
  
  

  

FUNDACIÓ COMTAL 
  # REESCRIVIMFUTUR 

a través de les escoles 



  
  

La dada extreta del darrer informe de la Fundació Foessa 
publicat a l’abril del 2016, posa de manifest l’heretabilitat de 
la pobresa a la qual s’enfronten els infants i joves que 
acompanyem.  

Dóna’ls una oportunitat de futur 

És una dada molt crua però que podem combatre, si aconseguim donar a cada infant i jove el 
suport i les eines que necessita. Només així podran trencar el cercle d’exclusió i transformar 
les dificultats que viuen cada dia. 

La campanya de sensibilització: #ReescrivimFutur 



  
  

Amb la teva col·laboració #ReescrivimFutur 

Acció 1.  
Col·laboració en el Dia Internacional dels Drets dels Infants. 20 de novembre. 
 
Repte a assolir 
Aconseguir els recursos necessaris per donar una o més beques educatives a infants sense recursos.  
1 beca= 120€ 
 
On destinarem els beneficis 
Amb les beques educatives donem berenar, suport escolar i acompanyament lúdic als infants i joves 
vulnerables quan acaben l’escola. Així evitem que estiguin sols a casa, o al carrer, i els hi donem tot el suport 
emocional i les eines que necessiten per trencar el cercle d’exclusió que viuen i millorar el seu futur.   
 
Quan  
Per celebrar el Dia Internacional dels Drets dels Infants, però cada escola pot escollir el moment que millor 
s’adapti al seu calendari d’activitats i accions solidàries, abans o després del 20 de novembre. 
 
Què pots fer 
Organitzar una acció solidària dintre de l’escola. 
Proposta: un grup-classe s’encarrega d’organitzar un esmorçar solidari amb pastissos, dolços o entrepans que 
es vendrien a l’escola a l’hora del pati. Es recollirien donatius que després es donarien a la Fundació Comtal a 
través de transferència al número de compte: ES36 2100 3002 0022 0031 4811. 
 
Com ho difondrem 
Tots els col·laboradors poden enviar-nos una foto en la que surtin amb un missatge lligat a 
#REESCRIVIMFUTUR escrit a rotulador a la mà. 
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Acció 2.  
Col·laboració per la campanya solidària de Nadal. 

  
Reptes a assolir 
• Aconseguir que els més de 200 infants que venen cada tarda al Centre Obert Tria quan acaben l’escola i 

que els 12 nens i nenes que viuen a la llar i al centre de menors tinguin un regal que els hi faci il·lusió 
aquest Nadal. 

 
Quan 
Nadal. A principis de novembre tindrem les cartes als reis i els regals que han demanat els infants i joves per 
organitzar la campanya dintre de les escoles. 
 
Com 
Els alumnes per classe i escola s’organitzen per portar i/o comprar: 
 
• Els regals que han demanat els infants i joves de la Fundació i que poden ser: 
- Regals individuals. 
- Regals tipus jocs pel grup. 
- Regals tipus experiències perquè els infants i joves puguin gaudir d’activitats, sortides i tallers als que mai 

tenen accés. 

Amb la teva col·laboració #ReescrivimFutur 



  
  

D’altres accions de col·laboració que l’escola pot organitzar 
 
• Volada de globus simbòlica coincidint amb el Dia Internacional dels Drets dels Infants. 
S’organitza una volada de globus per posar de manifest que hi ha molts infants a prop nostre que tenen els 
seus drets vulnerats. La gent donaria 1€ de donatiu per cada globus que es destinaria a millorar la vida 
d’aquests infants a través dels programes educatius de la Fundació Comtal.  

 
• Taller “un desig, un vaixell, un viatge”.  
Els infants farien vaixells de paper, posarien un desig pensant en aquells que tenen menys que ells i 
treballerien el valor de la solidaritat. El viatge començaria dipositant els vaixells en una caixa junt amb un 
donatiu simbòlic per fer realitat el desig dels nens i nenes. 1€, 1 desig! 
 
