
MEMORIA2020

EN LA INCERTESA, 
LA FORCA DE LA COMUNITAT

José Mª Prats



2

Benvolguts,

El 2020 ha estat un any difícil, molt difícil. El Coronavirus ens ha colpejat de ple però, gràcies 

a Déu, hem tirat endavant.

Tant l’equip tècnic com tots els treballadors i voluntaris, van fer el possible perquè les nos-

tres persones estiguessin bé dins del que va representar el confinament i ho vam superar 

amb èxit. Tots han estat i són molt valents i són els nostres herois.

Toca seguir tirant endavant, amb molta força i ànims. Segur que el 2021 serà millor.

Tenim projectes per realitzar per al futur de la nostra Comunitat i que, amb l’ajuda de Déu 

i de tots vosaltres, aconseguirem.

“No som inVISIBLES”

Gràcies a TOTS!!!!

Benvolguts/Benvolgudes,

Després d’aquest any 2020, tan intens, que hem viscut i en què hem hagut de fer front a la 

pandèmia de la COVID-19, us voldríem dir moltes coses, però la primera paraula que ens 

ve al cap és: GRÀCIES.

GRÀCIES a tots vosaltres, perquè junts hem caminat en moltes incerteses i el vostre corat-

ge ens ha ajudat a tirar endavant...

GRÀCIES a cadascuna de les persones acollides per la vostra valentia i la vostra paciència 

que ens omplen sempre d’estima...

GRÀCIES a tots els educadors i educadores que amb el vostre compromís i la vostra gene-

rositat heu estat sempre al capdavant...

GRÀCIES al voluntariat per la vostra entrega que ha estat puntal i exemple en el dia a dia...

GRÀCIES a totes les famílies i amistats que heu estat al nostre costat en tot moment...

GRÀCIES a les entitats, als socis i les sòcies pel vostre suport logístic i econòmic per fer 

front i tirar endavant els projectes...

GRÀCIES a les persones que han participat en totes les diferents Comissions d’Activitats 

Comunitàries i d’Espiritualitat que ens han ajudat a viure en Comunitat...

GRÀCIES a les Entitats, Ajuntament de Tordera, CAP de Tordera, Consorci de Sant Gregori, 

Dep. de Salut i a la Generalitat de Catalunya per oferir-nos el suport i els recursos en els 

moments que més ho necessitàvem...

GRÀCIES a tot l’equip de direcció d’El Rusc que sense defallir i de manera decidida heu 

guiat el camí...

GRÀCIES a tots els membres del Patronat d’El Rusc i a la nostra Presidenta pel seu suport 

incondicional i per ajudar-nos a arribar fins aquí...

Montserrat Niño 
Presidenta

Pere Domènech
Director

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

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 i Núria Pujol.

SALUTACIO DE LA PRESIDENTA

EL PATRONAT

PRESENTACIO
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EL RUSC 
EN DADES
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Som persones amb o sense discapa-
citat que compartim la vida en comu-
nitats que pertanyen a la  Federació 
de l’Arca Internacional. Les relacions 
mútues i la confiança estan en el 
nostre cor i en el nostre camí que 
fem junts. Reconeixem el valor únic 
de cada persona i la necessitat de la 
relació entre tots.

Donar a conèixer els dons de les per-
sones amb discapacitat intel·lectual 
que es revelen a través de relacions 
mútues transformadores. Fomen-
tar un ambient comunitari inspirat 
en els valors essencials de la nostra 
història i que respongui a les necessi-
tats canviants dels nostres membres. 
Ens comprometem a treballar junts, 
des de les diferents cultures, en favor 
d’una societat més humana.

Creiem en una societat diver-
sa i inclusiva, on es fomenti la 
participació i es respectin els 
drets de totes les persones. Ca-
minem junts cap a la igualtat 
d’oportunitats perquè les per-
sones puguin ser cada cop més 
independents i autònomes en 
la seva presa de decisions.

