Mirem
cap
al
futur

SALUTACIO DE LA PRESIDENTA
Any difícil i complicat per a tota la comunitat. Desitgem veure la llum al final d’aquest túnel
fosc que és aquesta pandèmia que ens ha tocat viure.
Dono les gràcies a tots els equips que han treballat plegats perquè les persones d’El Rusc
estiguin en les millors condicions possibles.

LLAR EL PETIT PRÍNCEP

Il·lusionats amb els nous projectes que abasten molt més que uns simples projectes.
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Abasten il·lusions, treball, benestar i futur, molt de futur.
Montserrat Niño
Presidenta

Moltes gràcies!

PRESENTACIO
Hola a tothom!
Un any després de l’inici del Covid, la Comunitat ha conviscut amb moltes incerteses que
han representat una adaptació constant. Moltes gràcies a totes les persones de la Comunitat, especialment a les acollides per la seva paciència i la seva estima. Gràcies a tot l’equip
educatiu i de voluntariat que heu sabut conviure amb les frustracions i les dificultats de les
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EL RUSC
EN DADES

PERSONES EXTERNES

CENTRE OCUPACIONAL EL RUSC
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33

PROFESSIONALS

restriccions i amb alegria i bon humor les millores del confinament en la vida diària. Moltes
gràcies a totes les famílies, als amics i a les Fundacions Tutelars perquè heu representat un
gran suport amb la vostra confiança i comprensió.
Ha estat un any en què s’han concretat els projectes que la Fundació havia iniciat en els
darrers anys. En aquest sentit, vull donar les gràcies a tots els grups de treball per tirar
endavant el projecte de desinstitucionalització i de vida comunitària “QUI TÉ LES CLAUS DE

Qui té les claus
de casa?

LLAR EL LLEDONER

Gràcies, moltes gràcies per ser-hi i per seguir caminant junts!

Una abraçada.

Pere Domènech
Director

LLAR EL BRUNZIT

CASA?” a Tordera i a Girona.
A Tordera es concretarà amb la construcció de diferents espais adaptats a les necessitats
i desitjos de les persones: una nova Llar Residència, un Centre Ocupacional, un Menjador
Social i nous Espais Comunitaris gràcies a la cessió del terreny per part de l’Ajuntament de

DESCRIPCIÓ

FIXES

EVENTUALS

TOTAL

Altes a l’inici de
l’any 2021

24

7

31

Altes durant
l’any 2021

5

18

23

Baixes durant
l’any 2021

0

17

17

Altes al final de
l’any 2021

29

8

37

Plantilla
mitjana Total

23,451

5,379

28,830

VOLUNTARIAT
8
6
4
2
0

Tordera. Un nou model que ens permetrà augmentar l’autonomia de les persones treballant en xarxa amb els diferents agents del territori.
Alhora, el projecte de construcció d’una nova Comunitat de l’Arca a Girona s’està concretant
amb la inclusió de la Fundació El Rusc al projecte “Mi Casa” subvencionat per la UE. Es durà
a terme a través de la Federació Dincat i de la Confederació Plena Inclusión, amb la creació
a Girona de 3 Llars Residència per a 15 persones amb el model de vida comunitària.

ORGANIGRAMA

Per acabar vull donar les gràcies, especialment, a les persones que formen el Patronat d’El

PERSONES ACOLLIDES
PATRONAT

DIRECCIÓ

COORDINADOR ARCA

Rusc pel suport, la confiança i l’encoratjament.

CONSELL COMUNITARI

Gràcies per fer possibles els somnis del Rusc!

EL PATRONAT
Coneix el projecte i col·labora!

VOLUNTARIAT

COMISSIONS

COMUNICACIÓ

FORMACIÓ

EQUIP DE DIRECCIÓ

ADMINISTRACIÓ

COORD. TALLERS

EQUIP TÈCNIC

COORD. LLARS

SERVEIS EXTERNS

NETEJA

CUINA

Composició del patronat que consta en el Registre de Fundacions de la Generalitat:
PRESIDENTA: Montserrat Niño · VICEPRESIDENT: Joan Prat · SECRETÀRIA: Mª Dolors

COM. ESPIRITUALITAT

Lleal · TRESORER: Josep Muñoz · VOCALS: Jaume Barcons, Montserrat Gispert, Mercè

COM. CAPTACIÓ FONS

Jiménez ,Suspiros Parreño, Josep Perich, Ramón Solé i Núria Pujol.
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COM. ACTIV. COMUNIT.

