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MEMÒRIA 2012 
OBRA SOCIAL NOSTRA SENYORA DEL PILAR-SANT EUGENI 

MENJADOR EMMAÚS 

 
PRINCIPIS I MISSIÓ 

 

La nostra missió rau essencialment en l’acolliment a persones en situació 

de vulnerabilitat, com a conseqüència de problemes de solitud, escàs suport 

familiar i recursos econòmics mínims en el col·lectiu de gent gran en un 

àmbit urbà, la qual cosa comporta un significatiu deteriorament de la 

qualitat de vida d’aquestes persones. 

 

Hem objectivat que la pobresa afecta a persones que durant la seva vida 

activa han gaudit d’un estatus normalitzat, però que en arribar a la vellesa 

han de fer front a les necessitats que aquest fet implica i no disposen de 

suficients recursos econòmics, ni d’un adequat suport familiar ni social. Es 

tracta sovint d’una probresa que sovint no aflora, la qual cosa dificulta 

encara més les possibilitats i mitjans per dur a terme un ajut efectiu. 

 

L’acolliment i atencions que aquestes persones reben al menjador Emmaús 

ajuda a millorar el seu estat físic (gràcies als menús equilibrats) i psíquic 

(gràcies l’acompanyament individual i les activitats d’animació 

col·lectiva). 
 
En coherència amb la nostra missió d’acollir a persones vulnerables, com a 

consequència de la greu crisis actual, també acollim en el nostre menjador a 

famílies amb nens i menors d’edat que es estant afrontant situacions de 

precarietat. 
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UBICACIÓ I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

El projecte es desenvolupa dins de l’àmbit físic i jurídic de la Parròquia de 

Sant Eugeni I Papa-El Pilar, ubicada al cor de l’Eixample Esquerre de 

Barcelona.  

El menjador està ubicat dins de la Parròquia de Sant Eugeni, mentre que les 

activitats de formació ocupacional es desenvolupen en les dependències de 

la Parròquia del Pilar, estant ubicats els pisos d’acolliment al carrer Fresser.  

 

 

 
PARRÒQUIA DE SANT EUGENI I, PAPA 

C/ Comte Borrell, 307 

08029-Barcelona 

Tel. 93 321 44 32 
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MENJADOR I ACTIVITAT 

En el seu segon any de vida, el menjador atén un promig de 93 persones 

cada dia: 68 persones grans del nostre barri i 25 que formen part del 

programa de famílies amb fills menors d’edat. Hem evidenciat un 

significatiu increment de persones ateses, i ha estat possible donar-hi una 

resposta adient gràcies a la implicació de tots els col·laboradors d’Emmaús 

i al projecte de col.laboració amb el Club Rotary de Barcelona, la qual cosa 

ha fet possible poder comptar amb la implicació de cinc hotels de la ciutat 

que ens aporten diariament 40 dinars de dilluns a divendres: l’Hotel Berna, 

el Circulo Ecuestre, l’Hotel HUSA 3 Torres, l’Hotel Catalonia Rambles i 

l‘Hotel Melià Sarrià, respectivament; referir tanmateix que en aquest 

projecte el transport del menjar el realitzen voluntaris de la Caixa. 

Altrament, l’empresa de càtering Endermar ens segueix servint els dinars 

restants. Aquesta dualitat fa possible continuar oferint dues dietes: la 

normal/basal, aportada pels hotels, i la dieta de règim, servida pel càtering. 

També s’està duent a terme la recollida d’excedents dels hipermercats 

Caprabo, Consum i El Corte Inglés, en ordre a proporcionar als usuaris més 

necessitats aliments per sopar i pel cap de setmana (gràcies a un programa 

del Banc d’Aliments  i Càritas). 

Aquest any el mes d’agost el menjador ha romàs obert, i cal fer-ne palès un 

molt bon funcionament; el nombre d’usuaris en aquest període ha estat 

molt elevat i, gràcies a Déu, també el de voluntaris. Cal destacar 

l’importantissim paper dels joves que ens han vingut a ajudar tot i ésser 

periode vacacional per ells (com els joves de la setmana solidària 

organitzada per la Delegació de Joves de Barcelona). 
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El dia 15 de juny es va celebrar el primer aniversari del menjador Emmaús.  

