ACCIÓ SOCIAL
PROJECTE HABITATGE DIGNE

"Si ajudo a una sola persona
a tenir esperança, no hauré
viscut en va"
MARTIN LUTHER KING

“Constructora d’Aro té un
compromís de responsabilitat
amb el seu entorn i amb
la seva societat”

El compromís amb la societat
La voluntat de vetllar pel benestar de la societat i col·laborar en la millora de la vida diària d’alguns
dels sectors més desafavorits, ha dut a Constructora d’Aro a impulsar un projecte d’acció social
destinat a garantir els serveis mínims imprescindibles d’aquelles persones que no tenen cap ajut
públic ni privat, ni cap tipus de suport econòmic familiar.
L’empresa cobreix aquestes intervencions amb recursos econòmics propis, aportant els materials i
l’equip humà necessaris i actuant amb els mateixos criteris de professionalitat i servei que en la resta d’actuacions.
Per a Constructora d’Aro la participació en la comunitat no és vista com una despesa sinó com una
inversió necessària en tota empresa socialment responsable. No es tracta d’una qüestió de diners
sinó de persones. És per això que l’empresa ha participat i participa en accions socials i mediambientals diverses, i vol contribuir, mitjançant el seu compromís, a generar una responsabilitat conjunta en temes d’habitatge:
- Es vol corresponsabilitzar amb les administracions públiques en la producció d’habitatge de qualitat i assequible.
- Es preocupa tant per les necessitats de la gent jove respecte l’habitatge, d’aquí la innovadora inicitativa d’habitatges modulars “Compact Habit ®”, com per les necessitats de la gent gran, pels
quals realitza rehabilitacions i intervencions que milloren la seva qualitat de vida.

"Els valors humans són
el fonament dels valors
de qualsevol empresa"

La visió de l’empresa
Constructora d’Aro entén l’activitat immobiliària com un servei:
- A les persones, per satisfer el seu dret a un habitatge digne.
- A la comunitat, en la mesura que la construcció de qualitat pot contribuir a la creació de comunitats integrades i cohesionades.
Per això, l’empresa creu que la funció d’una constructora va més enllà de la “fabricació” d’habitatges ja que s’ha de procurar per la qualitat de vida que hi tindran els seus residents.
La qualitat edificativa –fruit de la millora continuada de la formació dels treballadors i de la constant
innovació tecnològica– constitueix, doncs, un dels pilars sobre els quals s’ha de basar l’activitat immobiliària. Aquesta responsabilitat va més enllà dels edificis en sí i abasta l’espai públic.

ELS FONAMENTS DEL PROJECTE

1
El perquè del projecte
A Constructora d’Aro ens sentim compromesos amb el benestar de la societat on desenvolupem
les nostres activitats constructores, i volem posar el nostre granet de sorra per millorar la vida diària
d’un dels segments de societat que probablement més ho necessiten.

2
En què consisteix l’acció
Es realitzen petites intervencions i rehabilitacions parcials d’habitatges, especialment de la cuina i/o
bany, per tal de millorar les condicions de vida dels seus residents i garantir uns mínims bàsics
d’habitabilitat.

3
Quins recursos es destinen al projecte
La inversió anual de Constructora d’Aro per a aquesta Acció Social és del 0.4% de les despeses
de tot el personal de l’empresa.

4
Qui en pot gaudir
Totes aquelles persones amb dificultats econòmiques que no rebin cap tipus d’ajut públic/privat:
- Persones jubilades que visquin soles o amb la seva parella
- Persones que tinguin recursos escassos
- Persones que no tinguin patrimoni
- Persones sense parents pròxims que els puguin ajudar

5
De què es fa càrrec Constructora d’Aro
Constructora d’Aro es fa càrrec de la totalitat de les despeses dels treballs que es realitzin, amb
recursos propis i seguint criteris de professionalitat de la resta d’activitats constructives de l’empresa.

EXTENSIÓ DEL COMPROMÍS

Per tal de donar a conèixer i difondre aquest compromís amb la societat, des de l’inici del projecte
Constructora d’Aro ha mantingut una sèrie de reunions amb diferents organismes i entitats:

AJUNTAMENT MASIES DE VOLTREGÀ (Juliol 2007)
SIGNATURA DE CONVENI AMB FAV MANRESA (Juny 2007)
PRESENTACIÓ A ESADE (Octubre 2006)
PRESENTACIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MANRESA (Juny 2006)
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES (Setembre 2005)
SIGNATURA DE CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE MANRESA (Abril 2005)
AJUNTAMENT DE SÚRIA (Desembre 2004)
COL·LEGI D’ARQUITECTES DE MANRESA (Juny 2004)
CAP BAGES (Abril 2004)
AJUNTAMENT DE SALLENT (Març 2004)
AJUNTAMENT DE CALDERS (Gener 2004)

"La responsabilitat social
parteix sempre d’una
responsabilitat a nivell
individual"

AJUNTAMENT D’ARTÉS (Desembre 2003)
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA (Desembre 2003)
AJUNTAMENT DE SANTPEDOR (Octubre 2003)
CREU ROJA MANRESA (Setembre 2003)
CONSELL COMARCAL - ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS
D’ALZHEIMER (Setembre 2003)
AJUNTAMENT DE MANRESA (Maig 2002)

EXEMPLE DE CASOS D’ACTUACIÓ

CAS 1
Descripció
Actuació a l’habitatge d’una persona de 74 anys d’edat que vivia sola a Manresa. Estava separada
de la seva parella i no tenia contacte amb la família des de feia molts anys.

Actuació
A l’habitatge, molt vell i descuidat, s’hi va realitzar la següent intervenció:
- Col·locació d’un vidre al menjador
- Col·locació d’un vidre a la cuina
- Canvi d’aixetes a la cuina
- Pintura i enrajolat del safareig
- Sanejament del lavabo, enrajolat de la zona de la banyera fins a 80 cm d’alçada i col·locació d’un
armari caigut.

ABANS

DESPRÉS

CAS 2
Descripció
Actuació a l’habitatge d’un matrimoni de Sallent amb problemes de disminució.
Ella tenia una minusvalia física i ell psíquica.

Actuació
Per tal d’adaptar l’habitatge s’hi va realitzar la següent intervenció:
- Construcció d’una rampa d’escala per facilitar l’accés a l’habitatge
- Reformes al lavabo, instal·lació d’un plat de dutxa
- Instal·lació d’un escalfador d’aigua

ABANS

DESPRÉS

CAS 3
Descripció
Actuació a l’habitatge d’un matrimoni gran sense fills de Sant Fruitós de Bages amb uns ingressos
mínims.

Actuació
A l’habitatge s’hi va realitzar la següent intervenció:
- Reformes al lavabo, substitució de la banyera per un plat de dutxa
- Modificació en la instal·lació de llauneria

ABANS

DESPRÉS

CAS 4
Descripció
Actuació a l’habitatge d’un senyor de Manresa de 47 anys d’edat, malalt psiquiàtric. Vivia en una
situació d’aïllament social total, especialment des que va morir la seva mare, la seva única família.

Actuació
A l’habitatge construït al 1930 no s’hi havia efectuat mai cap reparació. En l’actuació es van revisar
les instal·lacions elèctriques i d’aigua.

ABANS

DESPRÉS
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