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organigrama

salutació de la presidenta
Ha passat un altre any, sense adonar-nos-en. Un any ple de celebracions, el nostre 40

SERVEIS EXTERNS

aniversari, el discerniment del nostre director, el funcionament de les nostres llars i el

VOLUNTARIAT

gran suport que tenim de l’equip tècnic i dels monitors. Com sempre dic, és un orgull
pertànyer a aquesta gran família i compartir junts tots els moments, bons i dolents.
Moltes gràcies a tots per estar sempre a punt!

Montserrat Niño
Presidenta

CUINA
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Presentació

COM ESPIRITUALITAT
COMISSIONS

Estic molt content de presentar-vos aquesta memòria. Enguany hem fet un esforç per
possible. Espero que us agradi. Vull donar gràcies, especialment, a Jordi Marquès que,
com a responsable de Comunicació, ho ha fet possible.

COM. CAPTACIÓ FONS

serveis

donar-li una nova imatge amb l’objectiu de renovar-nos i de fer-la el més entenedora

COM. ACTIV. COMUNIT.

Pere Domènech
Director

3 LLARS

El 2017 ha estat un any molt important per a nosaltres. Hem celebrat els 40 anys de la

1 CENTRE OCUPACIONAL

fundació del Rusc i per aquest motiu, a banda de ser una gran alegria, hem realitzat
moltes activitats de celebració i d’agraïment.
Vull donar les gràcies a cadascuna de les persones acollides de la Comunitat que ens
inspiren i estimulen cada dia i al gran equip humà que hi ha darrere de la Comunitat:

Professionals

educadors, responsables, voluntaris... és gràcies a vosaltres que tot és possible.
També vull donar les gràcies a Montse Niño i tots els membres del patronat de la Fundació que amb el seu compromís i responsabilitat sostenen el preciós projecte del Rusc.
Per últim, i sentidament, des d’aquí vull fer un especial record d’afecte i estima a Joan
Pujol, un dels fundadors del Rusc juntament amb els seus pares, que ha mort aquest
mateix any. Ells són els iniciadors del somni del Rusc!
Gràcies!

Patronat

1 DIRECCIÓ
2 EQUIP TÈCNIC
1 ADMINISTRACIÓ
1 FORMACIÓ
1 VOLUNTARIAT
1 COMUNICACIÓ
STO 7
LLARS RESIDÈNCIA 16

Composició del PATRONAT que consta en el Registre de Fundacions de la Generalitat:

SUPORT 6

persones acollides edat persones
llars i sto
acollides
2013
18

6

2014
18

7

19

7

2015
2016
25

6

25

6

8 20-29 ANYS
4 30-39 ANYS
6 40-49 ANYS
6 50-59 ANYS
5 60-69 ANYS
2 70-79 ANYS

2017
LLARS
EXTERNS

PRESIDENTA: Montserrat Niño
VICEPRESIDENT: Joan Prat
SECRETÀRIA: Mª Dolors Lleal
TRESORER: Josep Muñoz
VOCALS: Jaume Barcons, Montserrat Gispert, Mercè Jiménez ,Suspiros Parreño,
Josep Perich, Alain Saint Macary, Ramón Solé

2

“LA NOSTRA MISSIÓ ÉS DONAR A CONÈIXER ELS DONS DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, TREBALLANT JUNTS CAP A UNA SOCIETAT
MÉS HUMANA.”
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les llars
El lledoner 6

Brunzit 10

Al 2017, El Lledoner, hem viscut el nostre primer any. Ha sigut un any amb molts canvis

L’any 2017 la llar el Brunzit ha viscut un any molt enriquidor i de creixement grupal

a la plantilla, començant pel responsable, però també han canviat monitors i assistents.

amb la integració de tres persones noves que es van incorporar a finals de l’any passat:

Al Lledoner hi viuen en Jaume, en Josep, en Juanito, l’Anna, l’Amparo i l’Ana

la Isabel, en Toni i en Samuel. Ells ens han aportat motivació, aprenentatge i, sobretot,

Maria. Les dues últimes dues van entrar a la comunitat el novembre de 2016.

molta alegria. L’equip professional de la llar ha gaudit de molt bon ambient i de molta
motivació. La Lara i la Paula són les dues voluntàries d’Alemanya que han viscut a la

EL LLADONER ÉS UNA LLAR TOTALMENT ENFOCADA A LES NECESSITATS DE GENT GRAN, JA QUE ASSISTEIX LA
GENT MÉS VETERANA DE TOT EL RUSC.

llar aquest any. Elles han tingut un paper importantíssim a la vida de la llar.