IDENTITAT

MISSIOVALORS

,
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FACEBOOK
M’AGRADA

FACEBOOK
SEGUIDORS
@elrusc.cat

TWITTER
SEGUIDORS

@elrusc

INSTAGRAM
SEGUIDORS

@elrusc

30 PUBLICACIONS
www.elrusc.cat

1.690 REPRODUCCIONS
10 videos nous a Vimeo

DIVERSONES
6 programes Ràdio Tordera
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L’any 2020 serà recordat també, per l’aparició d’una nova forma 
de comunicar-nos  a través de les videotrucades, entre familiars, 
amics, a les escoles, etc… tot i que ja existia abans, mai s’havia 
utilitzat de forma tan generalitzada. 
I El Rusc no n’ha sigut una excepció. Les videotrucades han estat 
una solució a la manca de relacions socials, tan importants per a 
nosaltres i que s’han vist tan alterades pel confinament. A més, ha 
estat una eina important a nivel d’organització interna i pels dife-
rents  equips de treball.

Va ser una eina molt profitosa, sobretot, als primers temps del 
confinament. Amb el Centre Ocupacional tancat, tota l’activitat 
es va traslladar a les llars i de sobte es va haver de planificar i 
adaptar tota l’activitat a la nova realitat.
Vam idear un espai online compartit on qualsevol persona po-
dia aportar un recurs que podia ser utilitzat per la resta de per-
sones de la comunitat. Des de propostes de manualitats, jocs, 
balls, contes o receptes de cuina que es podien utilizar com a 
recurs o activitat fins a petits vídeos o salutacions  d’amics que 
simplement ens fèien passar una bona estona a la llar.

El 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Disca-
pacitat, és una data per fer-nos sentir, per fer-nos més visibles i 
per seguir reivindicant els nostres drets coma a col·lectiu. 
Per adaptar les activitats a la situació de pandèmia, vam realizar un 
vídeo  sumant-nos així al manifest de Dincat “No Som Invisibles”. I 
vam poder explicar de primera mà com estàvem vivint tota aquesta 
situació al Diversones, el nostre programa de Ràdio Tordera.

COMUNICACIO

EL CALAIX DELS RECURSOS

6a SETMANA DE LA 
DISCAPACITAT 

http://www.elrusc.cat
https://vimeo.com/elrusc
http://radiotordera.cat/radio/?s=diversones
https://www.facebook.com/elrusc.cat
https://www.facebook.com/elrusc.cat
https://twitter.com/elrusc
https://www.instagram.com/elrusc/
http://www.elrusc.cat
https://vimeo.com/elrusc
http://radiotordera.cat/radio/?s=diversones
https://www.facebook.com/elrusc.cat
https://www.facebook.com/elrusc.cat
https://twitter.com/elrusc
https://www.instagram.com/elrusc/
http://elrusc.cat/2021/01/6a-setmana-de-la-discapacitat-del-rusc/
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derivar-se a l’hospital per simptomatologia i la 
resta, en poc mes de 5 hores, va haver d’assu-
mir que el virus, del qual feia mesos que fu-
gien, havia entrat a la llar i la incertesa del què 
passaria formava part de la seva realitat. Una 
excel·lent i impecable feina dels educadors que 
van treballar, de l’equip d’atenció indirecte i 
una ràpida resposta per part dels responsables 
de Salut i de la Generalitat van aconseguir que 
les cinc persones en aquells moments asimp-
tomàtiques acceptessin la situació amb tran-
quil·litat i es preparessin per marxar a un espai 
prop de Girona adaptat per fer un seguiment 
acurat de la seva situació positiva en el virus . 
Després de quatre setmanes d’incertesa, d’an-
goixa i d’hospitalització de dues persones més, 
el malson es va acabar i la llar es va preparar 
per una acollida festiva i molt emocionant per 
celebrar la recuperació de tothom. Poc a poc i 
al ritme adient, la llar va recuperar la seva vida 
familiar amb un intens treball de gestió de les 
emocions viscudes.

