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Em complau fer-te arribar la Memòria del curs 2015-2016 amb les activitats que hem 
fet possibles gràcies al teu suport.

Aquest curs ha estat marcat, un any més, per la discrepància entre el discurs polític 
de recuperació econòmica i la realitat, tossuda, que seguim veient en el nostre dia a 
dia. El nombre de persones ateses ha estat de 2.417, un 1,3% més que l’any anterior, i 
mostra que, malgrat la millora dels indicadors macroeconòmics, milers de famílies de 
la ciutat segueixen vivint amb un alt grau de vulnerabilitat.

Sota el lema #ReescrivimFutur hem volgut denunciar el cercle d’exclusió social que 
porta al 80% dels infants que neixen en famílies pobres a esdevenir adults pobres, 
segons les dades del darrer informe de FOESSA. Aquesta dada no fa sinó posar en 
major valor la nostra lluita diària per oferir als infants i joves noves oportunitats. I per 
aconseguir, des de l’acompanyament socioeducatiu, que puguin arribar a ser allò que 
desitgen per trencar amb el cercle de pobresa.

A nivell intern, aquest curs hem treballat en el Pla Estratègic per definir el full de 
ruta de l’entitat per als propers tres anys. Volem tenir una cultura forta i compartida, 
aconseguir que les persones se sentin valorades i acollides, desenvolupar projectes 
nous, innovadors i d’impacte, que se sostinguin econòmicament de forma responsable.

També hem seguit reforçant el treball en xarxa amb altres entitats, administracions 
i actors socials, comptant amb la dedicació del nostre equip de professionals i la 
incansable i incondicional tasca de més de 130 persones voluntàries.

Per últim, volem dedicar-te un agraïment especial a tu, col·laborador/a. Sense el teu 
suport continuat res d’això no seria possible ni tindria sentit. Perquè formes part de la 
nostra vocació de canvi social, moltes gràcies.

Sense més, desitjo que gaudeixis de la lectura i que en aquestes pàgines trobis una 
bona explicació del que fem. Junts reescrivim el futur dels més vulnerables. 

Bona lectura i, un cop més, moltes gràcies!

Ben cordialment,
 
G. Josep Guiteras i Llimona 
President de la Fundació Comtal

PRESENTACIÓ
 
 

BENVINGUDA
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A la Fundació Comtal creiem que tots els infants i joves han de tenir 
l’oportunitat de complir el seu projecte vital sense ser limitats pel context 
on han nascut.

Per això promovem l’educació i la inserció social d’infants i joves en situació 
vulnerable de Barcelona, i els ajudem a reescriure el seu futur. 

Reconeguts amb la Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona, treballem 
des de l’any 1994 braç a braç amb les famílies, els col·laboradors i els agents 
socials per millorar la qualitat de vida de les persones més desfavorides. No 
només les acompanyem, orientem i formem, també les ajudem a resoldre 
les dificultats amb què es troben a l’escola, a la família o quan busquen feina. 
Apostem pel treball comunitari i ho fem des d’una visió transversal i un 
recolzament educatiu constant i personalitzat.

Només així podem fer possible que els canvis es produeixin amb sentit i 
garanties de futur.

VALORS

Compromís
Justícia

Equitat

Integració
Participació

Il·lusió
Innovació

Transparència
Sensibilització

Responsabilitat
Impacte

Xarxa

PRESENTACIÓ
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NOIES

19
NOIS21UNITAT 

D’ESCOLARITZACIÓ 
COMPARTIDA JOVES

942FORMACIÓ I 
CAPACITACIÓ  

287
NOIES I DONES

657
NOIS I HOMES

PERSONES

235
CENTRE  
OBERT TRIA 
I TREBALL  
AMB 
FAMÍLIES

140
NENES, NOIES I DONES

95
NENS, NOIS I HOMES

INFANTS, JOVES I 
FAMÍLIES

NOIS
3 3

JOVES

OCUPACIÓ

597
NOIES I DONES

596
NOIS I HOMES

1.193
ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL, 
JURÍDICA I LABORAL

PERSONES 
BENEFICIÀRIES

4LLAR
GERMÀ
ADRIÀ

4
NOISJOVES

11CENTRE 
RESIDENCIAL 
D’ACCIÓ EDUCATIVA

5
NENES

6
NENS

EL CRAE ÉS DE VUIT PLACES PERÒ ES VAN PRODUIR TRES DESINTERNAMENTS.