Hi viuen un nombre més reduït de persones, la qual cosa fa que el ritme sigui més tran-

AQUEST ANY HEM PRIORITZAT COM OBJECTIUS: LA INTEGRACIÓ DE LES PERSONES NOVES, L’ESTRUCTURACIÓ DE LES
ACTIVITATS A PARTIR DE LA DEMANDA DE LES PERSONES I LA COMUNICACIÓ NO VERBAL.

quil i juntament amb el fet que el taller sigui a la mateixa llar minimitza els trasllats i alhora permet una estructura més flexible. Aquestes
són mesures que estan establertes per garantir que els nois puguin

L’assemblea de llar, l’espai de reflexió, els àpats i les sortides a caminar han estat les

tenir una vida tranquil·la.

activitats més favorables per assolir aquesta integració.

No obstant això, fem moltes activitats i als nois i noies els encanta
sortir a fer el café, anar a la biblioteca, a comprar, anar al cine o a fer

Totes les activitats s’han desenvolupat amb petits grups i per demanda personal, excep-

una passejada per Blanes.

te l’assemblea de llar i l’espai de reflexió que són conjuntes amb tots els que viuen a la

A la Mateixa llar, juguem a Memòria o al Dòmino, pintem Mandalas,

llar. Així doncs, s’ha fet l’activitat de dibuix en una escola de belles arts del poble, teatre

dibuixem i fem manualitats. Els nois i noies ens ajuden a plegar la

i bàsquet amb l’Associació Kedem, una sortida al mes al cinema, sortir a sopar, a la

roba, a cuinar, a parar la taula i a tenir cura de la llar, així com de la
decoració i de la neteja dels seus espais.

biblioteca, catequesis, informàtica adaptada, taller de foL’Anna i en Jaume jugant al domino al Lledoner.

tografia, caminades de cap de setmana, grup Fe i Llum,

A LA LLAR, S’HI RESPIRA UN AMBIENT FAMILIAR PROPI DEL RUSC QUE CONVIDA A QUEDAR-S’HI UNA ESTONA PER FER
UN CAFÉ O PER ESCOLTAR ELS RELATS DE LA HISTÒRIA DEL RUSC QUE EXPLICA EN JAUME, RELATS ACOMPANYATS
SEMPRE PER LES FOTOS QUE ENSENYA EN JUANITO.

jocs educatius adaptats amb una periodicitat setmanal o

El petit princep 9

La comunicació ha estat un repte al llarg de l’any. L’equip

mensual, segons l’activitat, conduïts per un pla educatiu
i acompanyats per educadors i voluntaris de la llar.

professional ha treballat molt per pensar i estructurar la
comunicació no verbal que ajudi les persones amb difi-

HA ESTAT UN ANY D’ANAR CONSOLIDANT ELS CANVIS QUE ES VIUEN A LA LLAR.

cultats a poder comunicar-se amb seguretat i fluïdesa

Un bon any amb persones noves a la llar com Jordi i Sergi que van entrar el 2016 però

mitjançant una estructura adaptada amb pictogrames.

s’han anat adaptant amb il·lusió als seus companys del Petit Príncep, tant és així que ja

També s’ha fet un treball molt intensiu sobre la ceguesa:

participen a les activitats. Els nois participen a les activitats del dia a dia de la llar i en

una mirada objectiva des d’aquesta condició; una adap-

activitats externes com el bàsquet amb l’Associació Kedem (Sergi i Jordi com noves in-

tació física a la llar per facilitar els desplaçaments i es-

corporacions) o teatre també amb Kedem. També segueixen participant en les reunions

timular la sensibilitat de tots amb l’arribada de Samuel,

d’Espiritualitat, com l’Antonia a catequesis.

que és invident.