EL PETIT PRINCEP
La llar El Petit Príncep va patir el confinament 
individual de cada una de les persones acollides 
al llarg de 3 dies per una sospita de simptoma-
tologia que va resultar negatiu i, per tant, tot va 
quedar en un ensurt tot i que van ser dies molt 
complicats per educadors/es, voluntaris/es i 
persones acollides. Tot i així, a la llar es va ce-
lebrar la incorporació a l’equip de professionals 
de l’Ariadna, es van iniciar en gravacions de TIK 
TOKS, van potenciar les habilitats artístiques 
fent obres de teatre i van aprofitar a pintar el 
pati, fer un hort i tallers de bricolatge per gau-
dir de millores a la llar. Al llarg de l’estiu, van 
aprofitar les estones que pujaven a l’espai d’El 

Rusc per gaudir de l’aire lliure i remullar-se fent 
batalles d’aigua.

EL BRUNZIT
La llar El Brunzzit no va viure cap confinament 
per simptomatologia sospitosa gràcies a que 
quan van sorgir casos de sospita ja teníem ac-
cés a les TAR i es van poder descartar en un 
espai d’hores i, per tant, només van aïllar unes 
hores a la persona acollida que mostrava simp-
tomatologia. Van prendre força protagonisme 
les baixes laborals que van generar l’entrada 
d’educadors nous que van afrontar de forma 
excel·lent la situació complicada que vivíem. 
Molts moments de reflexió conjunta, d’activi-
tats artístiques, de ioga i de meditació, de clas-
ses de dibuix online de l’Escola de Belles Arts 
de Tordera, els passejos terapèutics, les puja-
des a l’espai d’El Rusc per respirar aire lliure i, 
l’adaptació d’activitats a la llar mitjançant re-
cursos digitals i fer exercici a la bicicleta es-
tàtica han contribuït a que un any complicat i 
mancat de vida social hagi enfortit els llaços i 
els valors entre totes les persones acollides. 

Les llars aquest any han viscut moltes emo-
cions i fragilitats però els dons de cada una de 
les persones que conviuen, treballen i fan vo-
luntariat han construït una nova realitat que 
ens a permès créixer junts i sentir que la Co-
munitat és més viva i solidària que mai.

Cada una de les llars, amb les seves respecti-
ves bombolles, recordaran aquest any com un 
any farcit de solidaritat, de gratitud i de res-
ponsabilitat envers totes les adversitats i les 
adaptacions que ens ha generat la pandèmia 
SARS COVID-19.

L’Any  2020 ha estat un any farcit de reptes i 
d’adaptacions constants a conseqüència de la 
pandèmia SARS COVID-19
Tot i que l’any va començar amb la projecció de 
nous projectes educatius i de millora al medi 
com ara el projecte de comunicació augmen-
tativa, el projecte amb famílies, el projecte de 
reciclatge i de medi ambient entre d’altres; a 
partir del mes de març, ens vam veure envaïts 
per tota la situació de pandèmia que patíem a 
nivell mundial. 
Prevenció, seguretat, coordinació amb els 
serveis de Salut i la Generalitat, protocols a 
cabassos, mesures d’higiene i de neteja, for-
mació sobre Covid-19, gestió de les emocions, 
gestió dels equips i formació de bombolles, 
acompanyament en la gestió emocional de 
les persones acollides, creació de nous espai 
virtuals, creació de noves activitats en espais 
molt reduïts són alguns dels reptes que van 
sorgir en un espai de temps molt reduït i de 
la necessitat immediata en la seva resolució 
efectiva. 
Les llars es van convertir en l’espai on les per-
sones havien de conviure 24 h al dia tota la 
setmana i cada una d’elles  es va convertir en 
una bombolla familiar amb un equip estable de 
professionals del taller ocupacional, llars i vo-
luntaris/es fix i inamovible.
La prevenció, la seguretat i la gestió emocio-
nal de les persones que integraven cada una 
de les bombolles familiars a les llars va esde-
venir l’objectiu principal en la vida quotidiana 
de cada una de les llars. Es van generar noves 
activitats, nous espais de comunicació i no-
ves rutines amb cada un dels equips de cada 
bombolla coordinats i solidaritzats amb una si-
tuació plena d’incertesa, emocionalment molt 
dura i amb constants adaptacions a la situació 
de pandèmia que obligava a un confinament 
total de les persones acollides i els/es profes-
sionals i voluntaris/es per responsabilitat en la 