INFANTS I 
ADOLESCENTS

13BEQUES

5
NENS

8
NENES

BENEFICIARIS
50ACTIVITATS 

AL CARRER

25

25

NENS,  
JOVES  
I PARES

NENES,  
JOVES  
I MARES

PARTICIPANTS

5PRESENTACIÓ
 
 

IMPACTE

*Alguns dels usuaris i usuàries als que acompanyem participen en més d’un programa al llarg de l’any.

DURANT EL  
CURS 2015-2016 

HEM ATÈS 

2.417* 
infants, adolescents, 
joves i famílies. 
Un 1,3 % més que  
el curs anterior.
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El Hussain vivia a prop de Marràqueix i somiava amb una vida diferent. Un dia es va omplir de coratge i va travessar el 
Marroc fins arribar a la frontera amb Espanya, i ho va fer sota un camió. Quan va arribar, res no va ser com ell s’havia 
imaginat, i va anar a un centre d’acollida de Barcelona. El van matricular en un institut de secundària però com que 
no podia seguir el ritme general, el van derivar a la UEC Comtal. Li costava molt relacionar-se amb els companys i 
educadors, era molt desconfiat i no parlava de les seves vivències ni emocions. Al principi trencava coses i es barallava 
amb els companys però, gràcies al suport i l’acompanyament, va anar canviant d’actitud. La relació amb els companys 
es va fer més fluida i va millorar la confiança en si mateix i en els altres. Ens vam convertir en un referent seu. En acabar, 
va fer un cicle formatiu de mecànica mentre treballava en un hotel com a cambrer. Actualment continua vinculat a la UEC 
Comtal i a la Fundació. I seguim sent els seus referents.

EL 100% DELS JOVES QUE VIUEN A LA LLAR DEL MEDI 

RESIDENCIAL SE SENTEN ACOLLITS I MANIFESTEN ESTAR 

CONTENTS I AGRAÏTS PER PODER VIURE-HI. 

EL 88,8% DELS NOIS I NOIES ALS QUALS DONEM SUPORT 

EDUCATIU PER SUPERAR AMB ÈXIT EL CURS ESCOLAR AFIRMEN 

QUE ELS VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES I ELS EDUCADORS I 

EDUCADORES ELS AJUDEN MOLT A APRENDRE. 

EL 90% DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES DEL PUNT 

D’INFORMACIÓ FAMILIAR MANIFESTEN REBRE RESPOSTA A LES 

SEVES DEMANDES I COBRIR LES SEVES NECESSITATS.

EL 65% DELS BENEFICIARIS I BENEFICIÀRIES DE L’ÀMBIT 

D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL ESTAN MOLT SATISFETS 

AMB EL SERVEI QUE ELS DONEM, I EL 35% ES MOSTREN 

BASTANT SATISFETS. 

HEM IMPULSAT UN CANVI D’ESPECIALITAT EN HOTELERIA 

I VINCULAT AL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ QUE 

HA PROVOCAT UN AUGMENT NO NOMÉS EN EL NOMBRE DE 

JOVES QUE HAN FINALITZAT EL CURS, SINÓ TAMBÉ EN LES 

POSTERIORS INSERCIONS LABORALS DELS PARTICIPANTS.

PRESENTACIÓ
 
 

ÈXITS ASSOLITS
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EL QUE ENS MOU
Volem que els 8 infants i joves de 4 a 16 anys que viuen 
al pis que els acull i els fa de llar mentre no poden estar 
amb la seva família visquin amb la màxima il·lusió i 
esperança. Són les situacions de desemparament 
familiar les que fan que aquests infants i adolescents 
acabin vivint al CRAE (Centre Residencial d’Acció 
Educativa). Els sentiments que els genera aquesta 
situació són ambivalents. D’una banda se senten 
estimats, cuidats i acompanyats en els moments 
que ho necessiten, però d’altra banda també senten 
tristesa i ràbia per la situació que els ha tocat viure.