Un any més, ens visiten voluntaris com la Laura, la Solli, la Paula i la Johanna. A la llar
tenim com a voluntària a Victoria, d’Alemanya.
A nivell d’educadors, ha estat un any de canvis, ja que la Núria, després de tants
anys de dedicació i d’aportació a la comunitat -especialment a la llar- se’n va per començar la una nova etapa com a infermera. Comptem amb la incorporació de la Laura
que s’adapta ràpidament al ritme de la llar.
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CENTRE OCUPACional el rusc 31
L’any 2017 obre una nova etapa per al nostre servei. Experimentem importants canvis a

PERSONAL

nivell estructural i organitzatiu, també afrontem reptes relacionats amb el creixement, noves incorporacions, processos indivi-

Un any més continua un equip estable d’educadors (1 responsable + 5 educadors d’atenció directa).

duals d’adaptació i de consolidació de la metodologia professional basada en la planificació centrada en la persona (P.C.P.).
Com a novetat, cal destacar la nova estructura del Centre Ocupacional que des de novembre del 2016 compta amb dos espais
diferenciats. El Taller El Rusc, ubicat en les instal·lacions de la masia, acull 25 usuaris iel Taller El Lledoner, de nova creació,
comparteix espai amb la llar i acull 6 persones grans i/o amb necessitats especials.
A mitjans de juliol es va produir una baixa pel canvi de recurs, i al novembre hi va haver una nova incorporació.
El Taller El Lledoner ha estat una gran aposta de l’entitat, un projecte innovador, possiblement arriscat, però amb una única finalitat: garantir la bona qualitat de vida dels seus usuaris. Les 6 persones que formen el Taller han pogut gaudir de les activitats
dissenyades a mida, des de l’enfocament individual (estimulació cognitiva, manualitats i expressió artística, biblioteca, passeig ,
taller de cuina, compra, etc.). Cal destacar que durant el 2017 vam treballar amb un “programa pilot” degut a la novetat del servei
i es van posar les bases per al programa / projecte definitiu del Lledoner que es desenvoluparà al 2018.
Seguim amb la dinàmica de treball per GRUPS. El Taller El Rusc compta amb 4 grups i El Lledoner amb 1 grup (el monitor referent
+ 6-7 persones acollides).

L’equip educatiu disposa dels següents espais de treball / suport:
· Reunions setmanals d’equip (divendres 15-17h) amb suport d’equip tècnic i direcció.
· Espai personal per seguiment i preparació del material educatiu (espai setmanal 1,5h).
· Reunió del seguiment amb el responsable (mensual 1h).
· Espai d’elaboració de PIR (referents + psicòloga
segons la planificació anual).
· Reunió de seguiment amb la psicòloga, per agenda.
· Sessions formatives / formació interna, externa
(acompanyament al dol, Aegerus…).
· Una jornada de planificació/preparació del curs (31 de
agost).
· Suport de voluntariat internacional durant tot l’any (1

Les activitats estan programades des de l’enfocament:
- grupal, per tant, en funció dels interessos i de les necessitats de cada grup.
- individual, tenint en compte els interessos específics de les persones.

voluntari) + suport de voluntariat local en les activitats
puntuals (4).
· El RUSC com a espai formatiu: presència de les perso
nes de pràctiques (4).
L’ Anna (segona), amb el seus nous companys al Rusc.