RESP. LLEDONER

RESP. RUSC

RESP. LLEDONER

RESP. PETIT PRÍNCEP

RESP. BRUNZIT

EQUIP LLEDONER

EQUIP RUSC

EQUIP LLEDONER

EQUIP PETIT PRINCEP

EQUIP BRUNZIT
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LES LLARS
L’Any 2020 ha estat un any farcit de reptes i El
Aniversari a la Llar El Brunzit

servei de Llar Residència al llarg de l’any 2021
ha estat en constant moviment i adaptació a la
situació de pandèmia. Les onades de positius
Covid han mantingut una alerta contínua quant
a prevenció, a coordinació amb els Serveis de
Salut, a gestió dels equips professionals i a
gestió emocional de les persones acollides.
L’objectiu principal d’aquest servei, a les tres
llars, s’ha assolit aquest any 2021 evitant que
el virus infectés les persones i, per tant, que
les llars poguessin seguir amb normalitat les
De celebració a la Llar El Petit Príncep.

seves vides, malgrat les limitacions.
Les tres llars han mantingut les bombolles
familiars amb un equip de professionals estable. Més tard, les llars residència El Brunzit
i El Lledoner es van convertir en una bombolla i la llar d’El Petit Príncep, en una altra que
compartia amb les persones externes del taller
ocupacional.

ESPAIS D’ACOLLIDA I
ASSAMBLEA LLAR
· Informació real de
la situació Covid ·
Expressar com ens
sentim: aïllament
social, familiar,
activitats en grup....
· Recerca de coses
que ens ajudin a
sentir-nos millor.

RELATIVITZAR,
COMPARTIR,
AGRAIR,
POSITIVITZAR,
SATISFER,
RELACIONAR-SE,
ABRAÇAR,
CONTACTE...

INCERTESA,
POR, FRUSTRACIÓ,
IMPOTÈNCIA,
TRISTESA,
INCOMPRENSIÓ,
SOLITUD,
CANSAMENT...

EQUIPS PROFESSIONALS, TÈCNIC,
DIRECCIÓ I VOLUNTARIAT
· Implicació, responsabilitat i gratitud dels
equips professionals · Coordinació,
acompanyament i resolució efectiva ·
Sensibilitat, adaptació i responsabilitat de
l'equip de voluntariat · Aprenentatge i
motivació generant noves mirades i projectes.
L’Amparo i l’Anna de la Llar El Lledoner
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ESPAIS VIRTUALS
DE TROBADA
· Eucaristies i espais
de reflexió conjunta
· Festes culturals i
celebracions
comunitàries ·
Activitats conjuntes
de les 3 llars
separades per
bombolles ·
Elaboració de vídeos
que transmeten
l'essència i la vida de
cada llar · Trobades
virtuals amb les
amistats i el
voluntariat.

CONFIANÇA,
AMISTAT,
SEGURETAT,
TRANQUIL•LITAT,
GRATITUD,
EMOTIVITAT,
RESILIÈNCIA,
APRENENTATGE,
ESPERANÇA...

EL CENTRE OCUPACIONAL
OBJECTIUS 2021

INTRODUCCIÓ

REPTES 2022

Després de tot el viscut l’any 2020, comencem

1. Adaptar el funcionament del STO a la realitat

- Repensar el programa i el model estructural del

l’any 2021 encara amb mesures protocolàries

canviant, garantint en tot moment la segure-

STO. Ajustar encara més els ritmes, les necessi-

sencials que ens facilitin poder interactuar entre nosaltres i amb l’entorn.

molt estrictes que ens limiten considerable-

tat sanitària de tothom amb l’aplicació dels

tats, els interessos i les decisions de cadascuna

ment, tant a nivell relacional com de seguiment

- Consolidar la nova figura de responsable de taller.

protocols pertinents.

de les persones al programa que porten a terme

del pla d’activitats propi del STO.

dins del STO.