EL NOSTRE COMPROMÍS
Durant tot el curs l’equip educatiu els acompanya en 
el seu camí cap a l’edat adulta, els ajuda a tractar els 
problemes emocionals als quals s'han d'afrontar en 
viure separats de la seva família i els dóna suport per 
superar amb èxit el curs escolar i viure el temps de 
lleure de forma positiva i transformadora.

Sortida de Nadal

Són les 8h del matí, i els més petits comencen a llevar-se. Entre badalls de son i emoció 
continguda ens regalen un somriure; avui és un dia especial, avui marxem de colònies. Poc a 
poc el centre desperta i mica en mica creix l’activitat. Entre sorolls de calaixos, armaris i portes 
que s’obren i es tanquen, els petits ja esmorzen i els més grans acaben d’enllestir la motxilla: 
un llibre, un joc, el raspall de dents, samarretes, pantalons, tot hi cap. En Joan ens espera amb 
la furgoneta. És una d’aquelles furgonetes grans, amb seients per a tothom… Posem les 
motxilles al darrere, com podem, encara amb la son al cos. Seiem cadascú al seu lloc: els més 
petits amb la Maria, ben abraçats a ella; els més grans aferrats a la il·lusió que aquests dies 
serviran per retrobar-se amb les rialles i els somriures que molts tenen arraconats. El camí 
no és gaire llarg, anem a Sant Martí de Sesgueioles, al Casal de La Salle. El Joan i la furgoneta 
ens hi porten amb pas ferm. Els infants hi confien, confien en el Joan, en la Maria i en totes 
les persones que, mentre no pugui ser d’altra manera, tenen cura de nosaltres. Passejades, 
jocs, riures, silenci, paisatges… tres dies apassionants, compartint moments plens d’emoció, 
enfortint vincles, creant lligams, teixint la delicada estructura que ens ajuda a sostenir-nos. 
Moltes gràcies a totes aquelles persones, empreses i organitzacions que, d’una manera o 
una altra, ens acompanyeu en el nostre camí, gràcies per donar-nos l’oportunitat de gaudir 
d’aquests moments, moltes gràcies per ser-hi! 

Raül Escoda, coodinador del CRAE La Salle.

IMPACTE SOCIAL

AL CRAE 
HI VIUEN 8 INFANTS I ADOLESCENTS 

TUTELATS PER LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 

AL LLARG DEL CURS HI VAN VIURE 11 INFANTS  
I ADOLESCENTS.  
ES VAN PRODUIR TRES DESINTERNAMENTS. 

ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT

 
 

CRAE
CENTRE RESIDENCIAL D’ACCIÓ EDUCATIVA  

LA SALLE
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EL QUE ENS MOU
El districte de Ciutat Vella concentra un nombre 
important de joves vulnerables. Sense referents 
adults ni xarxes de suport, tenen dificultats per 
accedir a recursos d’habitatge assequibles, a la 
vegada que segueixen el seu procés formatiu. 

EL NOSTRE COMPROMÍS
Nosaltres volem que el màxim nombre de nois i noies 
adquireixin les eines necessàries per afrontar el 
seu pas cap a la plena autonomia amb les màximes 
garanties. Per això ajudem 4 joves de 18 a 25 anys a 
construir el seu projecte vital mentre els oferim un 
espai on poder viure i cobrir les seves necessitats 
bàsiques. La llar on viuen està ubicada a La Salle 
Barceloneta. 

Hi ha una educadora que acompanya els nois en el 
procés i els ajuda a fer el seu pla de treball, i voluntaris 
que fan de referents o didàskalos (mestres de vida) 
a través del programa de mentoria social. Posem els 
joves en el centre perquè siguin protagonistes del 
seu propi procés i aconsegueixin, en un període curt 
de temps, viure sols amb els seus propis recursos.

