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Obrim les portes a tot aquell que 
truca a la nostra porta», promet 
García.
 A més a més dels nens, les famí·
lies també tenen un paper molt 
important en la fundació. Fa tres 
anys, l’organització va començar 
a treballar amb elles a través del 
projecte Triafamílies. «Les mares i 
pares venen a aquest punt d’infor-
mació familiar per parlar d’algun 
problema que puguin tenir amb 
els seus fills, però també perquè 
els ajudem en alguns tràmits com 
per exemple la paperassa del llo-
guer. És com fer teràpia en famí-
lia», declara Sofia Caparrós, tècni·
ca d’aquest projecte. 

De costura a informàtica

La Fundació Comtal també acull 
diversos tallers, com per exem·
ple els de costura, expressió cor·
poral, consells per afrontar una 
entrevista, i d’informàtica, entre 
altres. «Mai havia tocat un ordina-
dor fins que vaig venir aquí. Ara he 
après algunes nocions bàsiques 
d’informàtica», afirma Saida Ata·
allah, una de les mares que porta 
els seus fills a la fundació. 
 Una de les novetats de l’orga·
nització és el casal d’estiu de ma·
res que es farà al juliol, a més a 
més del de nens que es fa cada 
estiu. «Farem sortides culturals 
i  anirem a la platja i a la piscina. 
¡Estant juntes no ens avorrirem 
ni un segon!», explica il·lusionada 
Caparrós. H

En un barri com el de Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera, on vi·
uen algunes famílies sense recur·
sos, trobar una fundació que vet·
lli perquè els nens, adolescents i 
joves en situació de vulnerabili·
tat tinguin una educació i inser·
ció laboral i social, és tota una 
oportunitat. Aquesta és la raó de 
ser de la Fundació Comtal (Forn 
de la Fonda, 5), una organització 
que va néixer el 1994. Una clau en 
el seu logotip és el símbol que il·
lustra l’ajuda que ofereix aques·
ta entitat. 
 «Tenim un servei de suport 
a l’escolarització en el qual els 
nens quan acaben l’escola venen 
aquí i els donem el berenar. Des-
prés juguen, fan els deures, i en al-
guns casos oferim suport psico-
lògic i emocional», afirma Ainara 
García, responsable  de comuni·
cació i recerca de recursos de l’or·
ganització.
  Jordi Manyosa, coordinador 
del Centre Obert, explica en què 
consisteix el programa de suport 
psicològic i emocional: «El nostre 
objectiu és desenvolupar un pa-
per de prevenció i derivació, en el 
cas que sigui necessari. Gràcies 
a aquest projecte hem descobert 
algun cas de maltractament». 
 A l’estar situada a prop del 
Born, un dels barris més turístics, 
la fundació fa tallers de cuina i al·
tres, perquè els joves puguin inte·
grar·se en el món de l’hostaleria.

 Els programes que ofereix l’or·
ganització s’han anat ampliant du·
rant aquests anys, i actualment no 
només s’encarrega de l’educació 
dels més petits sinó també d’altres 
serveis. Un exemple d’això és Con-
trueix-te, un programa amb l’objec·
tiu de fomentar l’ocupació dels jo·
ves que ni estudien ni treballen a 
través d’un tast d’oficis.  
 «També oferim serveis d’acolli-
da a través de dos centres residen-
cials, assessorament jurídic gratu-
ït, orientació laboral, solucions a di-
ferents tipus de problemes com els 
d’estrangeria, entre molts altres. 
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Una clau per al futur
La Fundació Comtal ofereix tallers perquè joves sense recursos s’introdueixin en el món 
laboral H Aquest estiu s’inaugura un nou casal per a mares amb excursions culturals
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Objectiu
Facilitar la integració social i laboral 
dels més vulnerables. 
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AVUI A BARCELONA

CIUTAT VeLLA
‘Hippies’ El Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB) 
projecta el documental Drop City, una 
mostra de com era la vida d’una 
comunitat contracultural d’artistes 
hippies als EUA. Montalegre, 5. A les 
18.30 hores. Gratis.  