2. Treballar amb els mitjans que tenim a l’abast

Continuem sectoritzats en 4 bombolles, 3 de les

per tal que totes les persones puguin accedir

quals corresponen als grups de convivència de
les nostres 3 llars residència i un quart que es co-

3. Acompanyar les persones acollides en la

rrespon al de les persones del grup dels externs,

gestió personal de la pandèmia (emocions,

cadascun amb espais i transports diferenciats.

desenvolupar el nostre programa.

importància al fet de realitzar activitats pre-

4. Pensar en diferents canvis quant a recursos

ques, acompanyament al Banc dels Aliments,

humans, espais… que ens permetin reestruc-

i tornem a utilitzar recursos del nostre entorn

turar mínimament el servei per tal d’ajus-

(Tordera), com la biblioteca, els espais natu-

tar-nos a les necessitats individuals i grupals.

rals… Incorporem una activitat nova de ma-

5. Mantenir i posar èmfasi en aquelles activi-

nipulats que encaixa sobretot amb les carac-

tats que ens permetin no perdre la relació

terístiques del grup d’El Lledoner (grup amb

amb la comunitat i que contribueixin a fer

més necessitats de suport) i continuem amb

xarxa amb el nostre entorn (trobades on-li-

activitats que hem iniciat a la pandèmia com

ne, reunions on-line, vídeo trucades, tallers

el taller on-line d’alimentació saludable amb

on-line ) i, sempre que sigui possible, recu-

l’associació Som com Som o amb les trobades i

perar la presencialitat.

reunions virtuals que permeten connectar-nos

6. Fer un treball de transició en els canvis de

més enllà de la nostra bombolla.

rols que es plantegen pel 2022 (canvi de res-

També continuem amb els espais d’acompan-

ponsable de STO).

yament de la persona en la seva vivència en

Activitat a la piscina del CEM Tordera

pia o informàtica, sortides culturals i/o lúdi-

relació a la pandèmia (acollides del matí, reu-

Això ens ha permès ajustar els ritmes del STO

Activitat de manipulats
a El Lledoner

a la demanda real de les persones.
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Taller de cuina saludable amb Som Com Som

nions de grup…) on cadascú pot expressar les
seves emocions, les seves necessitats reals...

grups, espais més reals d’acollida…).
- Unir-nos al repte comú que tenim a l’entitat

- Recuperar la nostra forma de relació, donant

desitjos…)

Recuperem activitats com piscina, equinoterà-

any hem valorat com a positives (dinar en petits

- Elaborar una xarxa de suport que ens permeti

al STO.

- Mantenir aquelles dinàmiques que durant l’últim
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d’implantar un nou model d’atenció que formi
part de la comunitat del poble de Tordera.

VOLUNTARIAT
Com s’hauria de descriure un any com el 2021? Un any
amb moltes esperances, tenint en compte les dificultats que vam afrontar el 2020 i, finalment, amb les adversitats, i la certesa que, poc a poc, el 2021 s’assemblaria massa a l’any anterior amb les actualitzacions
contínues sobre les incidències que semblaven no
baixar mai. I si, finalment, baixaven era per repuntar
tot seguit. Un any que, possiblement, no ha complert
les expectatives esperades, però, tot i això, podem resumir que hem crescut i hem fet tot el que hem pogut
per viure la situació de la millor manera possible. I sens
dubte, el voluntariat ens ha ajudat moltíssim a aconseguir-ho. No sempre ha estat fàcil, les restriccions,
els canvis de protocols, les alteracions diverses... Tot
plegat ha fet complicada la previsió de situacions tan
banals com les vacances i que aquest any hagi estat un
balanç entre trobar-se bé un mateix i intentar donar el
millor servei possible a les persones acollides. Hem
comptat amb un equip excepcional de voluntaris/àries
que, tot i sabent les restriccions que es trobarien al
fer aquest servei, s’han embarcat en aquesta aventura
que és sortir de l’àmbit conegut i, fins i tot, del seu país
per conèixer una cultura nova.
Una novetat aquest any 2021 també ha estat que de
l’equip del voluntariat 2019-2020 tres persones han
decidit afegir un any més a la seva experiència. En
total, hem tingut a l’equip 2020-2021 tres voluntàries

Grup de voluntàries a partir de setembre de 2021.