IMPACTE SOCIAL

A LA LLAR
GERMÀ 
ADRIÀ 
AJUDEM

4 JOVES A CONSTRUIR EL 
SEU PROJECTE VITAL 
MENTRE ELS OFERIM UN 
ESPAI ON PODER VIURE 
I COBRIR LES SEVES 
NECESSITATS BÀSIQUES. 

DESTAQUEM

• El 100% dels joves que viuen a la llar se senten acollits i manifesten 
estar contents i agraïts de poder viure-hi. Diuen que els aporta la intimitat i 
tranquil·litat que necessiten per tirar endavant els seus processos formatius 
i que també se senten a gust compartint els espais i experiències amb els 
companys de pis.

• Els joves es reserven l’espai dels divendres al migdia per dinar plegats, 
establir vincles i compartir. Després es fa l’assemblea i es tracten diferents 
temes, sobretot relacionats amb la vida quotidiana dels joves a la llar.

Vivint a la llar Germà Adrià em sento acompanyat.  
Em puc centrar en els estudis, que són la meva 
prioritat actualment. Sé que si tinc qualsevol dubte, 
ja sigui sobre els estudis, la beca, o altres coses del 
meu dia a dia puc comptar amb l’educadora i això em 
dona tranquil·litat.

Mohamed K., 20 anys, procedent del Marroc. 
Resideix a la llar Germà Adrià des de fa dos anys.

 
 

LLAR GERMÀ ADRIÀ
ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT
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EL QUE ENS MOU 
Donar resposta a l’elevat grau de fracàs escolar, retards en l’aprenentatge i 
absentisme escolar que presenten alguns joves amb trets d’inadaptació social a 
l’educació secundària obligatòria (ESO). Promocionar el/la jove, tant a nivell personal 
i social com acadèmic i laboral, ja que cada vegada són més els alumnes i les alumnes 
que tenen dificultats per adaptar-se a les exigències del sistema educatiu actual.

EL NOSTRE COMPROMÍS
S’acompanya i es dota l’alumnat d’eines i recursos per reprendre el seu itinerari 
formatiu i afrontar millor el seu futur. L’èxit d’aquest programa va més enllà de 
l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària i la prevenció del fracàs 
escolar. Té relació també amb el retorn dels joves al sistema formatiu o, si més no, 
del seu ingrés al mercat laboral.

Es treballa en tres àmbits: un de caràcter lingüístic i social; un altre científic i 
tecnològic i un altre pràctic. Les diferents matèries s’agrupen en àrees instrumentals 
i tallers, fent projectes interdisciplinars. En tots aquests àmbits i matèries s’incideix 
de manera prioritària en els hàbits de treball i de convivència, facilitant al mateix 
temps una orientació professional a partir de tutories individualitzades i de 
seguiment, claus per motivar als alumnes.

Un dels punts forts de la UEC Comtal és el treball amb grups reduïts, des d’on es pot 
fer un seguiment més acurat de l’alumnat. Aquesta mesura afavoreix una resposta 
més ràpida i eficaç a les demandes i necessitats de cada un dels alumnes.

IMPACTE SOCIAL

HEM ATÈS

21
ALUMNES DERIVATS  
PEL CONSORCI  
D’EDUCACIÓ  
DE BARCELONA

19
NOIS

2
NOIES

1 HA OBTINGUT  
EL GRADUAT  
DE L’ESO

7 HAN ESTAT 
PROMOCIONATS 
DE CURS

DESTAQUEM
• El recolzament, la vinculació i l’atenció diària de l’equip educatiu vers l’alumnat i 

que possibilita processos de superació i canvis personals profunds.

• L’actuació i el seguiment de casos sovint molt complexos, que van molt més enllà 
d’un seguiment acadèmic o educatiu i que requereixen d’un bon treball en xarxa amb 
tots els agents socials i educatius vinculats als joves i a les seves famílies. 