seva tasca d’atenció directa. 
Es van crear espais d’acollida al matí i la tarda 
cada dia amb l’objectiu de que totes les perso-
nes acollides poguessin verbalitzar com esta-
ven, com se sentien alhora que s’informaven de 
la situació actual de pandèmia i integraven els 
canvis que tocaven a la seva quotidianitat.
La implicació, la solidaritat i un altíssim grau 
de responsabilitat per part de tots els equips 
de professionals directes i indirectes  i volun-
taris/es, van convertir una realitat molt com-
plicada i feixuga en una nova realitat on la con-
vivència, l’empatia, la solidaritat, la paciència i 
la col·laboració de les persones acollides van 
sobreviure a la frustració de viure la limitació 
social i familiar al llarg de tot l’any.
Cada llar va reorganitzar la seva estructura físi-
ca per poder garantir una habitació i un lavabo 
d’aïllament en cas d’un possible cas d’infecció 
per Covid-19 i tots els professionals i volunta-
ris/es  van formar-se per poder enfrontar-se a 
una situació tan complicada. 

E L  L L E D O N E R
El mes d’octubre la situació complicada va 
aparèixer a la Llar El Lledoner.  La majoria de 
professionals, de voluntaris/es i totes les per-
sones acollides van donar positiu en les pro-
ves de Covid-19. En poques hores, la llar es va 
quedar sense la majoria de professionals que 
es van haver de confinar, dues persones van 
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- Vam invertir en “relacions virtuals”. Internet, 
la connexió, la pantalla ha estat l’ única via 
de mantenir el contacte, de fer coses junts, 
de compartir… Les connexions amb amics, 
familiars i entre diferents grups han estat vi-
tals durant aquest curs.

- Comptem amb espais de formació específica 
Covid-19 i de suport psicològic per afrontar la 
incerta situació de pandèmia. 

- Seguim celebrant, malgrat la distància física 
(preparació del Nadal: postals de Nadal, Fer 
Cagar el Tió, etc.).

OBJECTIUS 2021:

- Reprendre l’activitat del Centre Ocupacional 

en la seva totalitat.

- Repensar el model estructural del nostre 

servei després de la pandèmia. 

- Adaptar el funcionament del centre a la rea-

litat canviant i a les possibles emergències 

(*després de l’experiència de la pandèmia, la 

perspectiva canvia).
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INTRODUCCIÓ

El 2020 es presentava com un any ple d’oportu-
nitats, amb diferents projectes per desenvolu-
par i una gran varietat d’activitats programades.
La realitat ha estat ben diferent. A principis 
d’any ens vam topar amb la pandèmia de la 
COVID-19 que s’estenia per tot el territori, per 
tot el país i pel món sencer. Davant d’aquesta 
situació imprevista, desconeguda i amenaçant, 
el taller va haver de tancar portes i suprimir el 
servei des del mes març fins al mes d’agost, 
ambdós inclosos.
En aquest nou escenari, tots els nostres es-
forços es van centrar en prioritzar la seguretat 
i l’acompanyament de les persones, però tam-
bé en introduir noves formes de treballar per 
poder “conviure” amb el virus, seguir amb l’ac-
tivitat i no perdre la nostra essència. 
En la primera fase, l’equip professional s’incor-
pora i dona suport directe a les residències de 
l’entitat en franja diürna. L’activitat es fa a les 
llars residència i de manera sectoritzada (cada 
llar = un grup de convivència). 
Al mes de setembre reprenem l’activitat pre-
sencial del taller a les instal·lacions del Centre 
Ocupacional. L’objectiu és tornar a l’activitat 
diürna, presencial i poder desescalar progres-
sivament la situació de semi confinament. 