que han prestat un servei de 6 a 8 mesos, cinc que
incorporat al març de 2021 fins a finals d’agost 2021.
Al setembre del 2021, s’ha incorporat el nou equip
amb vuit voluntàries, totes d’Alemanya, i que estaran
amb nosaltres fins a finals d’agost de 2022. Així, durant l’any 2021 hem pogut comptar amb 18 persones
voluntàries internacionals.
Per la nostra banda, un GRÀCIES -en majúscula- per
l’enorme dedicació, la delicadesa i la disposició que el
voluntariat ha mostrat i mostra cada dia amb les persones acollides i amb el personal del centre. El Rusc
no seria el mateix lloc sense vosaltres.
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Grup de voluntariat fins al mes d’agost.

s’han quedat durant un any sencer i dues que s‘han

VIDEO
Les Voluntàries
d’El Rusc
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Som persones amb o sense discapacitat que compartim la vida
en comunitats que pertanyen a la
Federació de l’Arca Internacional.
Les relacions mútues i la confiança
estan en el nostre cor i en el camí
que fem junts. Reconeixem el valor
únic de cada persona i la necessitat
de la relació.

Donar a conèixer els dons de
les persones amb discapacitat intel·lectual que es revelen
a través de relacions mútues
transformadores. Fomentar
un ambient comunitari inspirat en els valors essencials
de la nostra història i que respongui a les necessitats 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 diversa i
inclusiva, que fomenti la participació i que respecti els drets de totes
les persones. Caminem junts cap
a la igualtat d’oportunitats perquè
les persones puguin ser cada cop
més independents i autònomes en
la seva presa de decisions
10
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COMUNITATS
GERMANES

Benvolguts amics,
Amb molta alegria comencem un nou camí. És un gran desafiament
per mi però alhora em sento beneïda de poder-vos acompanyar.
Tots sabem que a L’Arca fem amistats noves, relacions que ens
transformen i canvien la nostra vida.
Espero que aquest treball que farem a partir d’ara transformi també
els nostres cors i ajudi a fer d’aquest món un lloc millor per a tots.
Gràcies per rebre’m!
I compteu amb mi per seguir acompanyant-vos.

L'ARCA DE MADRID
La posada en marxa de la primera llar de l’Arca a

Durant els primers cinc mesos de l’any 2021,

Madrid acollirà un total de 12 persones, 8 de les

a més de l’adequació i dels arranjaments de la

quals amb discapacitat intel·lectual i la resta, as-

casa, es va dur a terme la recerca i la selecció

sistents voluntaris de llarga durada, a més dels

de tot l’equip de monitors i del responsable de la

professionals que estableix la normativa.

llar, el trasllat de tot el mobiliari, juntament amb

Una llar en què conformaran un nucli familiar
que els permetrà emancipar-se i comptar amb
tota l’autonomia i la independència possible, recolzant-se en els vincles familiars i en l’estructura professional de cuidadors i de monitors,

María José Revaz
Coordinadora de zona de
l’Arca Internacional.

ELS AVETS

entrat a les nostres llars i només ens hagi

per superar aquestes adversitats amb els espais

afectat, lateralment, amb algunes baixes pun-

disponibles que ja ens queden petits.

tuals d’educadors.

aprofundir amb els professionals els valors de la

cap a millorar la vida a les llars amb el progra-

nostra comunitat amb un procés d’avaluació per

ma d’autonomia i per seguir potenciant la part

prendre consciència de com els estem treballant.

Ca l’Alibés. Tots dos programes han estat liderats per voluntaris de segon any que han passat a la categoria de col·laboradors de l’entitat
fins al setembre.
En tot moment, hem posat el focus en buscar la
màxima “normalitat” possible en aquesta època
de restriccions, buscant l’equilibri entre l’activitat
social significativa per a cada persona i la seguretat sanitària per evitar el contagi.
El taller també s’ha vist afectat amb la reducció

privada i l’equilibri emocional i afectiu de totes
ambient familiar.
També aprendrem a fer servir el temps lliure, a
gaudir de l’oci i a afavorir el creixement espiritual, contribuint així a seu benestar general.

