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1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

 
1.1. NATURALESA 

 
La Fundació Privada Nous Cims va ser constituïda l’any 2015 i té el seu domicili social 
a Plaza de Europa, nº 21-23, de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Està inscrita 
en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2937, 
per resolució de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

 
La Fundació té, amb caràcter general, les següents finalitats: 

 
a) Millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de col·lectius en risc, prioritàriament 

de joves. 
b) Lluitar contra la pobresa. 
c) Millorar l’atenció psico-social dels malats i, en particular, dels de càncer. 

 
Dins l’àmbit d’aquests objectes, seran pròpies de la Fundació totes aquelles activitats 
que, amb caràcter desinteressat i sense ànim de lucre, siguin ordenades, encara que 
sigui indirectament, cap a les finalitats esmentades. 

 
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que 
el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, 
institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. 

 
L’Entitat desenvolupa les seves funcions majoritàriament a Catalunya, sense 
perjudici de les activitats que per un millor compliment de les seves finalitats puguin 
dur a terme arreu del territori espanyol i a l’estranger. 

 
Tots els càrrecs del Patronat són gratuïts d’acord amb els Estatuts i la legislació 
vigent. 

 
La Fundació ha optat pel règim fiscal especial establert en el Títol II de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives 
i dels incentius fiscals al mecenatge. 
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ACTIVITATS, PROJECTES I  AJUTS 
 
 
La Fundació treballa per a donar suport, impulsar o construir noves respostes a 
alguns dels reptes claus que té la nostra societat i que s’emmarquen dins dels tres 
fins fundacionals bàsics que defineixen els seus Estatuts. 

 
Un cop concretat i identificat un repte la Fundació explora i valora les respostes 
existents contactant amb les entitats i principals actors que treballen en aquest 
àmbit. Si identifica projectes que responen de forma adequada al repte la Fundació 
Privada Nous Cims hi pot col·laborar en dos nivells: finançant directament el 
projecte i fent-ne un seguiment trimestral prefixat amb indicadors pactats i/o 
implicant-se en el seu desenvolupament estratègic el que pot suposar una extensió 
territorial del projecte, dels beneficiaris o una modificació d’algun dels seus 
elements claus. 

 
En alguns casos, d’aquest treball amb els actors o entitats del sector neixen idees o 
propostes de nous projectes que Fundació Privada Nous Cims impulsa directament, 
com pot ser el projecte de suport a itineraris formatius-beques, o juntament amb 
alguna entitat, com el projecte d’introducció de l’humor amb adults de càncer amb 
Pallapupas. 

 
Les entitats amb les que es treballa, especialment en l’àmbit de la inserció laboral i 
la cooperació, disposen de polítiques de gènere i duen a terme accions per a garantir 
la igualtat entre gèneres. 

 
En el cas del programa de beques, la distribució entre gèneres respon a la selecció 
feta per les mateixes entitats. No obstant això es treballa amb alguna entitat que 
només atén dones el que garanteix una presència major de dones entre el col·lectiu 
becat. 

 
Els ingressos totals de la Fundació han estat de 3.700.000 euros, essent 
3.668.317,76 ingressos computables. D'aquests un 90,4% són despesa i inversió 
destinada a l’activitat fundacional. 
 
A part de la despesa, la Fundació també ha realitzat préstecs per valor de 70.000 
euros a empreses socials, activitat que també forma part dels seus fins 
fundacionals.  

 
En el cas en el que el projecte l'executi directament o una entitat col·laboradora la 
despesa es regula mitjançant un conveni de donació o conveni de col·laboració 
(2.998.389,51 euros). Quan els projectes són directament executats per la 
Fundació o per encàrrec d’ella, la despesa es concreta en factures de professionals 
a la Fundació.  
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Com indiquen els seus estatuts, l’activitat de la Fundació s’agrupa en 3 grans 
àmbits d’actuació: 
 

 Millora de l’ocupabilitat I inserció laboral de col·lectius en risc, 
prioritàriament joves.  