LÍNIES BÀSIQUES D’ORGANITZACIÓ I DE 
FUNCIONAMENT DURANT LA PANDÈMIA:

- Sectorització del servei: es creen 4 grups 
bombolla / grups de convivència: grup Petit 
Príncep, grup Brunzit, grup Externs i grup 
Lledoner. Cada grup té assignats professio-
nals fixos.

- Espacis diferenciats per a cada grup bombo-
lla: la casa d’El Rusc es divideix en 2 espais 
separats. Un l’ocupen el grup Petit i el grup 
Brunzit; el grup Externs s’ubica al menja-
dor d’El Pou i el grup Lledoner segueix amb 
la seva activitat habitual a les instal·lacions 
compartides amb la llar. 

- Transport sectoritzat adaptat a cada grup 
bombolla i en vehicles assignats únicament a 
cada grup. 

- Mesures higiènico-sanitàries. L’activitat diària 
està marcada per l’estricte compliment i l’apli-
cació de múltiples protocols d’actuació que per-
segueixen garantir la seguretat sanitària de tots.

 

OBLIGATS A REINVENTAR-NOS:

- Ens vam haver de reinventar i la creativitat ha 
tingut un paper molt important.

- Vam crear un recurs compartit ‘El Calaix dels 
Recursos’, on rebíem propostes d’activitats 
per fer.

EL CENTRE 
OCUPACIONAL



2020 
UN ANY DE 
CONTRASTOS

Recolliment
Incertesa

Unitat

Noves Relacions

Suport
Gratitut

Reptes

Soledat
Nova Realitat
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Un any d’incertesa, 
d’unió social i emocional, 

malgrat el distanciament físic, 
i de creixement personal.

Hem après a transformar 
els sentiments negatius 
en emocions positives!

Hem d’acceptar 
que ja res tornarà 

a ser com era.

Les persones ens han 
demostrat i fet viure, 
en la serenor i l’alegria, 

les poques coses 
essencials a la vida.

L’any que vam 
demostrar al món 
que som un sector 

essencial.L’any que ens ha 
sacsejat i ha afegit 

incertesa a les nostres 
vides, que ha despertat 
l’esperit humanitari. Ha 

estat una lliçó, un avís per 
reaccionar i redreçar-nos 

cap el camí correcte.

En la incertesa, 
la força de la 
comunitat!

El Rusc ens 
ajuda a viure-ho 

millor i sentir-se més 
acompanyat.

Hem estat lluny, 
però molt a prop.
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Estimats amics,

Espero que quan us arribi aquesta carta, estigueu tots bé.

Quin any! L’any 2020 ha estat un repte per tots a la federació. No esperàvem pas que 

aquesta pandèmia durés tant de temps i que tingués unes conseqüències tan nefastes.

A  L’Arca, ens hem adaptat i hem descobert noves formes de viure junts la comunitat, al-

hora que hem trobat noves formes de celebrar coses plegats, però socialment distanciats.  

Hem passat cada cop més temps connectats virtualment entre nosaltres. El Rusc ha 

estat  una llum d’esperança al llarg d’aquest difícil període. Dono les gràcies per tota la 

dedicació i per la dura tasca que heu dut a terme tots junts durant aquests temps difícils. 

La meva última visita a la comunitat, va ser fa un any i us trobo a faltar a tots. 

Espero tornar i passar temps amb tots vosaltres “en persona” en un futur molt proper. 

Mentrestant, gràcies per tots els regals que us aporteu els uns als altres i gràcies a 

Tordera, el poble on la vostra llum comunitària brilla amb tanta força.