• Les diferents activitats i sortides que s’han dut a terme, ampliant la proposta 
formativa i d’oci de la UEC.

• La derivació, el seguiment i orientació de l’alumnat, actual i antic, a d’altres 
recursos formatius, la realització de preinscripcions.

• La continuïtat dels estudis per part de tots els alumnes que van acabar el curs.

Yolanda Nievas, 38 anys, 
mare d’un alumne  
(Barcelona).

SUPORT A L’ESCOLARITZACIÓ  
I L’EDUCACIÓ EN EL TEMPS DE LLEURE

 
 

UEC COMTAL
UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA
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EL QUE ENS MOU 
El darrer estudi de la Fundació FOESSA (abril de 2016) 
reflectia una situació alarmant: “El 80% dels infants 
que neixen pobres continuaran sent pobres quan siguin 
adults”.  Per sortir d’aquesta situació als infants i joves que 
acompanyem els cal cobrir les seves necessitats bàsi-
ques, però també suport educatiu i emocional, formació i 
motivació. Tot això és vital per trencar el cercle d’exclusió.

EL NOSTRE COMPROMÍS
Ajudem a créixer infants i joves vulnerables, d’entre 
3 i 18 anys, que vénen quan acaba l’escola, i durant les 
vacances, amb un programa socioeducatiu i de suport 
familiar. Es mereixen un espai positiu per compartir, 
aprendre, jugar, i on trobar un referent de confiança. 
Per això els acollim, escoltem i els oferim tot el suport.

Perfil dels infants i joves, que necessiten:
• Ajuda per assolir els aprenentatges i ser autònoms 

amb l’estudi.
• Atenció i seguiment per tenir pautes alimentàries 

saludables.
• Acompanyament afectiu i lúdic, i orientació indivi-

dualitzada.

Tria Estudi:
Espai de suport escolar amb classes impartides per vo-
luntaris i voluntàries. Es treballen hàbits d'estudi i aspec-
tes motivacionals perquè els nens i joves facin un bon se-
guiment escolar (ús de l’agenda, preparació d’exàmens...), 
estiguin acompanyats mentre fan els deures i tinguin su-
port didàctic i personal. L’objectiu és que almenys el 60% 
dels participants millorin el seu rendiment escolar.

Tardes Tria:
Espai d’intervenció educativa i social en què 
s’organitzen activitats de temps lliure amb els 
diferents grups d’edat i a través de jocs, tallers, 
esports i dinàmiques lúdiques. Primer berenen 
i després participen en les diferents activitats, 
dissenyades per viure el temps de lleure de 
forma positiva i transformadora.

Casals, colònies i campaments:
Durant les vacances d’estiu, la Fundació conti-
nua atenent els nois i evitant que estiguin sols. 
Per a ells, anar a un casal, a les colònies o als 
campaments és una oportunitat d’aprendre, 
créixer, integrar-se i gaudir de recursos als 
quals normalment no tenen accés.

Aquest és un programa de lluita contra la po-
bresa infantil per als menors que no gaudeixen 
de les mateixes oportunitats que la resta i que 
fa possible el projecte.

HEM ATÈS UN TOTAL DE

210*

INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES

176
GRÀCIES AL 
PROGRAMA 
CAIXAPROINFÀNCIA

ELS BENEFICIARIS HAN PARTICIPAT ALS 
SEGÜENTS PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS

NACIONALITATS

TRIA ESTUDI
TARDES TRIA
ACTIVITATS D’ESTIU
CANT CORAL AL PALAU

113
78

210
8

IMPACTE SOCIAL

Bolívia 7
Brasil 1
Colòmbia 1
Cuba 2
República 
Dominicana 24

Equador 4
Perú 1
Xile 1
Espanya 35
Romania 3
Algèria 13

Marroc 84
Senegal 3
Filipines 16
Pakistan 4
Xina 11
Total 210

PETITA INFÀNCIA (3-5 anys):  16
INFÀNCIA (6-11anys): 112
ADOLESCÈNCIA (12-16 anys): 82

DESTAQUEM
Desenvolupem una tasca preventiva, 
transversal i integral. Per això són 
imprescindibles les coordinacions amb els 
centres educatius, els Serveis Socials i la 
resta d'agents socials i educatius del barri.