• Fira de segona mà 
Recollida d’objectes i regals que estan en bon estat però no s’utilitzen (llibres, roba, joguines, aparells 
electrònics, material esportiu i escolar, etc.), per posar-los a la venda a canvi de donatius en una paradeta o 
mercadet amb segell solidari a l’escola o durant alguna fira local.  
 
• Sant Jordi solidari 
 Organització per classe d’un taller de punts de llibre  que es vendrien junt amb roses solidàries naturals i 

de paper durant la diada. 
 Mercadet de llibres de segona de mà a canvi de donatius, prèvia recollida de llibres. 
 Contecontes amb temàtica social i solidària. Recurs: llibre “El Viatge” dels nens del Tria. 

 
• D’altres que ens ajudin a aconseguir reptes concrets 
Aconseguir eines pels alumnes dels cursos de formació, ordinadors pels joves que busquen feina, beques 
perquè els infants puguin anar de colònies, etc... 
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Materials de sensibilització i recursos educatius 
 
Dossier #ReescrivimFutur 
Informe pobresa 
Póster 
Banner Ajuda’ls a reescriure el seu futur per penjar al web 
GIF animat 
Testimonial. El gran viatge del Hussain 
 
Què us oferim? 

 
• Xerrades de sensibilització sobre el 4rt món i sobre les experiències viscudes al llarg d’aquests 22 

anys al costat dels infants, adolescents i joves sense recursos de Barcelona, així com de les seves famílies. 
En elles expliquem com és d’important per les persones que ho necessiten sentir-se escoltades i 
acompanyades, aconseguir recursos bàsics per trobar feina i rebre, en un moment donat, un cop de mà 
per en sortir-se'n i tirar cap endavant.  
 

• Vols que vinguem a l’escola a fer una xerrada sobre el 4rt món acompanyada de dinàmiques 
participatives? Que us expliquem com ho fem per transformar la realitat que ens envolta? 
 

• Que parlem de l’experiència de fer voluntariat? 
 

• O venir-nos a veure per conèixer l’entorn i com funciona una entitat social? 
 

Amb la teva col·laboració #ReescrivimFutur 

http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Colaboració-ReescrivimFutur-Fundación-Comtal-dossier-salle-2.pdf
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Colaboració-ReescrivimFutur-Fundación-Comtal-dossier-salle-2.pdf
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Colaboració-ReescrivimFutur-Fundación-Comtal-dossier-salle-2.pdf
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Colaboració-ReescrivimFutur-Fundación-Comtal-dossier-salle-2.pdf
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Colaboració-ReescrivimFutur-Fundación-Comtal-dossier-salle-2.pdf
http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/5250/transmisi%C3%B3n intergeneracional pobreza.pdf
http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/5250/transmisi%C3%B3n intergeneracional pobreza.pdf
http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/5250/transmisi%C3%B3n intergeneracional pobreza.pdf
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Poster-ReescrivimFutur.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Banner-ReescrivimFutur-1000x500.jpg
http://i.giphy.com/26ybuYfDnguMrGKic.gif
http://i.giphy.com/26ybuYfDnguMrGKic.gif
http://i.giphy.com/26ybuYfDnguMrGKic.gif
http://www.comtal.org/fundaciocomtal/?p=1229
http://www.comtal.org/fundaciocomtal/?p=1229
http://www.comtal.org/fundaciocomtal/?p=1229
http://www.comtal.org/fundaciocomtal/?p=1229
http://www.comtal.org/fundaciocomtal/?p=1229
http://www.comtal.org/fundaciocomtal/?p=1229
http://www.comtal.org/fundaciocomtal/?p=1229
http://www.comtal.org/fundaciocomtal/?p=1229
http://www.comtal.org/fundaciocomtal/?p=1229
http://www.comtal.org/fundaciocomtal/?p=1229
http://www.comtal.org/fundaciocomtal/?p=1229
http://www.comtal.org/fundaciocomtal/?p=1229


Gràcies per ajudar-los a  
reescriure futur!  

Contacte: 
Ainara García comunicacio@comtal.org 

93 295 46 36 / 609734340 
www.comtal.org 
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