L’acte es va iniciar a les 8 de la tarda amb una Eucaristia d’acció de gràcies 

presidida pel EMMI. RVDM. Sr. Cardenal Lluís Martinez Sistach a la 

Parròquia de Sant Eugeni I Papa. A continuació, a les 21:30 va tenir lloc un 

acte solidari al Palau de Congressos de Catalunya on vàrem gaudir d’un 

sopar preparat per destacats restaurants de Barcelona, i també de l’actuació 

d’artistes de primeríssim nivell com: Joan Manel Serrat, Divadams, Tres 

quarts de tres, The Pinker Tones i Joan Pera, estant l’acte presentat per 

Agnès Marquès i Bruno Oro. 

 

A l’acte van assistir-hi unes 900 persones, les quals amb la seva 

col·laboració van contribuir significativament a l’assoliment de les 

expectatives previstes per aquest any. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Referir tanmateix que durant el mes de desembre es va  crear la pagina web 

del menjador: www.emmaus.cat., la qual és un punt de trobada virtual de 

tots els membres de la família Emmaús, i on es comparteixen les diferents 

experiències.  

http://www.emmaus.cat/
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Altres activitats : 

 

 

 Formació de voluntariat: Manipulació d’aliments i formació per 

definir el sentit  del voluntariat i els seus valors: empatia, 

respecte, equitat, etc.  

 

  Tallers per usuaris: Es realitzen en horari de tarda a la Parròquia 

del Pilar, consistents en Manualitats amb material reciclat i  

costura.  

 

 Participació en la formació en valors del nens de 4ª ESO del 

col·legi Sagrada Família, els quals vénen els dimecres a fer 

pràctiques al nostre menjador. 

 

 Grup de joves: continuen la tasca d’animació amb el seu calendari 

de divendres a la tarda a la parròquia de Sant Eugeni. 

 

 Control sanitari: La Dra. Sostres visita dos dijous al mes a les 

15:30 hores. 

 

 Pisos de suport:  Comptem amb tres apartaments per donar sostre 

provisional a aquells usuaris que es queden sense vivenda pròpia 

com a consequència de la difícil situació actual. 
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RECURSOS HUMANS 

 

El projecte està liderat per un equip emprenedor, al qual compta amb la 

implicació activa dels sacerdots de les parròquies i un grup de persones 

amb una àmplia experiència en projectes d’ajut social. 

 

Altrament, a banda dels impulsors del projecte, és absolutament rellevant la 

participació de diferents persones implicades i amb sensibilitat per dedicar 

el seu temps a causes altruistes. En aquest moment comptem amb mes de 

100 voluntaris, els quals realitzen els serveis de menjador i cuina, 

acompanyament i animació. 

 

INFORME ECONÒMIC  

Les despeses realitzades pel funcionament del menjador Emmaús són les 

següents:  

 
Compres de mercaderies i petit utillatge          18.653,65€            9.099,34€ 

  

Treballs realitzats per altres empreses             73.122,81€ 43.858,95€ 

Gestió serveis professionals externs, Càterings  

i subministraments 

  

Despeses financeres                                                  417,60€        59,14€ 

Comissions bancàries i altres serveis 

  

Manteniment i reposicions                                   5.000,00€ 15.000,00€ 

Equips i instal·lacions i amortitzacions  

  
 68.017,52€ 

                                          Total Despeses          97.194,02€ 

Els ingressos per donacions, aportacions de socis i subvencions són els 

següents: 

Donatius i socis col·laboradors 

 i  festa aniversari                                              80.621,84€  

 

Subvencions                                                       19.220,09€   

 

                                         Total Ingressos          99.842,83€   

A 31 de desembre de 2012 el superàvit és de 2.648,81€, quedant pendents 

d’ingrés les aportacions del socis col·laboradors i les subvencions i 

donacions del 2013. 