116 NENES  
I NOIES 94 NENS  

I NOIS

 
 

CENTRE OBERT TRIA

SUPORT A L’ESCOLARITZACIÓ  
I L’EDUCACIÓ EN EL TEMPS DE LLEURE

*Alguns dels usuaris i usuàries als que acompanyem participen en més d’un programa al llarg de l’any.
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EL QUE ENS MOU
Actuar contra el fracàs escolar, incrementar 
l’èxit acadèmic i fer possible que les persones 
participants es formin en igualtat d’oportunitats. 

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Gestionem ajudes econòmiques que permeten 
que els alumnes obtinguin el material necessari 
per assistir a l’escola en condicions adients. També 
oferim suport individualitzat i fem un seguiment 
proper del procés formatiu per superar amb èxit 
el curs, gràcies al programa de beques escolars de 
la Fundació Catalunya - La Pedrera.

Amb la col·laboració de:

IMPACTE SOCIAL

HEM GESTIONAT

13
BEQUES

Acte de lliurament de diplomes 
del programa de beques 
escolars de la Fundació 
Catalunya – La Pedrera

 
 

BEQUES PER A LA FORMACIÓ

SUPORT A L’ESCOLARITZACIÓ  
I L’EDUCACIÓ EN EL TEMPS DE LLEURE
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IMPACTE SOCIAL

EL QUE ENS MOU
El benestar global de la família és clau per garantir 
el benestar dels infants i joves que atenem. Si la 
família pateix dificultats, la situació dels seus fills 
i filles es veu compromesa.
 
El diagnòstic de les famílies vulnerables a Ciutat 
Vella és alarmant:

• Els manca suport i teixit social.
• Hi ha casos d’urgència i necessitats bàsiques 

no cobertes: menjars poc saludables, pobresa 
energètica, manca de roba i material escolar pels 
nens/es i adolescents, situacions d’habitatge 
no regularitzades. La renda familiar mitjana 
disponible per habitant (2014, Ajuntament de 
Barcelona) se situava en un 79,7% respecte la 
mitjana de la ciutat.

• Es troben en situació d'atur o precarietat 
laboral, i sovint amb activitat en l'econòmia 
submergida per aconseguir uns ingressos mínims.

• La capacitació per a l’acompanyament del procés 
educatiu dels infants i adolescents és molt baixa.

• En famílies nouvingudes de parla no catalana, 
existeix manca de coneixement de la llengua i 
dificultat per accedir a oportunitats i serveis. Cal 
considerar l’alta multiculturalitat de la zona: segons 
les dades de gener de 2015, a Ciutat Vella es calculava 
que hi havia un 42,4% de persones estrangeres 
respecte el 16,3% de tot Barcelona.

L’augment dels factors de risc en els últims anys 
i la complexitat dels casos, fa que constatem la 
importància d’oferir un servei d’atenció transversal.

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Quan atenem a un infant, ens cal treballar de costat 
amb la seva família. Creiem que una intervenció social 
que no consideri aquesta realitat, i més amb nens que 
viuen situacions difícils, és una intervenció que no mira 
cap al futur. 
L’experiència ens mostra que les mares són les persones 
més properes, per això el Tria Famílies es desenvolupa 
amb activitats per a elles. 
Fem tallers perquè les famílies puguin intercanviar 
experiències i parlar del que les preocupa, així com per 
ajudar-les a millorar el seu coneixement de l’idioma i de 
la informàtica. 
Treballem per l’apoderament de les famílies en el procés 
de criança dels seus fills i filles. 
També facilitem espais per treballar amb elles la 
parentalitat positiva i millorar les seves competències 
socials. Així no només aconseguim incidir en el procés 
educatiu, sinó que també millorem la seva integració 
amb l’entorn.

