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“
“Tenim la responsabilitat de compartir, especialment

amb aquells col·lectius més necessitats.
Cooperar amb el desenvolupament i fomentar una bona educació

durant la infància pot contribuir a fer un món millor el dia de demà.”

”
Família Torres



Carta de la Presidenta
L'any 2020 ens ha plantejat un repte sense precedents que ha impactat de ple en l’activitat de la Fundació.
La pandèmia mundial COVID19 ha comportat un canvi global en el nostre funcionament i la nostra vida.
Tot i les dificultats viscudes, hem mantingut les ajudes en els projectes planificats i ens hem sumat a
iniciatives per intentar pal·liar les desigualtats que ha suposat el confinament per a persones vulnerables i
el tancament de la restauració.

Amb la primera convocatòria d’ajudes, llançada el 2019 a través del nostre web, es van seleccionar 7
projectes alineats amb els objectius de la Fundació, que prioritza les ajudes a la infància, contribuir en la
millora de la salut de col·lectius vulnerables, afavorir l’empoderament de la dona i, finalment, donar suport
a la cultura.

La memòria que presentem mostra les activitats que la Fundació Família Torres ha realitzat al llarg del
2020. Hem focalitzat el 37% dels recursos en projectes destinats a la infància, entre els quals destaca el
que vam iniciar el 2017per donar suport a menors del CRAE i a menors no acompanyats al Penedès.

Els projectes per als col·lectius més necessitats han representat un 41% i ens hem centrat principalment en
col·lectius amb discapacitats psíquiques i mentals.

El 17% l’hem orientat a les dones i les famílies amb el projecte d’empoderament de la dona iniciat a
Barcelona com el més destacat. El 5% restant del pressupost s'ha destinat a la difusió de la cultura.

Aquest any, el suport a iniciatives en la lluita contra les desigualtats que ha causat la COVID19 ha
esdevingut una nova prioritat per a nosaltres i hem fet donacions de material sanitari i escolar, que van
convertir-se en una urgència social.

El suport a la restauració i als col·lectius més necessitats de Barcelona a través de la iniciativa solidària
‘Comer Contigo’, impulsada per La Vanguardia i xefs de la ciutat, ens va permetre ajudar a alimentar a
més de 10.000 persones necessitades durant el confinament.

Finalment, voldria agrair l'aportació de la família, que fa possible que puguem dur a terme els diferents
projectes que realitzem, així com la dedicació i el compromís dels patrons envers la tasca que
desenvolupem.

Sra. Mireia Torres Maczassek
Presidenta



Qui som
Creada el 1986 per Miguel Torres Carbó i dirigida actualment per Mireia Torres
Maczassek, la Fundació ha col·laborat des dels inicis amb organitzacions en més
de 400 projectes de cooperació a tot el món.
L'activitat de la Fundació Família Torres ha prioritzat projectes
orientats a la protecció de la infància mitjançant la construcció de centres
educatius i llars d'acollida per a infants orfes en risc d'exclusió social en
diferents països del món.

Missió

Tenir cura de la infància fomentant l'educació i la igualtat d'oportunitats
mitjançant col·laboracions amb ONG i associacions.
Potenciar l'apoderament de les dones duent a terme iniciatives que assegurin la
integració social i el benestar de les seves famílies.
Donar suport a les iniciatives que millorin les condicions de vida de col·lectius
amb necessitats específiques i en risc d'exclusió.
Generar i desenvolupar programes culturals / educatius juntament amb
determinades institucions culturals locals, donar suport a programes de
voluntariat social corporatiu, col·laborar amb iniciatives mediambientals i
atendre les necessitats del col·lectiu de jubilats de Família Torres.

Visió

Contribuir a la consecució de un mundo con oportunitats para totes las persones
a través de la cooperació amb el desenvolupament i la solidaritat con la infància.