ACTIVITATS DESTACADES
· Ràdio
· Ceràmica
· Cavalls
· Informàtica
· Piscina
· Activitats comunitàries en base al 40ª aniversari del Rusc

VIDEO pISCINA 2017
Especial “Diversones” Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat a Radio Tordera.
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En Javi, l’Enriqueta i la Magda amb las camisetes “Somriu amb el Rusc”.
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l’arca Internacional

ELS AVETS

Estimats amics,

El 2017 ha estat el segon any del nostre actual mandat centrat en l’autonomia i l’autodeterminació de les persones acollides. Per

Espero que aquestes paraules us agradin.

tant, estem treballant amb la metodologia de la Planificació Centrada en la Persona, amb molt bons resultats. També hem estat
autoritzats per la Generalitat per fer el servei de Fundació Tutelar i ja tenim alguna família que han fet escriptura pública per què

El 2017 va ser un any molt important per a El Rusc, ja que es va celebrar el seu 40
aniversari. Al llarg de l’any, vam tenir una sèrie d’esdeveniments realment meravellosos
planificats per la mateixa comunitat que van arribar a la seva fi amb la celebració de
l’octubre. Per a tots aquells que hi vam ser, els records estaran vius a la nostra memòria
durant molt de temps. A més, al juny del mateix any, vam tenir l’assemblea general
internacional a Belfast. Això va reunir a delegats de tota la nostra federació per analitzar

Robin Sykes
Responsable Arche Int.

la nostra fundació exerceixi la tutela de la persona acollida quan ells faltin.
La Comunitat ha continuat amb les celebracions i les activitats habituals al taller i a les llars, aniversaris, setmana de Els Avets,
celebracions litúrgiques, reunions comunitàries i, aquest any com a fet extraordinari, hem participat de l’Assemblea de l’Arca a
Belfast.
Un fet important aquest darrer any ha estat l’ampliació de la Llar Els Avets per fer un menjador/sala polivalent fent créixer l’edifici

les preguntes que El Arca té actualment.

cap al pati. Hem aprofitat per fer diverses reformes a la part antiga de la casa, pintar-la i endreçar el jardí. Els habitants de la casa

Cap a finals d’any, el nostre equip de mandat també va treballar per escoltar tota la

Finalment, no podem deixar de tenir present en la nostra memòria d’aquest any un record per a les dues persones acollides que

comunitat i construir les prioritats i els objectius per als propers cinc anys. Aquest mo-

han finit les seves vides estant fins els darrers dies amb nosaltres: la Mª Luisa, una de les primeres persones a venir a Els Avets

ment

l’any 1982 i l’Esteban que va estar amb nosaltres 19 anys.

i tota la Comunitat estem molt satisfets de com ha quedat.

sempre és molt enriquidor per a tots els que participen en la construcció de la seva
comunitat. El Rusc segueix creixent en caràcter, relacions mútues i amistats arrelades,
a més d’estar obert als seus pobles i regions, en general. Felicito a cadascú de vosaltres
perquè feu d’El Rusc un càlid i vibrant membre de la Família de la Federació Interncional
d’El Arca.
Una abraçada,

Una representació del Rusc i Els Avets a l’ Assamblea de l’Arca Internacional a Belfast.

Visita d’en Robin al Rusc.

Reunió comunitaria als Avets.
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Per celebrar aquest 40 aniversari de la Fundació El Rusc, hem organitzat diversos actes commemo-

Festa de celebració del 40 aniversari El Rusc.

ratius al llarg del 2017. L’acte central ha estat la trobada del dia de la “Festa de la família de l’Arca”
que, conjuntament amb la nostra comunitat germana Els Avets de Moià, hem volgut representar en

10:30H. ACOLLIDA
12:00H. MISSA
13:00H. PARLAMENTS
14:00H. DINAR
16:00H. MÚSICA

una gran “carpa” el retrobament de totes les generacions de persones que han estimat al Rusc i
l’han fet possible. Ha estat molt important, en les diferents celebracions, repassar la Missió del Rusc
en tots aquests anys en la tasca de defensar els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual
i ajudar a revelar els seus dons i a dignificar la seva vida. El nostre gran repte dels darrers anys ha

Amb animació i actuacions musicals durant tot el dia.
www.elrusc.cat

estat la creació d’una llar per a per-

Concert del grup “Gospel Viu” (Teatre Clavé).

sones grans o amb situació de més
dependència amb l’objectiu de poder
acompanyar-les en la vellesa. Estem
treballant en el projecte de fer un llibre sobre la història de la Comunitat
del Rusc que ens ajudi a recollir i a
recordar aquesta gran aventura.
Foto de familia després dels partits.