Tallers familiars de cuina, costura i manualitats: 
S’organitzen tenint en compte les motivacions i 
responent la demanda de les pròpies famílies. 

Taller d’informàtica-alfabetització: 
Es tracta de facilitar a les famílies una eina més que 
els permeti incidir en el procés educatiu dels seus 
fills i millorar la seva inserció. 

Suport psicològic amb teràpia individual i familiar: 
El suport psicològic és bàsic perquè els infants i les 
famílies guanyin en autonomia i autoestima.

NOVETAT! 

Punt d’Informació Familiar Tria:
Permet informar, orientar o derivar a les famílies als 
recursos corresponents, així com fer un diagnòstic 
constant mitjançant la detecció de necessitats.

Hem fet un 
seguiment 
intensiu a

famílies25

famíliesHem atès 150

S’han realitzat tallers setmanals  
de cuina, costura i manualitats

 
 

TRIA FAMÍLIES
TREBALL AMB LES FAMÍLIES
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CONSTRUEIX-TE
FORMACIÓ I CAPACITACIÓ

EL QUE ENS MOU
Segons el Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-20 de l’Ajun-
tament de Barcelona, l’atur juvenil de les persones fins a 25 anys és del 27,5% el 
2n semestre de 2016. I segons les dades de l’IDESCAT del 4rt trimestre de 2016, 
l’atur afecta més clarament als joves sense estudis post-obligatoris (38,4%), als 
més joves (52,6% ≤20 anys), lleugerament més als nois (25,4%) i als estrangers 
(30,3%). 

La descripció del col·lectiu de joves en atur, sense estudis i en gran part d’origen 
estranger es correspon amb el beneficiari del projecte Construeix-te de la Fun-
dació Comtal. Si bé és cert que el projecte no està acotat a persones immigra-
des, per la naturalesa del barri podem afirmar que la gran majoria de joves que 
passen pel projecte ho són, tal com mostren les dades del darrer curs.

Són joves que no disposen de suport, recursos econòmics o formatius, i que, sen-
se el recolzament necessari, queden exclosos de la societat. Molts d’ells, són d’ori-
gen estranger i necessiten assessorament legal per regularitzar la seva situació 
administrativa, sense la qual es veuen impossibilitats d’accedir a programes de 
caràcter ocupacional (per exemple, Garantia Juvenil) i començar a treballar.

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Apostem per potenciar la formació dels joves que ni estudien ni treballen a tra-
vés d’un tastet d’oficis en fusteria, pintura, electricitat i cuina i una metodologia 
que combina la formació, l’orientació professional i el servei a la comunitat. Tot 
el procés de preparació i realització del servei es porta a terme amb la supervisió 
del professor expert en manteniment i rehabilitació i amb l’acompanyament d’un 
educador/a referent dels joves.

NOVETAT! 
S’han introduït dos tastets d’oficis: 
bugaderia, gràcies a la col·laboració 
amb Fundació Roure, i comerç.

ORIGEN DE LES PERSONES PARTICIPANTS
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IMPACTE SOCIAL

Hem atès i orientat joves89

Hi han participat alumnes55

S'han  
desenvolupat

4
serveis a la 
comunitat

especialitzats en restauració de 
fusta, bugaderia, manteniment 
i suport en tasques educatives i 
d’educació en el lleure
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PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
PFI D’AUXILIAR D’HOTELERIA:  

CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ

IMPACTE SOCIAL

EL QUE ENS MOU
Lluitar contra l’abandonament escolar prematur i oferir a nois i noies desocupats i 
que no s’han pogut graduar d’ESO, una nova oportunitat de formar-se i trobar feina 
per tal de facilitar la seva inserció social.
 

EL NOSTRE COMPROMÍS 
A través d’aquest programa proporcionem una formació bàsica i professionalit-
zadora en el camp de l’hoteleria: cuina i serveis de restauració, a joves d’entre 
16 i 21 anys. Així s’incorporen a la vida activa, obtenen un certificat homologat 
per l’Administració Pública i poden continuar formant-se posteriorment. El curs 
té una durada de 1.000 hores, 615 hores de formació professional, 295 hores de 
formació general, 40 hores de tutories personalitzades i grupals i 50 hores de 
formació complementària de reforç i aprofundiment. També es fan 180 hores de 
pràctiques. 