Valors

SOLIDARITAT TOLERÀNCIA TRANSPARÈNCIA



Patronat

Sra. Waltraud Maczassek, Presidenta d’Honor

Sra. Mireia Torres Maczassek, Presidenta

Sra. Ana Torres Maczassek, Vicepresidenta

Sra. Marta Torres Rosselló, Vicepresidenta segona

Sr. Miguel Agustín Torres Riera, Vocal

Sra. Marimar Torres Riera, Vocal

Sra. Cristina Torres, Vocal

Sr. Juan María Torres Riera, Vocal

Sr. Pere Regull Riba, Alcalde de Vilafranca del Penedès, Vocal



Projectes destacats
Durant la vida de la Fundació hem donat suport a més de 400 projectes de
protecció a la infància, dona, a col·lectius vulnerables, a situacions d’emergència
o de suport a la comunitat.

Més de 
400 

projectes

12 
països

Des de 
1986

Amb 
ONG 
locals

▪ Childhood Brazil, 
Brasil

▪ Reconstrucció 
afectacions incendi 
forestal, Xile

▪ Jardí Infantil, Xile
▪ Escola Salmon Creek, 

Estats Units
▪ Angelitos de Cristal, 

Mèxic
▪ Casa Hogar Alegría, 

Mèxic

▪ Shanghai Baby
Home, Xina

▪ Torres Hope Primary
School, Xina

▪ Construcció d’aules 
escolars, Filipines

▪ Fundació Vicente 
Ferrer, Índia

▪ Construcció d’una 
escola, Burkina Faso

▪ Escola Fundació 
CODES CAM, 
Camerun

▪ Le Village nº 1, 
Bèlgica

▪ Viviendas Aldeas
Infantiles, Espanya



Àrees d’actuació

Els àmbits d’actuació de la Fundació on es destinen els recursos aportats són
els següents:

Donar suport a la 
infància amb 
necessitats, 
especialment a la més 
desprotegida.

Apoderar les dones, 
especialment les 
mares, i lluitar contra 
la violència de gènere.

Contribuir a la millora de 
la salut, disminuint les 
desigualtats en salut d’una 
població en desavantatge.

Col·laborar amb 
entitats culturals per 
apropar la cultura i els 
seus beneficis a la 
majoria de població.

Donar suport a l’ajuda 
humanitària, la 
prevenció i la reducció 
del risc de desastres.

CULTURA I ART

AJUDA A LA 
INFÀNCIA

DONES I 
FAMÍLIES

DESASTRES 
NATURALS

COL·LECTIUS AMB 
NECESSTATS



Destinació dels recursos
La Fundació Família Torres presenta, anualment, els comptes al Protectorat de
Fundacions, tal com ho marca la legislació corresponent.
El nostre compromís amb la transparència ens porta a explicar la destinació dels
recursos invertits en projectes.
La totalitat dels ingressos de la Fundació són privats i provenen de les diferents
aportacions realitzades per membres de la família Torres, a títol individual, i de les
diferents empreses de Familia Torres.

Destinació dels recursos

Els projectes als quals es dona suport es divideixen en les següents àrees
d’intervenció:

DESASTRES 
NATURALSCOL·LECTIUS AMB 

NECESSTATS
AJUDA A LA 
INFÀNCIA

CULTURADONES I 
FAMÍLIES



Projecte “Espai Familiar”

Projecte d’atenció psicològica i psicosocial a les famílies, nens i nenes i
adolescents del CRAE Toni Inglès, gestionat per Actua Vilafranca.

Continuem treballant amb l’aspecte innovador de la incorporació de la
figura d un psicòleg per treballar coordinadament amb els altres agents
que treballen amb l infant i la família .
Fruit del bons resultats del projecte que està en marxa des del 2017, se li
amplia la jornada a 20 hores per poder atendre més casos.