18 ABRIL 2017

Peregrinatge
Montserrat
Amb la Comunitat Els Avets i La Merci
8:00H. Sortida davant del Brunzit
11H. Missa Conventual
12H. Cant del Virolai
13:30H. Dinar
15:30H. Rebuda del Pare Abat
18:30H. Arribada al Brunzit
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voluntariat

Espiritualitat

Són un excel·lent equip d’assistents, sens dubte són de molta ajuda,

Créixer en aquesta intel·ligència espiritual, en aquesta capacitat de pensar, meditar en allò que és essencial en la vida, en

tant per als educadors com per a les persones acollides.

saber-nos meravellar de les coses, en donar-nos gratuïtament, en plantejar-nos la vida com a projecte important...és objectiu

Per això, els donem les gràcies per la seva gran tasca,

bàsic que es planteja l’Àrea d’Espiritualitat en les seves reunions periòdiques, per tal que, a partir d’aquí, sapiguem desenvo-

la comprensió, la humanitat i el respecte que sempre

lupar gestos, activitats, celebracions, moments per a fomentar tots aquests valors entre nosaltres i viure-ho i celebrar-ho en

ens demostren.

comunitat, a fi d’arribar a la proposta de Jean Vanier:

drets i funcions del voluntari

“UNA COMUNITAT NOMÉS ÉS VERITABLEMENT UNA COMUNITAT QUAN LA MAJORIA DELS SEUS MEMBRES PROCUREN BUSCAR DE VERITAT EL DESENVOLUPAMENT, LA PAU
I LA FELICITAT DE TOTS ELS ALTRES MEMBRES”.

DRETS

L’espiritualitat no es mesura, però sí podem mesurar una mica les activitats que hem fet en aquest 2017 ple d’esdeveniments:

· Viuen en una de les nostres llars o a la casa del RUSC (segons les places disponibles).

Hem continuat la catequesi quinzenal composta per 13 membres, més les 2 catequistes i el mossèn. L’escola Ignasi Iglesias

· El Rusc cobreix les despeses d’allotjament, de manutenció i de les activitats comunitàries durant la seva estada amb nosaltres.

de Tordera ens continua oferint generosament la comoditat dels seus locals.

· Reben formació específica a la seva situació com a voluntaris.

Celebració de les Eucaristies mensuals. Enguany hem fet un petit canvi d’horari a fi de millorar la logística de la Comunitat:

· Tenen una assegurança a través d’una pòlissa d’accidents i de responsabilitat civil.

les hem avançat a les 15:30h. Sí que cal remarcar les Eucaristies més importants mar-

· Es garanteixen les condicions adequades de seguretat i d’higiene.

cades pels temps litúrgics de Quaresma: Rentament de peus; l’Eucaristia dels 40 anys,

· Disposen de temps lliure diari i de vacances.

més festiva que mai, i la familiar de Nadal on vam tenir el goig de poder celebrar la 1ª
Comunió de la Isabel, molt preparada i viscuda per ella i pel grup de Catequesi i que

FUNCIONS

ens la van fer viure vivament a familiars i amics.

Atenció directa a les persones amb discapacitat.

a nivell personal i espiritual, on vàrem poder compartir amb Jean V. molts moments,

Van compartir el seu temps amb les persones amb discapacitat

gestos, paraules, records; especialment a Joan Pujol i els 40 anys del Rusc.

intel·lectual, fent les diferents tasques de suport que es deriven

També, durant el mes de setembre, mssn Perich va assistir a Trosly a una trobada de

de l’atenció directa i de les tasques domèstiques habituals.

formació que també ha aportat molt a nivell personal i comunitari.