 

Una forta abraçada!

www.larche.org

Robin Sykes
Coordinador de l’Arca 

Internacional

Obres a la llar de l’Arca de Madrid En Jordi i la Maria del Mar d’Els Avets
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Si a la nostra Comunitat (com les altres), cada 
any és diferent pel que significa la convivèn-
cia de 22 persones acollides, 22 treballadors i 
tants o més voluntaris entre els locals i els in-
ternacionals, el 2020 ha estat especialment un 
any diferent. Un any que marcarà un abans i un 
després. L’any del Covid.
I podem dir que som uns afortunats quan mi-
rem enrere aquest any.
Afortunats perquè cap de les nostres persones 
acollides ha tingut el Coronavirus, tot i haver-lo 
viscut de prop amb una educadora que va em-
malaltir just el primer cap de setmana de confi-
nament i va passar la resta de l’any malalta, per-
què han mort familiars, amics, companys, entre 
els que vull recordar especialment el Pare Ma-
teu, un referent a la nostra comunitat per viure 
l’espiritualitat i en Jesús, persona acollida que el 
darrer any ja el va viure en una residència prope-
ra. I som afortunats que en vida vam poder gaudir 
de la seva companyia i de les seves ensenyances.
Afortunats perquè vam tenir un equip de vo-
luntaris que van prendre el compromís de que-
dar-se quan podien marxar i viure a les llars,  

confinats amb les persones acollides i apor-
tant-los bon humor, creativitat, convivència i molt 
d’amor.
Afortunats perquè hem tingut un equip d’educa-
dors i de famílies que han sabut que ara, viure 
la comunitat, estimar les persones acollides sig-
nificava sacrificar la vida social de cadascú per 
ser molt prudents i no contagiar-se ni portar la 
malaltia a la comunitat.
Afortunats perquè hem sabut viure aquesta eta-
pa de restricció de llibertats i de manca de vida 
social sabent trobar l’equilibri en cada moment 
entre la seguretat sanitària i la necessària vida 
social i emocional, personalitzant i trobant per a 
cada persona què calia mantenir per viure amb la 
major qualitat de vida possible aquesta etapa de 
precarietat relacional.
I el 2021 ens tocarà, un cop superem la part prin-
cipal de la pandèmia, saber reprendre allò que 
vam deixar i saber deixar allò que ja no ens cal. 
També saber trobar en les adaptacions que hem 
fet per la pandèmia, el que ha estat bo i cal con-
servar. I saber que serem els mateixos i tot haurà 
canviat.

Tal com vam tenir l’oportunitat d’explicar-vos 
l’any passat, durant aquest any tan estrany, dur i 
convuls, hem pogut anar fent les obres de condi-
cionament de la casa i estem gairebé a punt per 
poder obrir la primera Llar de la Fundació L’Arca 
de Madrid.
Amb la vocació de ser una llar oberta a tots els 
amics de L’Arca, agraïm tota l’ajuda rebuda i els 
bons consells de la comunitat germana de “El 
Rusc”, esperem veure-us aviat a tots.

Ja tenim l’obra enllestida i estem acabant de 
dotar la casa de tot el mobiliari i el parament 
necessari per al bon funcionament diari. Hi con-
viuran 12 persones, amb i sense discapacitat 
intel·lectual: 8 amb discapacitat i la resta, as-
sistents voluntaris de llarga duració, a més dels 
professionals que la normativa estableix. La casa 

serà una llar en la qual formaran un nucli fami-
liar que els permetrà emancipar-se i comptar 
amb tota l’autonomia i la independència possi-
ble, recolzant-se en aquests vincles familiars i en 
l’estructura professional de cuidadors i monitors 
que la Comunitat de Madrid preveu per aquest 
tipus d’habitatges tutelats. 

A través d’aquesta primera Llar de l’Arca a Ma-
drid, desenvoluparem, mantindrem, incrementa-
rem i optimitzarem l’autonomia i el funcionament 
independent dels residents a casa i a la comuni-
tat. També en garantirem la vida privada i l’equi-
libri emocional i afectiu en un ambient de caliu i 
de clima familiar. Els ensenyarem a fer servir el 
temps lliure, a gaudir de l’oci i a afavorir el seu 
creixement espiritual contribuint al seu benestar 
general.