El principal objectiu és afavorir el benestar psicosocial dels nens en els
seus contextos relacionals (familiar, institucional, comunitari). Els nens i
adolescents arriben al CRAE a partir d'una situació de desemparament,
negligència o maltractament que dóna lloc a la separació del nucli familiar

2020, principals actuacions  

com a mesura de 
protecció. Si ja la situació 
viscuda, potencialment 
traumàtica, pot tenir 
conseqüències importants 
per a la salut mental i el 
desenvolupament 
psicosocial dels nens, a 
això cal agregar una sèrie 
de canvis que alteren la 
seva vida quotidiana, en 
particular la separació 
familiar i l'acolliment 
institucional. Agressivitat, 
frustració, tristesa o 
comportaments 
autodestructius són 
algunes de les seves 
manifestacions.

https://www.youtube.com/watch?v=j2n9lmi2E0w&feature=youtu.be
http://actuasccl.coop/


“Dones del Món”

L’objectiu d’aquest programa és generar oportunitats a dones en situació de
vulnerabilitat, la majoria mares, empoderant-les a través de la creació d’un espai
íntim i còmode on puguin compartir experiències i ajudar-se mútuament.

En aquest espai, a més, comparteixen eines i recursos per a poder accedir a
cursos formatius o a ofertes laborals.

Rebost solidari: ofereix a les
dones aliments frescs i no peribles,
de forma setmanal, contribuint així
a la seva seguretat alimentària y a una
dieta familiar saludable

En ple confinament, a més,
la Fundació Família Torres va
repartir unes cistelles de fruita i
verdura de Vilafranca del Penedès.



Acull

El projecte, de l’Associació Punt de Referencia promou l'acolliment familiar
per a joves extutelats d'origen migrant i sense referents familiars al territori.

El projecte ofereix l’entorn, el vincle afectiu i el context idoni per a què els i les
joves, que ho decideixin, puguin fer un salt qualitatiu en el procés
d’emancipació des de l’acompanyament quotidià, amb un suport emocional
intensiu a les dificultats que se’ls plantegen, la millora de l’ús i domini del
català i castellà, la possibilitat de què les persones adultes amb qui conviuen
es converteixin en referents i la possibilitat d’ampliació de xarxa i de recursos
a través de les persones d’acollida i el suport educatiu.

L'aportació ha permès que dos joves puguin viure durant 9 mesos en un
entorn familiar amb el suport i acompanyament tècnic.



Puntades de llibertat

El projecte, de la Fundació ARED, té com a finalitat acompanyar i capacitar
personalment i professionalment dones procedents de centres penitenciaris de
Catalunya.

La finalitat va ser dissenyar itineraris d’inserció sociolaboral per a 25 dones soles amb
fills/es que es troba en situació de risc d’exclusió o pobresa.

Es va aconseguir la inserció social de la majoria de dones ateses i de els fills/es al seu
càrrec a través de la millora substancial de la seva autonomia personal, professional i
econòmica.

Es va reforçar la seva autoestima, salut física, relacions socials i motivació de les dones
participants. Es va aconseguir la inserció social de la majoria de dones.



Fundación Bobath

El projecte Botiga Bobath de la Fundació Bobath de Madrid, va néixer el 2014
amb l’objectiu de desenvolupar al màxim les habilitats sensoriomotores,
cognitives i socials dels usuaris del Centre de Dia, des de l’enfocament de la
teràpia ocupacional.

La Fundación Bobath és l’entitat assistencial pionera a Espanya en el tractament
integral de nens i adults afectats per paràlisi o dany cerebral.

Durant aquest 2020, la Fundació Familia Torres ha finançat el projecte, on més
de 40 joves amb paràlisi cerebral participen confeccionant detalls solidaris per a
casaments, batejos, comunions, empreses …

Gràcies al nostre suport econòmic, aquests joves podran posar en marxa nous
productes i idees que estan desenvolupant, al costat dels seus terapeutes.



Els infants del futur

Els Infants del Futur és un projecte col·laboratiu que
crea un espai de trobada natural de persones amb
discapacitat i infants de l’entorn social del municipi
i comarca.