Piano solidari El pianista 
sirianopalestí Aeham Ahmad (foto), 
que es va fer viral amb els seus vídeos 
en els quals tocava el piano al camp 
de refugiats de Yarmouk, protagonitza 
un concert de piano de cua a la plaça 
del Rei. L’instrument estarà disponible 
durant tot el dia per a qui el vulgui 
tocar. El músic Jordi Savall llegirà un 
manifest per reivindicar la pràctica 

musical com a llenguatge universal 
que trenca barreres. A les 11.00 
hores. Gratis. 

LeS CORTS
Marques Roca Barcelona Gallery 
organitza El gran repte de construir 
una marca, una taula rodona que 
comptarà amb la presència de tres 
professionals experts en la 
comunicació i la construcció de 
marques (Miquel Campmany, de 
Nestlé; Roberto Verona, de Saffron, i 
Xavier Torras, de Roca). Joan Güell, 
211-213. A les 19.00 hores. Gratis. 

eIxAMPLe
Música El Centre Cívic Sagrada 
Família acull el concert De Bach a 
Takemitsu, un món de música, amb la 
guitarrista Elisabeth Roma i la flauta 
travessera d’Oriol Rigau, un passeig 
pels últims 300 anys de la història de 
la música. Provença, 480. A les 20.00 
hores. Gratis. 

SARRIà-SANT geRVASI
Naturalesa Marina Cano presenta el 
seu llibre Inspiración & Naturaleza, 
una recopilació de les seves fotos 
més emotives del món salvatge. A B 
The Travel Brand Diagonal. Diagonal, 
512. A les 19.00 hores. Gratis.

Podeu enviar les propostes a 
distritos@elperiodico.com

SARRIÀ-SANT GERVASI 3 L’Ins·
titut Nord·americà (Via Augusta, 
123) inicia el dimecres 15 de març 
un cicle de 13 pel·lícules de cine 
negre en versió original subtitu·
lada amb The maltes falcon (foto). 
La segueixen Laura (22 de març) i 
Double indemnity (29). Tots els films 
es projecten a les 11.00 hores i in·
clouen una presentació de Josep 
M. Caparrós, catedràtic de la UB. 
Tot el cicle costa 30 euros.

Cicle de cine negre
al Nord-americà

EIXAMPLE 3 El primer dels con·
certs gratuïts del programa 
Vespres d’hivern que es realitza 
aquesta nit al paranimf de l’edi·
fici històric de la Universitat de 
Barcelona (Gran Via, 585) ha es·
gotat les entrades. Es tracta de 
l’actuació de Pavvla, l’alter ego 
musical de l’actriu Paula Jornet. 
Els pròxims vespres gratuïts es 
faran els dies 9, 16 i 24 de març a 
les 20.00 hores.

La UB omple el seu 
primer ‘vespre d’hivern’

SARRIÀ-SANT GERVASI 3 El 
parc d’atraccions del Tibida·
bo obrirà les portes a partir de 
dissabte que ve, dia 4 de març, 
amb dues noves atraccions per 
a nens petits. A més a més, les 
persones grans amb targeta 
rosa podran accedir gratuïta·
ment en aquesta nova tempo·
rada. També hi haurà nous es·
pectacles d’obertura i tanca·
ment del recinte lúdic.

El Tibidabo obre a 
partir del dissabte 4

Telèfons
Emergències 112
Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guàrdia Urbana 092
Policia Nacional 091
Bombers-urgències 080
Inf. ciutadana 012
TMB 93.298.70.00

Inf. Renfe 902.320.320
Rodalies Renfe 900.410.041
Inf. aeroport 902.404.704
Inf. port 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

Ràdio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Àltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124
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