Anada Binomi a Trosly de Julia i Dolors Ll. durant el mes de maig. Enriquiment fort

Xerrades a l’Assemblea comunitària de persones que viuen de forma ferma l’espiritualitat de l’Arca i que han estat testimonis
en el Rusc, com Ramon Soler

Acompanyament en la vida diària.
Participen en les activitats comunitàries generals. Fan les seves activitats juntament amb educadors del centre, també algunes activitats amb un grup reduït, passejades, activitats puntuals en espais coneguts i en tasques concretes i clares.

Continuem treballant, formant-nos, il·lusionant-nos, acompanyant-nos i omplirem la petita història del Rusc de moments i

Condueixen vehicles de l‘entitat per fer transports, si disposen de la llicència.

persones irrepetibles.

Acompanyament i suport a l’equip de professionals.
Formen part integral de l’equip de cada llar (juntament amb els monitors) i, per tant, participaen en les reunions i les for
macions d’equip. També col·laboren algunes hores a la setmana al Centre Ocupacional.
Participen a les tasques formatives previstes per l’organització, especialment les relacionades amb les activitats i les funcions confiades, així com les que amb caràcter permanent calen per mantenir la qualitat dels serveis que donem.
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19 - 38 ANYS

7

3
12

DISTRIBUCIÓ PER SERVEIS
Celebració sota el Lledoner del Rusc.

La Júlia i la Dolors amb Jean Vanier, Fundador de les comunitats de l’Arca.
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comunicació

formació

LLOC WEB I XARXES SOCIALS

TEMÀTIQUES

Creiem en la importància d’estar presents i de participar en les formes de comunicació actuals. Per això seguim treballant en
la consolidació del lloc web www.elrusc.cat com a referència informativa i de contacte de l’entitat. I de les xarxes socials com a
canals de difusió amb el nostre entorn.

PUBLICACIONS 2017

50

13

entrades al lloc web

programes

WWW.ELRUSC.CAT

DIVERSONES

AEGERUS

LA TRANSFORMACIÓN COM A OBJECTIU

ACTIVITATS A LA LLAR

SUPERVISIÓ CASOS CLÍNICS

CAPACITAT D’OBRAR I FUNCIÓ TUTELAR

ACTIVITATS AL TALLER

FUNCIONS VOLUNTARIS

HÀBITS I NUTRICIÓ AMB PERSONES AMB DID

TRASTORNS DE CONDUCTA,
PLA D’INTERVENCIÓ I CASOS PRÀCTICS

HISTÒRIA I ACTUALITAT DEL RUSC

ÈTICA EN EL SECTOR DE LES PERSONES
AMB DID

ASPECTES HIGIENICOSANITARIS

1.681
11

reproduccions d’

emesos a Ràdio Tordera

OBJECTIUS FORMACIÓ 2017

videos nous a

VIMEO

Millorar la qualitat de la pràctica professional així com la millora de la qualitat de servei. A l’hora, l’activitat formativa en sí puposa una experiència positiva de grup sobre el que poder reflexionar i crèixer plegats i per tant, fomentar la cohesió de grup.

XARXES SOCIALS
SEGUIDORS
2016
2017

ENVELLIMENT I QUALITAT DE VIDA

852

953

SEGUIDORS
221
2016
2017

301

SEGUIDORS
2016 0
2017

OBJECTIUS PLA FORMACIÓ
437

Identificació de necessitats formatives
Disseny Pla de formació a mida
Treballadora Social (1) · 3%

Millorar la qualitat de la pràctica professional i del servei

M’AGRADA
2016
2017

Psicòloga (2) · 5%

Cohessió de grup

776

Altres (3) · 8%

868

REPTES FORMACIÓ 2018

Centre Ocupacional (3) · 8%
Llars (22) · 55%

COMISSIÓ D’ACTIVITATS COMUNITÀRIES

Oferir Formació Continuada en:

Equip Tècnic (4) · 10%

1. Nous Rols
2. Responsabilitat
Voluntaris (5) · 13%

Durant el 2017, hem participat activament en l’organització i la difusió de les diferents activitats comunitàries anuals,

3. Aspectes de l’Atenció Directa tant de Llar com de Taller

especialment en la celebració del 40 Aniversari del Rusc i de la III Setmana de la Discapacitat.