El projecte té com a objectiu trencar barreres conceptuals, educatives i socials a
través d’espais de lleure educatiu i inclusiu dins la mateixa ciutat, en espais
escolars per tal de crear en les persones del futur una normalització de la
diversitat funcional basada en la seva experiència pròpia, on la diversitat
funcional passi a ser un valor de enriquiment i positivitat en la comunitat i en la
convivència del dia a dia de la ciutat i de la societat del futur.



Com a casa

Adequació de l'Espai de la llar-residència per a la millora de la qualitat de la vida 
dels residents.

La residencia de Mas Albornà ubicada a Les Cabanyes és una masía del segle
XVII convertida en un espai residencial per a persones amb discpacitat
intelectual.

El projecte consta principalment en la realització de millores als espais comuns
de la planta baixa (els més accessibles) per utilitzar-los com a zona de confort,
oci, descans,… per les persones amb major dificultat de moviment i la resta dels
residents.

Degut a la situació de crisis sanitaria viscuda aquest 2020 es van fer front a altres
despeses com portàtils, control d’accessos i polsadors, un generador de llum per
emergències, ....



Altres col·laboracions
2020, l'any de la pandèmia

El 2020, ha estat un any marcat per la pandèmia de coronavirus i la Fundació ha
centralitzat part dels seus recursos en fer front als possibles desavantatges i
ajudar a les persones en situació de vulnerabilitat social.

Donació d’aliments a la iniciativa solidària ‘Comer Contigo’,
promoguda pel canal Comer de La Vanguardia al costat de xefs
barcelonins per alimentar als que més ho necessiten durant l’emergència
sanitària. Es van donar més de 2.000 litres d’oli d’oliva i uns 1.000 quilos
d’aliments de primera necessitat.

‘Comer Contigo’ va repartir a Barcelona més de 1.000 àpats diaris
preparats per un equip de xefs capitanejat per Romain Fornell -de Caelis i
Casa Leopoldo – a centres com la Fundació Arrels, Càritas, la Mare
Teresa de Calcuta, l’Hospital Clínic i l’Hospital de la Mar, i treballa de
manera coordinada amb altres projectes similars com Health Warriors,
Food for Good i World Central Kitchen per servir menjar a aquells que no
tenen mitjans per aconseguir-la en plena pandèmia.

Donació d’aliments 



La Fundació Família Torres col·labora a la lluita contra el 
Covid-19 amb la donació de 30.000 màscares quirúrgiques.

Pràcticament la meitat de les màscares, 14.500 unitats, s’han destinat a al
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès Garraf com a agraïment a la tasca
realitzada pel personal sanitari; altres 14.500 mascaretes s’han distribuït,
amb la col·laboració d’aquesta entitat, a unes 12 residències de gent gran
del territori a través de l’equip sanitari social que les coordina i a l’ONG
Aldeas Infantiles SOS. El centre ocupacional de persones amb discapacitat
Mas Albornà, organització amb la qual col·labora habitualment el celler, i el
col·lectiu de jubilats de Família Torres, han rebut 500 mascaretes.



Donació de material escolar 

Durant la situació de pandèmia sanitària, ajudar les famílies amb nens en edat
d’escolarització que no tenen recursos s’ha convertit en una de les prioritats de
la nostra fundació.

Gràcies a les aportacions solidàries de col·laboradors de Família Torres i
coneguts, la Fundació Família Torres va realitzar la primera donació de material
escolar en benefici de la Creu Roja Alt Penedès.

Es van lliurar 30 paquets
compostos per una llibreta A4
quadriculada, una llibreta A4
de foli blanc, un paquet de
colors, llapis i bolígrafs, una
goma, una maquineta, unes
tisores infantils, una cola de
barra i diverses barres de
plastilina.



Setmana de la Discapacitat

Per commemorar el 3 de desembre, Dia Internacional de la Discapacitat, ens
sumem a la campanya de sensibilització #IgualDeDiferentes, impulsada per
la Fundació Eurofirms.

Durant diversos dies, vam fer arribar a tots els col·laboradors de Familia Torres,
diverses situacions reals que han compartit persones amb discapacitat, en
relació amb el tracte adequat, prejudicis, estereotips i terminologia. Cada
situació va ser il·lustrada amb humor i positivisme, amb l'objectiu de
normalitzar la discapacitat i crear entorns inclusius.