 Lluita contra la pobresa  
 Millora de l’atenció psicosocial dels malalts de càncer 
  

 
AJUTS A ENTITATS 

Millora de l’ocupabilitat i inserció laboral de 
col·lectius en risc, prioritàriament de joves                                           717.583,20 €  
Lluita contra la pobresa                                           775.523,50 €  
Millora de l’atenció psico-social als malalts, 
especialment de càncer                                        1.505.282,81 €  
TOTAL AJUTS A ENTITATS                                        2.998.389,51 €  
 

 
Cada un d’aquests àmbits d’actuació es desplega a l’hora en uns eixos concrets 
d’actuació. A continuació s’explica amb més detall cada un d’aquests `àmbits I eixos 
d’actuació I s’explicita la distribució de la principal tipologia de despesa (ajuts a 
entitats) en  funció d’aquests eixos d’activitat 
 
 
 

A) MILLORA DE L’OCUPABILITAT I INSERCIÓ LABORAL DE COL·LECTIUS EN RISC, 
PRIORITÀRIAMENT DE JOVES 

 

A.1.- Suport a itineraris formatius-beques 
 
Programa de beques pròpies- Des de Nous Cims s’impulsa que les entitats socials 
puguin oferir beques a joves que estan cursant estudis de formació post-obligatòria. 
Per això es fa una selecció conjunta (FNC-entitat) de joves que requereixen aquest 
suport econòmic. Les entitats socials realitzen el seguiment del jove i fan el pagament 
dels costos associats als estudis. Nous Cims fa una donació a les entitats per l’import 
d’aquesta tasca.  
 
Enguany s’ha desplegat un nou aplicatiu que ha permès millorar el procés de 
selecció i seguiment de joves i ampliar abastament la cobertura del programa de 
beques arribant a més de 160 joves. Aquest aplicatiu ha suposat una despesa de 
serveis professionals directament imputable al programa.  

 
Programa de beques impulsa- Des de Nous Cims es fa una donació a entitats 
educatives per a que puguin impulsar un programa de beques per a joves en cursos 
de formació post obligatòria que aquests centres ofereixen. Enguany aquest 
programa s’ha dut a terme amb l’Escola Pia, la Salle i una entitat radicada a Kenya. 
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A.2.- Suport a projectes d’acompanyament de joves 

 
Des de Nous Cims s’ofereix suport econòmic a entitats que compten amb programes 
d’acompanyament de joves. Es dota a les entitats d’un import anual i se’ls hi fa un 
seguiment trimestral de resultats. 

 
 
A.3.- Suport a projectes de millora de competències 

 
Des de Nous Cims oferim suport a entitats experts en el desenvolupament de 
competències de joves i col·laborem en el desenvolupament de la seva oferta per a 
posar-la al servei d’altres entitats socials. Així mateix posem a disposició de les 
entitats socials professionals externs que puguin col·laborar en el desenvolupament 
de processos formatius i d’orientació vocacional per a joves vinculats a aquestes 
entitats. Les entitats i Nous Cims seleccionen joves que participen en sessions 
individuals o grupals per a treballar i identificar la seva vocació i projecte vital. 
Nous Cims finança el cost d’aquests professionals. 

 
 
A.4.- Suport a empreses d’inserció  

 
Des de Nous Cims col·laborem en l’impuls de programes d’acompanyament a 
empreses d’inserció. Així mateix concedim crèdits a aquest tipus d’empreses per a 
impulsar el seu creixement I ampliar l’impacte de la seva actuació.  
 

ÀMBIT OCUPABILTIAT. Distribució per eixos d’actuació dels ajuts a entitats  

 

A.1.Suport a itineraris formatius-beques                       443.524,20 € 
A.2.Suport a projectes acompanyament de joves-
itineraris formatius i laborals                       160.474,00 € 

A.3. Suport a projectes de millora de competències 
d'infants i joves                         70.585,00 € 

A.4. Suport a empreses d’inserció                                              43.000,00 €  
Millora de l’ocupabilitat i inserció laboral de 
col·lectius en risc, prioritàriament de joves                          717.583,20 € 
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B) LLUITA CONTRA LA POBRESA 
 
 
B.1.- Suport a projectes d’emergències 

Nous Cims identifica emergències claus i entitats que treballen en aquest àmbit i fa 
una donació específica per a un projecte d’emergències concret. 

 
 
B.2.- Suport a projectes de cooperació 

Nous Cims identifica entitats i projectes de cooperació innovadors i realitza donatius 
a les entitats que els impulsen. Nous Cims fa un seguiment trimestral de l’evolució 
dels projectes a través de les entitats socials que els gestionen. 