COMUNITATS GERMANES

L'ARCA DE MADRID 
Obertura de la primera Llar

ELS AVETS
Un any diferent

https://www.fundacionelarcademadrid.es/ 
https://www.fundacionelarcademadrid.es/ 


Arribada del segon grup de 
voluntariat a Tordera

Sortida a l’estiu, del grup de 
voluntariat

Celebració del Carnaval abans que es 
declarés la pandèmia
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Poques vegades un any ha necessitat tan poca presen-
tació com el 2020 i, tot i estant limitat d’una manera tan 
extrema, ens ha  tingut preparades tantes novetats. 

Gairebé tot el 2020 ha estat sota el signe de la Co-
vid-19. I això que el vam començar amb molts de pro-
jectes. Encara vam poder celebrar el Carnaval, com ja 
és habitual -o fins l’any passat ho era- a la Masia de 
Tordera amb diferents temàtiques. Teníem programat, 
per mitjans de març, que vingués el grup internacio-
nal de formació d’una de les organitzacions alemanyes 
amb la qual treballem, però ho vam anul·lar un parell 
de dies abans de la trobada. A l’abril, també teníem un 
intercanvi, que es va suspendre, amb L’Arca de Toulou-
se. Quatre dels nostres voluntaris haurien passat una 
setmana allà i quatre dels seus haurien vingut aquí.
El voluntariat local, per la seva banda s’ha vist limi-
tat a funcions logístiques i de suport extern degut a la 
pandèmia.

Malgrat tot, el 2020 ens ha fet descobrir, en 
tots nosaltres, noves aptituds. Hem conegut 
un any, en què més que mai, hem demanat 
responsabilitat i restriccions a la gent que viu i 
treballa amb nosaltres. Sobretot, els 12 volun-
taris que hem tingut amb nosaltres. Al viure 
junts, però fent un servei a les diferents llars, 
han mostrat una qualitat humana i un sentit 
de responsabilitat que mai havíem hagut de 
demanar fins ara. Veure que la gent jove es 
compromet d’una forma tan profunda en un 
servei que significa, en molts moments, una 
austeritat molt accentuada fa creure encara 
més profundament en El Rusc.
Amb tota seguretat, l’any hauria estat més 
trist i amb molts menys moments alegres 
sense ells.

Moltes gràcies!

VOLUNTARIAT
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Són ELLES, són les PERSONES qui escriuen 
aquest text avui.

Han estat i són elles l’ÀNIMA, l’ESPERIT d’aquesta 
comunitat d’El Rusc i de les comunitats de l’Arca.
En aquest temps de pandèmia, ens han fet viu-
re com mai l’essència del nostre ser comunitari. 

Elles han estat el CENTRE, el NUCLI d’on sor-
tia tota la força de la Comunitat. A partir d’elles 
s’irradiava cap a l’exterior i era foc que curava i 

acaronava.

Són elles qui han posat serenor en el dolor; són 
elles qui han acompanyat totes les famílies i les 
han fet més fortes; són elles qui han plorat cada 
pèrdua i ens han ajudat a viure el dol. Són elles que, 
sense saber-ho, ens han ajudat a ser més senzills, 
a acceptar encara més la nostra vulnerabilitat, a 
sentir-nos més units uns als altres, a estimar-nos 
més. Són elles qui han cuidat i han fet créixer la 

nostra humanitat, la nostra espiritualitat.

Com sempre, elles ens ensenyen a fer de les pa-
raules, gestos, fets. 

GRÀCIES!!!

