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L’equipament va reobrir les portes fa mig any després de la remodelació 
integral de l’edifici del carrer de la Palma de Sant Just 

 

 

La Congregació de l’Esperança i  
l’Obra Social ”la Caixa” ja atenen 21 noies en 
situació de vulnerabilitat a la Casa de Recés  

 
 

•••• El centre ofereix un servei d’acolliment residencial temporal a 

dones d’entre 18 i 25 anys en situació de vulnerabilitat social i/o 

econòmica. 

 

•••• La Casa de Recés ofereix atenció personalitzada i integral, cosa 

que es concreta en la confecció d’un pla de treball individualitzat 

que té com a objectiu facilitar l’emancipació de cada resident.  
 

•••• L’origen de la Casa de Recés es remunta a l’any 1744, i és la 

primera residència d’aquestes característiques a Espanya i la 

segona a Europa. ”la Caixa” està vinculada a la Congregació de 

l’Esperança des de l’any 1923.  
 

 

Barcelona, 18 de desembre de 2013. El president de la Congregació de 
Nostra Senyora de l’Esperança, Jordi Subirà; el director de l’Àrea Social de la 
Fundació ”la Caixa” i director general de la Fundació de l’Esperança, Marc 
Simón, i el secretari de la Congregació, Xavier Campà, han fet balanç avui dels 
primers sis mesos de funcionament de la Casa de Recés de la Congregació de 
l’Esperança i l’Obra Social ”la Caixa” després de la seva remodelació integral. 
 
Actualment, la Casa de Recés, situada al carrer de la Palma de Sant just, al cor 
del Barri Gòtic, ja acull 21 noies d’entre 18 i 25 anys en situació de vulnerabilitat 
social i/o econòmica, i joves que volen cursar formació de grau superior a 
Barcelona però que no tenen els recursos necessaris.  
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Els següents gràfics ofereixen una aproximació al perfil de les joves residents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Casa de Recés ofereix una atenció personalitzada i integral, cosa que es 
concreta en la confecció d’un pla de treball individualitzat que té com a objectiu 
facilitar l’emancipació de cada resident. Aquest pla de treball inclou quatre 

àmbits principals: vida quotidiana, entorn sociofamiliar i de relació, salut i 
formació i inserció laboral.  
 
El programa marc de la Casa de Recés es basa en un model d’atenció 

centrat en la persona que proposa fer un pas més en la seva atenció, 
comprensió i acompanyament. Aquest model té com a objectiu principal que les 
persones siguin els autèntics eixos vertebradors de les intervencions tècniques, 
en lloc de posar l’accent en les programacions de tipus genèric.  
 
D’aquesta manera, el pla de treball individualitzat es complementa amb altres 
programes grupals i comunitaris. Concretament, es posen a disposició de les 
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noies programes de l’Obra Social ”la Caixa”, com ara Incorpora, dirigit a facilitar 
un lloc de treball a persones en situació de vulnerabilitat; Violència: Tolerància 
Cero, centrat en la prevenció de la violència de gènere i altres tipus d’iniciatives 
culturals.  
 

La Casa de Recés disposa d’un equip de cinc educadores i dues cuineres, com 
també d’un servei de vetlladores nocturnes. El centre ofereix un total de 41 
places de residència. Les noies són derivades de fundacions, entitats del tercer 
sector o institucions públiques que en remeten els informes pertinents i que 
s’impliquen en el seu procés educatiu.  
 

 

18 de desembre: Festa de l’Esperança 

 

Coincidint amb la festivitat de Nostra Senyora de l’Esperança, la Congregació i 
l’Obra Social ”la Caixa” organitzen una inauguració popular, que inclou un matí 
de portes obertes de la Casa de Recés, l’actuació de l’Orfeó Català a la plaça de 
Sant Just i la presentació d’una exposició de fotografies de residents a la 
Casa de Recés, en col·laboració amb el col·lectiu RuidoPhoto i en el marc del 
programa Art per a la Millora Social de l’Obra Social ”la Caixa”. 
 
Durant la jornada també tindrà lloc una missa solemne oficiada pel cardenal 
arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach amb motiu del final de la 
remodelació de l’Església de Nostra Senyora de l’Esperança. A continuació, el 
Cor Juvenil de Ciutat Vella oferirà un concert.  
 
 

Testimoni històric del compromís social de ”la Caixa” 

 

La Reial, Il·lustre i Venerable Congregació de Nostra Senyora de l’Esperança i 
Salvació de les Ànimes de Barcelona va ser fundada l’any 1740 per Gaspar 
Sanz de Antona, aleshores governador militar i polític de la ciutat.  
 
Quatre anys després, el 1744, la Congregació posava en marxa la Casa de 
Recés, el lloc on «troben caritativa acollida les dones que aspiren a un millor 
perfeccionament espiritual, apartant-se dels perills d’ordre moral als quals es 
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troben exposades, buscant el mitjà d’una formació pietosa i un hàbit de 
laboriositat que aconsegueixen amb l’oració i el treball», segons les Notes 

històriques de la companyia. Es tractava de la primera casa de recés 

d’aquest tipus a Espanya i la segona a Europa.  
 
El 1749, la Congregació va crear el Mont de Pietat «per poder deslliurar les 
classes humils de Barcelona de la usura i, al mateix temps, comptar amb eficaç 
ajuda en l’augment de cabals per al sosteniment de la Casa de Recés».  
 
Per garantir la continuïtat de l’orde, al final del 1922 la Congregació de 
l’Esperança va recórrer a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis. El 
seu fundador i primer director general, Francesc de Moragas, els va oferir la 
seva ajuda i els va proposar la fusió del Mont de Pietat, la Casa de Recés i les 
diferents modalitats d’acció social de la Congregació amb la Caixa de 
Pensions. L’acord es va formalitzar l’any 1923.  
 
El 1936, la Congregació va abandonar el carrer d’en Xuclà per instal·lar-se a 
l’actual emplaçament, al carrer de la Palma de Sant Just, en dos edificis 
adjacents situats, curiosament, a pocs metres de la casa natal de Francesc 

de Moragas.  
 

 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
 
Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