JAL Índia: Shine Children Home.

Shine Children Home és un projecte molt especial per JAL. Una casa d’acollida
per a nens i nenes diagnosticats de càncer, que estan rebent tractament. De
quimioteràpia, al Centre Oncològic Pediàtric de l’hospital de referencia de
Pondicherry – Índia, i es va inaugurar l’octubre de l’any 2017.

Aquest projecte va néixer després d’identificar que famílies molt pobres i de
zones rurals allunyades, es veuen afectades per la gran problemàtica que significa
atendre a nens que pateixen aquesta cruel malaltia a causa dels escassos recursos
econòmics, la distancia entre el seu lloc de procedència i l'hospital on reben
tractament, i la falta d’ajudes socials.

Des de la Fundació Familia Torres es va col·laborar amb ells, finançant part de la
petita ambulància que es pot veure a la imatge. Aquesta ambulància ofereix el
confort necessari per a aquests nens i nenes en estat més crític.



Agraïment als nostres col·laboradors jubilats

Des de 1994 la Fundació Família Torres ajuda a les persones que han arribat a
l'edat de la jubilació de les empreses formades per Familia Torres abans de la
creació del pla de pensions, amb un complement a la pensió oficial; als
col·laboradors jubilats de Familia Torres per a despeses mèdiques, no cobertes
per la Seguretat Social i; als col·laboradors jubilats i en actiu amb fills
discapacitats.



Projectes puntuals

A més, seguint amb l’esperit de servei i de proximitat que caracteritza la
Fundació, donem suport a nombrosos projectes locals, tant de caràcter
cultural com educatiu. Aquests projectes busquen la cohesió social de les
persones i mostren el compromís de la Fundació Família Torres amb les
comunitats on treballa.

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXnYqHk-7ZAhWMWhQKHReTDOwQjRwIBg&url=https://www.cicbiogune.es/center/funding&psig=AOvVaw1KEBZyBXj1nLhS4eIYjIhU&ust=1521197098910078
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl0YHVlO7ZAhVDuxQKHcIgDk8QjRwIBg&url=http://emecum.es/login/fefoc/&psig=AOvVaw3YfWsZfkMFkyCFb5ChaSvm&ust=1521197551271756
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv1aSoovjZAhUJVBQKHfU3CqcQjRx6BAgAEAU&url=http://www.vinseum.cat/eNews/421/&psig=AOvVaw3l3rN222S_Wxm68KDVXCv7&ust=1521544820057314
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHzaqyoO7ZAhUDPRQKHcvsBisQjRwIBg&url=http://www.lafarga.es/es/el-grupo/museo-del-cobre/asociaciones/item/museu-fundacio-abadia-montserrat&psig=AOvVaw0RhBaymXYmXVXZK2LbPzkt&ust=1521200699149372
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii3LuYp6_hAhUmx4UKHUoRANIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fsjd.org/es/irsjd_146921&psig=AOvVaw0NlUfjzj2nXPqfP3XZhAmQ&ust=1554222232393341


La Fundació Família Torres és possible gràcies a:

▪ Totes les persones que ens han precedit i hi han deixat empremta.

▪ Les administracions públiques que han reconegut la tasca de la Fundació.

▪ Els treballadors de Familia Torres, que ens animen a ser millors.

▪ Les comunitats que ens acullen.

▪ Els nens i nenes que ens premien amb els seus somriures.

▪ Totes les persones beneficiàries que segueixen esforçant-se.

▪ Els professionals que marquen la diferència a les associacions i

organitzacions a les quals hem donat suport en els diferents projectes i

països.

▪ Totes les persones que, d’una manera o una altra, són testimonis i

protagonistes de la solidaritat i del compromís adquirit per la Família Torres.

Agraïments



93 817 74 00 
fundacionfamiliatorres@torres.es
www.fundacionfamiliatorres.org 