 
 
B.3.- Suport a projectes cobertura necessitats bàsiques a 4r món 

Nous Cims identifica entitats i projectes de suport a necessitats bàsiques a Catalunya 
innovadors i realitza donatius a les entitats que els impulsen. Nous Cims fa un 
seguiment trimestral de l’evolució dels projectes a través de les entitats socials que 
els gestionen. 

 
 
B. 4.- Suport a projectes d’integració social 

Nous Cims impulsa la professionalització d’entitats socials que treballen en projectes 
distintius d’integració social mitjançant el finançament (a través d’un donatiu) de la 

figura del coordinador-gerent. El finançament va vinculat a l’assoliment d’objectius 
concrets que es revisen de forma bimensual amb l’entitat. 

 
Associació Músicos por la Paz y la Integración- Vozes 

 

ÀMBIT LLUITA CONTRA LA POBRESA. Distribució per eixos d’actuació dels 
ajuts a entitats  

 
B.1Suport a projectes d'emergències 198.000,00 € 

B.2.Suport a projectes de cooperació 407.289,50 € 
B.3. Suport a projectes cobertura necessitats bàsiques a 4r 
món 109.000,00 € 

B.4. Suport a projectes d'integració social 61.234,00 € 

Lluita contra la pobresa 775.523,50 € 
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C) MILLORA DE L’ATENCIÓ PSICO-SOCIAL ALS MALALTS, ESPECIALMENT DE 
CÀNCER 

 
C.1.- Suport a projectes d'atenció psicològica i social a malalts pal·liatius 

Des de Nous Cims es col·labora amb l’Associació Espanyola contra el càncer per a 
impulsar el desenvolupament d’un projecte d’atenció psicologia i social a malalts 
pal·liatius a zones de Catalunya on aquesta atenció no està desplegada. També es 
col·labora amb la Fundació Villavechia per a impulsar un projecte d’atenció 
pal·liativa pediàtrica.  

 
C.2.- Suport a projectes d’atenció a malalts de càncer 

Nous Cims impulsa i lidera la creació d’un centre d’atenció pràctica i social a malalts 
de càncer dintre del recinte hospitalari de l’hospital de la Santa Creu I Sant Pau. Per 
a poder dur a terme aquest projecte la Fundació Nous Cims ha impulsat la 
constitució d’una fundació anomenada Fundació Privada Kàlida que serà qui 
gestionarà el centre de nova creació. La Fundació Nous Cims dota a aquesta 
fundació dels fons necessaris per a que pugui dur a terme la seva activitat 
fundacional. Així mateix enguany ha fet una donació de més d’un milió d’euros a la 
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per a que aquesta construeixi 
un edifici dintre del recinte hospitalari de la Santa Creu I Sant pau que cedirà a al 
Fundació Privada Kàlida per al seu ús Durant un mínim de 25 anys per a poder obrir 
el centre d’atenció a malalts de càncer. Està previst que aquest centre s’obri Durant 
l’any 2018.  

 
C.3.- Suport a projectes de millora de l’ambient hospitalari 

La Fundació Privada Nous Cims col·labora amb l’Associació Pallapupas per a 
impulsar l’ús de l’humor com a recurs d’atenció al malalt i element de millora del 
tracte i ambient hospitalari. Dintre d’aquest marc la Fundació Privada Nous Cims 
financia projectes que Pallapupas ja duu a terme en hospitals infantils i a més ha 
perfilat juntament amb Pallapupas un projecte pilot amb adults malalts de càncer al 
ICO de Barcelona. Nous Cims forma part en aquest cas del grup pilot d’impuls del 
projecte, col·labora en el disseny de l’estratègia, el financia  impulsa la seva 
avaluació. 

 

ÀMBIT ATENCIÓ PSICOSOCIAL MALALT DE CÀNCER. Distribució per eixos 
d’actuació dels ajuts a entitats  

 
 
C.1.Suport a projectes d'atenció psicològica i social a malalts 
pal·liatius 153.100,00 € 

C.2.Suport a projectes innovadors d'atenció malalts de 
càncer 1.264.007,81 € 

C.3. Suport a projectes de millora ambient hospitalari 88.175,00 € 
Millora de l’atenció psico-social als malalts, 
especialment de càncer 

1.505.282,81 € 

 