ESPIRITUALITAT
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Realitzar formacions orientades a la gestió 
i el lideratge del Pel que fa a la Formació, un 
any com el 2020 és tot un repte. No havíem ni 
acabat el primer trimestre que va irrompre el 
confinament i van ser uns dies de desconcert, 
incertesa i perquè no dir-ho, certa por al que 
podia passar. A El Rusc considerem la Forma-
ció com una eina per transformar necessitats 
identificades en un augment de competències 
de tots els treballadors i dels equips. Doncs 
així va ser el 2020. D’una banda, tot allò rela-
cionat amb la Covid-19: formació bàsica, pro-
tocols, sectorització, plans de contingència..., i 
de l’altra, tot allò relacionat amb noves dinàmi-
ques com els entorns virtuals o la gestió de les 
situacions viscudes. Ben bé tot un repte perquè 
res del que composava la nova realitat era ha-
bitual i per tant, tots avançàvem compartint el 
coneixement i ajudant-nos a posar ordre al dia 
a dia. També va ser necessari incorporar per-
sonal per assegurar els grups bombolla i, per 
tant, va caldre fer càpsules formatives al per-
sonal de nova incorporació de temes diversos.
A finals d’any, centrats ja en el 2021, el Consell 
Comunitari va fer un exercici per detectar no-
ves necessitats en la nova situació viscuda com 
la gestió de l’estrès, l’entorn virtual per a la co-
municació i les reunions, el disseny d’activitats 
o d’ocupació en confinament, etc. Tots aquests 
temes es van recollir per poder presentar-los 
com a objectius formatius pel 2021. A més, a 

El Rusc creiem que treballant en equip tot és 
millor i més fàcil, així que seguirem aquesta 
idea per mirar de recuperar algunes forma-
cions que van quedar aturades al 2020 com el 
seguiment del clima laboral o acabar de donar 
forma a algunes comissions per avançar en al-
guns temes com la comunicació augmentativa 
i l’accessibilitat cognitiva.
Seguim endavant amb motivació i ganes de mi-
llorar contínuament.

Fo
rm

ac
ió

 d
el

 C
on

se
ll 

Co
m

un
ita

ri

17

325 HORES 
DE FORMACIÓ

FORMACIO

Voluntariat
16h · 4,9%Direcció

25h · 7,7%

Social
26h · 8%

Persones 
acollides 
4h ·1,2%

Atenció
i cura 
182h ·56%

Gestió 
60h · 18,5%
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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.

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

Vendes · 1%

I N G R E S S O S
1.247.062,21

Subvencions de Capital · 2%

Quotes Usuaris
 i Socis · 25%

Subvencions 
Públiques i Donatius · 72%

A C C I O N S  D ’ I N V E R S I O N S

ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Barana i llums, Llar El Brunzit – 3.209,39

ELECTRODOMÈSTICS I MOBILIARI
Llars Residència i Centre Ocupacional – 12.548,48

APARELLS INFORMÀTICS
Ordinadors portàtils, Llars Residència – 1.473,04

SUPORT PER A LA MOBILITAT
Llit articulat, Llar El Lledoner – 1.236,86

Amortitzacions · 4%

Aprovisionament · 10%

Despeses d’Explotació · 13%

Sous i Seguretat Social · 73%

D E S P E S E S
1.194.329,31

MEMORIA ECONOMICA



BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS - ESTUDI JURÍDIC ha auditat els comptes anuals 
abreujats adjunts de la FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC
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F U N D A C I O N S  T U T E L A R SS O M  M E M B R E S

I N S T I T U C I O N S

La Fundació no es responsabilitza ni comparteix necessàriament les opinions expressades pels col·laboradors. Segons la llei de protecció de dades de caràcter 
personal 3/2018 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 3/2018 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

Contacte: comunicacio@elrusc.cat

E N T I T A T S

E M P R E S E S

Bodega Felip

COL.LABORADORS



FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC

Veïnat de Sant Ponc, 12 · Apt. de correus, 196 · 08490 Tordera
93 764 20 53 · administracio@elrusc.cat

www.elrusc.cat

https://www.facebook.com/elrusc.cat
https://twitter.com/elrusc
https://www.instagram.com/elrusc/
https://www.instagram.com/elrusc/
https://vimeo.com/elrusc
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