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Carta del President
Aquesta és la nostre memòria, la d´una Fundació que estava reiniciant la seva missió
de nou amb molt d´entusiasme.
La realitat actual marca el seu propi ritme i no podem donar-li l’esquena. La crisi que
estem vivint pel Covid19 ens ha descol·locat a tothom.
La societat s´atura i es converteix en un risc per les persones, i sobretot molt més
perjudicial per a la gent gran, als quals va dirigit la nostre feina i ajut. Necessiten
seguir amb les seves vides, i la Fundació Cuberes Donlo vol continuar col·laborant-hi.
No ens aturem ara ni ho hem fet aquest any, i tampoc ho farem el proper any
2021.Estem preparant un nou pla perquè la soledat no volguda i l´envelliment sigui
menys soledat i hi hagi més acompanyament , i que per les nostres persones grans
estiguin ateses.
Toni Comellas
President Fundació Cuberes Donlo

La nostra Entitat

Qui som?
La Fundació Cuberes-Donlo neix després de la mort del matrimoni fundador,
que preocupats per la situació que viu la gent gran actualment a Catalunya,
decideixen desNnar, com acte d’úlNma voluntat, tots els seus béns per a la
creació de la Fundació que duu el seu nom.
En vida, el matrimoni Cuberes-Donlo i, especialment, la Senyora Cuberes, van
ajudar a les persones necessitades. Com a infermera de l’Hospital de Sant Pau
va recolzar sempre de forma desinteressada a aquelles persones que no
tenien els mitjans econòmics per rebre una atenció sanitària adequada. Més
tard, quan ja eren grans, van poder observar com molta gent de la seva edat
es trobaven sols i vivint en precàries condicions. I aquesta realitat no els va
deixar indiferents.

La nostra En2tat
Què fem?
La Fundació Cuberes-Donlo té com a objecNu millorar la qualitat de vida de la gent més
gran de 70 anys de Catalunya amb manca de recursos econòmics. Vol ser una enNtat de
referència a Barcelona a través de l’envelliment ac2u de la gent gran.
Quina missió tenim?
Pal·liar la solitud de les persones grans i el risc d´exclusió social. Promoure el benestar, la
integració social, la millora de la qualitat i la protecció dels drets fonamentals de la Gent
Gran.
Quina visió tenim?
Volem un mon on les persones grans esNguin acompanyades i acNves en la vida social i
cultural.
Quins valors tenim?
El respecte, la solidaritat, la parNcipació i la transparència

La nostra En2tat

Les nostres accions
ENVELLIMENT ACTIU:
cobrint les necessitats
bàsiques de les persones
grans i vulnerables, per
pal·liar la seva soledat i
tenir l´ajut que es
mereixen , i un
envelliment més feliç.
BENESTAR SOCIAL : promovent el
benestar de les persones grans, la
seva integració amb el seu voltant
per millorar la qualitat de vida, i
un envelliment actiu i participatiu.
PREVENCIÓ DE LA
DEPENDENCIA:
realitzant tallers amb
l´objecAu de millorar
l´estat Bsic i també
mental de les
persones grans

Atenció a la
persona gran

Atenció a les
necessitats més
bàsiques

• Accions de suport afecNu:
• Acompanyament acNu a la persona gran

Tallers de
memòria

Tallers de
cuina

Tallers de
dansa

Premis
Literaris

Servei que s´han posat en marxa aquests darrers anys
Envelliment ac,u: cobrir necessitats bàsiques per poder tenir una vida en condicions dignes, i
gaudir d´ajuts per mantenir l´estat 9sic i mental en una op:ma forma:
q Serveis atenció a la persona: visites metges especialitzats
q Serveis necessitats bàsiques: lot d´aliments i compra pe:ts electrodomès:cs
Benestar social : promoure el benestar , la integració al seu voltant, millorar la seva qualitat de
vida i tenir un envelliment més ac:u i par:cipa:u:
q Servei de suport Afec:u
q Estudis Envelliment ac:u

q
q
q
q

Prevenció de la dependència treballar per prevenir la dependència de les persones grans
d´altres persones, realitzant tallers amb l´objectiu de millorar l´estat físic i també mental
d´aquest col·lectiu:
Tallers de costura
Tallers de memòria
Tallers de dansa i moviment
Premis Literaris “Grans i Actius”

Projectes desenvolupats i persones ateses 2018 a 2020

Envelliment actiu: serveis
atenció a la persona 20
persones ateses

Premis
literaris els
anys 20162017-2018 10
persones

Servei
necessitats
bàsiques amb
lots
d´aliments 15
persones
ateses

Tallers de memòria i dansa 12
persones ateses

Col·laboracions amb d´altres en2tats
Projecte Carícia:
projecte amb la
Societat protectora
d´animals de
Mataró.L´objectiu
va ser afavorir la
intergeneracionalit
at i l’envelliment
actiu a través de la
teràpia assistida
amb gossos.

Founda2on Day:
vam organitzar una
jornada, juntament
amb la Fundació
Oxylane(Decathlon)
.L´objecNu va ser
promocionar
l’esport entre la
gent gran i millorar
la funcionalitat de
la gent gran que hi
parNcipi.

Pallapupas:col·laboració
durant 24 mesos amb
l’entitat Pallapupas per
fer arribar a la gent gran
en hospitals els
somriures dels pallassos.
L´objectiu era l´
acompanyament i
entreteniment actiu
com pot ajudar a
millorar la situació
emocional de la gent

La Dona: es van
impartir sessions
de gimnàstica
dolça per dones
de la tercera
edat durant 4
mesos.a la
Fundació Pere
tarrés. L´objectiu
era millorar la
funcionalitat
d’aquest
col·lectiu.

PROJECTES FUTURS AL 2021
Conveni de col·laboració amb la Fundació privada Avismon amb el projecte “ENVELLIR A CASA”
Adreçat a les persones vulnerables de 65 anys i més grans, residents a la ciutat de Barcelona, que
viuen soles i no tenen prou recursos, es caracteritza per l’alt índex d’aïllament social.
Els serveis que reben cada una de les persones grans beneﬁciàries, està en funció́ de les seves
necessitats par:culars i la decisió́ sobre quina ha de ser la periodicitat, la quan:tat i la durada dels
serveis, la prenen conjuntament les treballadores socials i el/la professional del servei, amb la
supervisió́ de la direcció́ d’Avismón, atenent tant a criteris de salut, com als aspectes socioeconòmics
de cada persona.
El projecte concret és dins del projecte global d’accions d’atenció a les persones grans que
desenvolupa l’En:tat Avismon es centra bàsicament en 2 línies d’actuació́:
• ACOMPANYAMENT i SUPORT EMOCIONAL A LES PERSONES GRANS A TRAVÉS DEL VOLUNTARIAT.
• SERVEIS ASSISTENCIALS A DOMICILI GRATUÏTS PER A PERSONES GRANS SENSE RECURSOS.

Activitats i Campanyes Nadal

Campanyes de Nadal per recaptar fons en les plataformes
Gofundme, Giving Tuesday, Wefunder,Google Ad Grants

Dades Econòmiques

Ingressos

Despeses

Finançament Privat

Activitats Solisaries

Acompanyament, dinamització i Suport social

Rendiments propis

Donatius

Sensibilització i captació de fons
Despeses generals i administració
Tallers i suport
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