Al setembre, hi ha hagut un canvi important en
les lleis sobre les persones amb discapacitat,
dotant-los de ple dret i amb un canvi de paradigma sobre incapacitacions i tutories que hem
aprofitat per informar i acompanyar les famílies.
Hem recuperat el Consell Comunitari per posar
fil a l’agulla a l’objectiu del nou mandat d’aprofundir en la Vida Comunitària entre tots i per
organitzar la celebració del 40è aniversari que

Visita d’en Jordi i la Lluïsa d’El Rusc a
la Comunitat de Madrid.

vam complir el 8 de desembre i volem celebrar
durant el 2022.
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la primera voluntària de llarga durada (Assistant
Live In) es van anar adequant els darrers detalls
de l’habitatge i es van fer les formacions específiques de tot el personal i del voluntariat.
Finalment, el dia 4 de juny vam poder celebrar
l’entrada oficial dels nostres dos primers residents, l’Álex i la Paloma, i va començar de manera real i efectiva el funcionament del... seu primer habitatge!

Hem aprofitat, també, per fer treball intern per

Hem aprofitat per posar la mirada cap a dins,

creativa de cada persona amb el programa de

nitat. De la mateixa manera, es garanteix la vida
les persones que hi resideixen, amb caliu i un

ternes. S’ha hagut de reinventar contínuament

mitjans del mes de maig.

ticipació activa de la responsable de la llar i de

ment independent, tant a la casa com a la comu-

tingut molta sort que el Coronavirus no hagi

tenir la casa gairebé enllestida per a l’obertura a

tipus d’habitatges tutelats.

i optimitzarem la seva autonomia i el funciona-

– o anul·lació en algun moment- d’activitats ex-

des de neteja amb la qual cosa es va aconseguir

Durant el mes de maig, i ja comptant amb la par-

desenvoluparem, mantindrem, incrementarem

En un 2021 instal·lats en la pandèmia, hem

També es van anar duent a terme diferents parti-

prevista per la Comunidad de Madrid per aquest

A través de la posada en marxa d’aquesta llar,

Relleu en la coordinació de l’Arca Internacional, gràcies Robin!

els estris i parament que ens van anar donant.

El grup d’Els Avets
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ESPIRITUALITAT
Ens pensàvem que seria un moment llarg, aquest de la pandèmia. I ja sabem que
no ha estat així. Ha estat, és, un moment molt llarg, llarguíssim. I sabeu què ens
ha passat? Hem descobert que les persones acollides aguanten molt més que qui
vetllem per elles, escrivim per elles i els estem acompanyant.
Tenir pau, viure amb el cor obert cada nova situació i amb serenor, trobar espais
comunitaris on compartim la vida, la fe... és necessari. I ens vam adonar que ja
havíem estat massa temps separats per continuar així. La VIRTUALITAT ha estat
una solució, però no supleix la trobada presencial, no supleix el que necessitem.
Malgrat tot, ens TROBEM. I com que nosaltres parlem des del cor i volem viure la
diversitat i la feblesa, viure moments de trobada ha estat un fet molt positiu per
nosaltres perquè el cor també creua la pantalla. I d’això n’hem fet vida, n’hem
fet experiència. Ens hem trobat virtualment cada mes compartint fe i creixement
vital i espiritual de cada llar. Ens hem trobat fent una Missa virtual, vivint el Nadal
d’una manera més propera que mai, malgrat la limitació presencial. Quant cal
valorar l’esforç de la tota comunitat per sentir-nos més a la vora!
Malgrat els entrebancs, ens hem fet presents, ens hem tingut en el dia a dia, vivint
el que passa a cada llar. Hem vist i viscut la necessitat de l’espiritualitat, en el seu
sentit més ampli, el fer-nos presents. Hem anat creixent i ens hem anat trobant
en la nostra limitació i, alhora, en la nostra grandesa. Sense saber-ho, TOTS i
TOTES, hem format part d’aquest creixement espiritual de la nostra estimada
comunitat d’El Rusc.
Gràcies a tothom!

