
EMOCIONANT SORTIDA de 3r ESO B:  LA FUNDACIÓ ROURE, COLZE A 
COLZE AMB LES PERSONES SENSE RECURSOS DE CIUTAT VELLA 
 
El passat divendres 20 els alumnes de 3r ESO B de l’Institut Bellvitge 
vam visitar la Fundació Roure de la Ciutat Vella, Barcelona (C. Cecs de 
Sant Cugat, número 1 baixos). 
 

Aquesta fundació treballa als barris des de 1992; 

per això coneixen tan bé els problemes d’aquesta 

ciutat. L'any 2018 van atendre 657 persones 

diàriament. La Fundació Roure ajuda a cobrir les 

necessitats bàsiques de les famílies i la gent gran. 

Proporciona les eines bàsiques perquè aquestes 

persones sense recursos puguin viure bé amb el que tenen. 

Quan vam arribar, un dels voluntaris i encarregats de l’ONG ens va rebre al 

centre de dia, on vam veure persones amunt i avall i una voluntària preparant 

regals de Nadal. Vam seure a una sala i ens va explicar què era, com 

funcionaven i què faríem. 

Vam visitar la bugaderia, on treballen persones que han passat per la presó; 

el supermercat solidari, on els productes més necessaris són més barats; la 

botiga solidària, on els usuaris poden comprar objectes i roba de segona mà 

barata o gratuïta segons el grau de necessitat de cadascú, i el centre d’ajuda 

a la gent gran, perquè les persones grans no hagin de passar els dies sols a 

casa. 

 

La sortida va ser molt interessant, donat que molts de nosaltres mai no 

havíem anat a una fundació com aquesta a veure com s’hi treballa i quines 

activitats s’hi fan. Mai haguéssim imaginat que una associació tigués tantes 

dependències i fos tan completa. Ens va sorprendre la quantitat de persones 

que ajudaven i de quantes maneres diferents ho feien. Esperem que aquesta 

fundació segueixi creixent i pugui ajudar  molta més gent encara! 

 

  Sofía Carvajal  i Júlia Valero 3r d’ESO B 


