MEMÒRIA 2020

MISSIÓ
Fomentar l’autonomia personal, la millora de la
salut i de la qualitat de vida de les persones en
situació de vulnerabilitat mitjançant l’activitat
esportiva, com a eina de transmissió de l’esperit
de superació i motivació i de millora de la
condició física.

VALORS

VISIÓ
Volem ser un entorn divers de serveis al voltant
de l’activitat física i l’esport que contribueixen a

Confiança

la millora de la qualitat de vida de les persones

Superació
personal

en situació de vulnerabilitat, mitjançant serveis
personals, formació de professionals i recerca
de nous mètodes i mitjans.

Positivisme

Igualtat

Llibertat
d’elecció

PRINCIPIS
➢ Treball en equip

Il·lusió

➢ Observació activa

Esforç i
perseverança

➢ Professionalitat
➢ Transparència
➢ Sostenibilitat econòmica

“Si a la nostra il·lusió afegim els coneixements d’aquells que més en saben, el
treball dels més emprenedors, el finançament d’empreses i persones amb la
capacitat i les ganes de compartir i ajudar, les nostres fites cada cop seran més
properes i podrem donar el nostre suport a un nombre més gran de persones”
Isidre Esteve

PERSONES

PERSONES ATESES

CP CAR: 45
CENTRO PONTE: 20
CENTRE PONT VIRTUAL: 1.800
seguidores

IMPACTE
COVID
La primera setmana de confinament, decretat arran de la pandèmia COVID 19,
el servei va quedar suspès. A partir del cinquè dia es van fer adaptacions per seguir prestant-los.
Les sessions d’activitat física es van fer mitjançant videotrucades personals i un canal de YouTube amb sessions
més genèriques i inclusives. Aquesta nova opció de sessions virtuals ha permès ampliar l’àmbit territorial; hi ha
pogut participar persones amb domicilis allunyats de les instal·lacions de la Fundació.
A partir del mes de maig, es va comprar material bàsic d’entrenament que es va distribuir entre els domicilis de

les persones usuàries dels Centres Pont perquè disposessin de més recursos per seguir el pla de treball
personalitzat. Els i les professionals es desplaçaven als domicilis per oferir-los suport tècnic i emocional.

PERSONES
Les persones diuen que millora la seva qualitat de vida

COMUNITAT
Els actes comunitaris s’han vist durament afectats per la COVID 19.
Dels dos grans actes anuals: Gran Premi Isidre Esteve i Coruxo Móvese

només es va poder fer aquest últim a principis de setembre,
adaptant-lo a les mesures decretades.
Només es va poder fer una sortida de les persones usuàries del Centre Pont al Pirineu.
No s’ha pogut fer jornades amb centres educatius ni altres trobades comunitàries.

CORUXO MÓVESE
Setembre 2020
Van participar 450 persones

ESQUIADA AL PIRINEU
Febrer 2020
Al febrer es va fer una sortida a l’estació d’esquí de La
Molina al Pirineu, en què van participar 19 persones.

Resultat econòmic 2020
INGRESSOS
DESPESES

Públics

Privats

Propis

Procedència d’ingressos públics
ADMINISTRACIÓ

IMPORT

Centres Pont

Coixí NUBOLO

Gran Premi FIE

Coruxo Movese

(milers €)

Generalitat Catalunya

26,7

Ajuntament de St Cugat Vallès

3,2

Diputació de Pontevedra

4,6

Concello de Vigo

2,1

Procedència d’ingressos privats
ORGANITZACIÓ

IMPORT
(milers €)

Despesa per serveis
SERVEI

IMPORT
(milers €)

Centres pont

132,1

Coixí NUBOLO

4,6

Fundació La Caixa

74,2

Coruxo Movese

4,8

Empreses i particulars

62,6

Gram Premi FIE

0,0

Serveis generals

100,3

Procedència d’ingressos privats
ORIGEN

IMPORT
(milers €)

Quotes
Inscripcions actes

38,3
3,4

Amb el suport de