FORMACIO
Després d’un 2020 de molta incertesa, mentre miràvem d’entendre què volia dir l’estat de
pandèmia, els confinaments i les mesures de
contingència que anava marcant les administracions, va arribar el 2021 ple d’esperança. Si
l’any anterior vam haver d’aprendre i d’adaptar-nos a la virtualitat per a les formacions,
les trobades d’equips i les reunions de diferents àmbits, vam imaginar un 2021 amb més
presencialitat. Res més allunyat de la realitat.
Amb alguna excepció concreta, especialment
per atendre al nou grup de voluntariat o a personal de nova incorporació, amb la intenció de
donar una mica més de caliu humà i comunitari a les persones nouvingudes a El Rusc, la
resta de formacions i trobades ha seguit sent,
majoritàriament, virtuals. Som conscients que
la virtualitat té alguns avantatges com, per
exemple, la gestió i l’estalvi de temps, també es
redueix la despesa econòmica i és una fórmula més ecològica per la reducció de desplaçaments. Tot i això, hi ha una part que trobem a
faltar, el caliu de les trobades presencials, el
sentit comunitari de compartir un espai i un
temps de treball però també personal, on ens
interessem per com estem i per ajudar-nos
també a nivell personal, si cal. I per què no dirho? També trobem a faltar les coques i els pastissos que portàvem per compartir i esmorzar.

Creiem que el model de futur, per a les formacions i les reunions, de moment, serà un model
híbrid amb una part de virtualitat i una altra de
presencialitat. En tot cas, esperem i desitgem
que el 2022 vingui ple de trobades d’aquelles
que ens agraden tant a El Rusc.

Treball
Social
9.3%

Psicòloga
7%

Situació de
Pandèmia
21.7%

Responsables
Serveis
17.8%

Noves
incorporacions
15.5%
Entitat,
administració
7%
Persones
amb DI
6.2%

Valors de Grup,
Comunitat i Entorn
3.1%

129

L’Arca, Identitat i
Missió
12.4%

HORES
DE FORMACIÓ

Primera reunió presencial de l’equip d’El Lledoner
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REPRENEM LA PRESENCIALITAT

COMUNICACIO
1.064
1.028
2021
995
2020
2019

1.150
1.103
2021
1.049
2020
2019

443
421 2021
400 2020
2019

FACEBOOK
M’AGRADA

FACEBOOK
SEGUIDORS
@elrusc.cat

TWITTER
SEGUIDORS
@elrusc

763
2019

918
2020

1.043
2021

INSTAGRAM
SEGUIDORS
@elrusc

1.637 REPRODUCCIONS
18 videos nous a Vimeo

37 PUBLICACIONS
www.elrusc.cat

CulturaMent a la Biblioteca de Tordera

Fem cagar el Tió

Eucaristia a la Capella d’El Rusc.

Voluntariat local

LLISTA DE DIFUSIÓ DE WHATSAPP
Durant els darrers dos anys, a causa de la pandèmia, han sorgit noves formes de comunicació. Alguns canals, ja existents, s’han fet molt més presents, com ara les videotrucades. Aquest últim
any, hem posat en pràctica les llistes de difusió de
WhatsApp des d’un número nou d’El Rusc, de moment de forma interna, però amb la intenció que es
vagi ampliant a altres grups com les famílies, els
El grup d’El Petit Príncep de colònies

amics, les entitats, etc.
CAPTACIÓ DE FONS
Una de les activitats que estàvem acostumats a
fer cada estiu, i que hem recuperat aquest any, ha
sigut les vacances o colònies comunitàries. La
situació pandèmica de l’any 2020 no ens va permetre realitzar-la, però amb la millora del 2021
vam iniciar una campanya de captació de fons, per
finançar-les, a través dels canals de difusió habituals de l’entitat. Gràcies al bon resultat final, s’ha
pogut recuperar l’activitat.
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COL.LABORADORS

MEMORIA ECONOMICA

SOM MEMBRES
Vendes · 1%

Amortitzacions · 3%

FUNDACIONS TUTELARS

Despeses d’Explotació · 17%

Quotes Usuaris
i Socis · 24%
Aprovisionament · 11%

INGRESSOS
1.262.332,90

DESPESES
1.284.606,21

INSTITUCIONS

Subvencions de Capital · 2%

Subvencions
Públiques i Donatius · 73%

Sous i Seguretat Social · 69%

ENTITATS

ACCIONS D’INVERSIONS
ELECTRODOMÈSTICS I MOBILIARI
Llars Residència i Centre Ocupacional – 10.002,90

APARELLS INFORMÀTICS
Ordinadors portàtils, Llars Residència i Centre Ocupacional – 1.268,29

EMPRESES
Bodega Felip

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 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

19

