s’encarrega de la neteja diària

dels espais i, específicament després d’activitats que requereixin una neteja especial.
-

Hi ha papereres per tot l’edifici a més de contenidors separats per a la recollida

selectiva de residus (paper, vidre, orgànic).
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●

L’estalvi d’aigua i d’energia – la nostra seu està construïda amb criteris de sostenibilitat i

estalvi energètic.

●
-

-

Sistema de calefacció per geotèrmia, que garanteix un alta eficiència energètica.

-

Regulació de la calefacció per ordinador en funció dels horaris d’ús de cada espai.

-

Edifici que té la qualificació “A” de l’ICAEN en eficiència energètica

-

Sistema de reg gota a gota en totes la zona enjardinada

-

Sistema d’aixetes amb difusor i tancament automàtic.

-

Utilització de bombetes de baix consum a tot l’edifici.
La mobilitat sostenible
A les activitats grupals es prioritza l’ús del transport públic o, quan això no és

possible, transport comunitari o compartir cotxes.
●
-

El soroll
Tenim espais insonoritzats segons la normativa vigent per les activitats que

requereixin fer més soroll (aules de música i auditori).
●
-

L’educació ambiental, la comunicació i la informació
Utilitzem sistema de reciclatge dels residus, fent una tasca educativa en aquest sentit

amb tots els treballadors, voluntaris i beneficiaris dels serveis.
-

Utilitzem vaixella reutilitzable (plats i coberts)

-

Es prioritza tot l’enviament d’informació per correu electrònic, amb l’estalvi de paper

que això comporta.
●
-

La seguretat i accessibilitat
L’edifici és totalment accessible per a qualsevol persona tant des de l’exterior com

en tots els seus espais interiors.
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