4. Desenvolupament de competències funcionals

Part important és la coordinació amb les institucions, les entitats i les persones participants així com la creació i la distribució de

5. Oferir una Formació específica a les noves incorporacions dels Equips

documents de difusió de les activitats, la publicació en el lloc web i a les xarxes socials.

6. Formació específica pel Voluntariat i personal de pràctiques
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FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC

MEMÒRIA 2017

activitats destacades 2017

Recollida solidària pel Banc dels Aliments.

Visita de responsables de l’Arca Internacional
al Rusc.

Consell de participació del Rusc 2017.
Participació al programa de Radio
Tordera “Linea directa amb l’alcalde” dins la III Setmana de la Discapacitat del Rusc.

Carnaval El Rusc 2017.
Visita al Rusc de la comunitat de l’Arca Moulin
de l’Auro (França).

Trobada amb l’escola La Roureda de
Tordera. (Alumnes 5è de primària)

Participants a la taula rodona “Prenent consciència de la ceguera” dins la III Setmana de la
Discapacitat del Rusc.

Celebració del Tió. Nadal 2017.
Participació a la Diada de Catalunya de l’11 de
setembre a Tordera.
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FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC

MEMÒRIA 2017

memòria econòmica

col·laboradors
SOM membres

Subvencions de Capital · 2%

Quotes Usuaris i Socis · 24%

Vendes · 1%

fundacions tutelars

Amortitzacions · 3%

Despeses Explotació · 17%

INGRESSOS
1.120.508,78

Subvencions Públiques i Donatius · 73%

DESPESES
1.087.828,48

Sous i Seguretat Social · 80%

INSTITUCIONs

ACCIONS D’INVERSIONS:
TRANSPORT
1 VEHICLE 12.300€

ENTITATS

ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
PAVIMENTACIÓ I ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA CENTRE OCUPACIONAL / LLARS RESIDÈNCIES 16.200€
BARANA CONNEXIÓ 2 EDIFICIS I TANCAMENT DEL CENTRE OCUPACIONAL 7.900€
ELECTRODOMÈSTICS
LLARS RESIDÈNCIA I CENTRE OCUPACIONAL 10.785€

Empreses
BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS - ESTUDI JURÍDIC ha auditat els comptes anuals abreujats adjunts de la
FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC
amb el suport econòmic de

Els comptes anuals i la memòria es presenten al Registre del Departament de Justícia de la Generalitat i són al web
www.elrusc.cat, a l’apartat de Transparència, juntamentamb explicacions més àmplies sobre el que presentem en aquesta
versió reduïda.
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La Fundació no es responsabilitza ni comparteix necessàriament les opinions expressades pels col·laboradors. Segons la llei de protecció de dades de caràcter
personal 15/99 l’informem que les seves dades han estat incorporades a la base de dades de La Fundació.
La Fundació Dr. Joan Pujol el Rusc compleix:
· Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament
de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades)
· Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
· Llei 19/2014 de transparència, accés a la información pública i de bon govern.
· Pla autoprotecció. Llei 4/1997 de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya.
· Compliance o Model de Prevenció de Delictes segons modificació Codi Penal 2015 art.31 bis.
· Procés d’implantació ISO 9001/2015
· Desenvolupament protocols bones pràctiques i qualitat de vida.
· Codi ètic i de bones pràctiques
Crèdits:
Jordi Marquès
Responsable de Comunicació
comunicacio@elrusc.cat
Disseny i impressió Impremta Gràfiques Cristina SCP

19

DE CARA AL 2018...

SETMANA DE LA
DISCAPACITAT
DEL RUSC
SENSIBILITZACIÓ
REIVINDICACIÓ

FORMACIÓ
XARXA

CELEBRACIÓ
RELACIÓ
DRETS

PARTICIPA!
3 DE DESEMBRE
DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Fundació Dr. Joan Pujol El Rusc
Veïnat de Sant Ponc, 12 · Apt. de correus, 196 · 08940 Tordera
93 764 20 53 · administracio@elrusc.cat
www.elrusc.cat