El programa té una doble vessant de formació i inserció que inclou pràctiques en 
alternança i que permet iniciar el jove en l’àmbit de la qualificació professional 
tipificada. En aquest cas, el d’auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de restauració. 
També fa possible la reincorporació al sistema educatiu a través de les proves 
d’accés als cicles de formació professional.

NOVETAT! 
Durant el curs 2015-2016 s’ha impulsat l’especialitat d’auxiliar 
d’hoteleria, cuina i serveis de restauració. L’èxit del projecte entre 
l’alumnat del curs i la futura inserció laboral dels joves en els comerços 
i empreses del sector al barri fan d’aquest programa un actiu pel que 
apostem convençuts.

Alumnes participants al curs 2015-2016

He après moltes coses. El curs d’hoteleria m’ha servit per 
aprendre a cuinar, ara cuino molt millor. També m’ha servit 
per saber com tractar les persones i portar varis plats a la 
vegada. Crec que el que he après em servirà per 
trobar feina.

Hamza, alumne del PFI.

Se n'han  
beneficiat

21
joves

10 han aconseguit el certificat d’auxiliar en hoteleria:  
cuina i serveis de restauració

2 reprendran l’ESO en una escola d’adults

1 ha accedit a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà

6 s’han inserit laboralment



15

 
 

SEGONES OPORTUNITATS:  
LLESTOS PER FER EL SALT

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ

EL QUE ENS MOU
Segons el Pla de Desenvolupament Econòmic Ciutat Vella 2016-21, un 32,3% 
de la població del districte no té estudis o té estudis primaris. Aquestes dades 
són fruit, en part, de la situació estructural del moment i, en part, per l’alt nivell 
d’abandonament prematur dels estudis. Si a més tenim en compte que en el fu-
tur els llocs de treball requeriran un major nivell de qualificació, esdevé impres-
cindible portar a terme accions que fomentin el retorn al sistema educatiu dels 
joves, i especialment dels que tenen pocs recursos.
 

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Apoderem els joves amb dificultats i amb un baix nivell de qualificació educativa 
i professional perquè retornin al sistema educatiu. I ho fem a través del reforç i 
del mentoring o acció tutorial.

IMPACTE SOCIAL

El Sebastián, un jove de 19 anys de Lima, Perú, porta un 
any i mig vivint a Barcelona després de deixar els seus 
pares i la seva germana gran, la Ninoska. Té una gran 
passió: el món de la informàtica. Aquest curs, gràcies a una 
beca educativa i al suport del seu mentor, està estudiant 
allò que somiava.

21
joves

atesos

4 han accedit a un programa de formació i inserció (PFI)

6 han iniciat un procés de mentoria

5 han accedit a un Cicle de Grau Mitjà (CGM)

6 s'han inscrit a una escola d’adults
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PUNT FORMATIU INCORPORA
FORMACIÓ I CAPACITACIÓ

El fet de treballar conjuntament amb altres empreses i fundacions ens 
ha permès millorar el treball amb els joves que atenem. Són joves que per 
dificultats amb l’idioma o per no acomplir els requisits administratius 
no poden accedir a una formació reglada. Així hem pogut donar resposta 
a les ganes dels joves de treballar i aprendre un ofici. La metodologia 
d’aprenentatge i treball que vam establir amb entitats com la Fundació 
Roure, del barri i que dóna servei a persones amb dificultats, ha potenciat la 
vessant més comunitària del que fem i ha millorat la relació dels joves amb 
el món laboral. Hem aconseguit que vegin la feina com alguna cosa positiva i 
útil, més enllà del benefici econòmic.
 
Pere  Girona, coordinador de l’àrea de formació de la Fundació Comtal.

EL NOSTRE COMPROMÍS
Gràcies al programa Incorpora de la l’Obra Social “la Caixa”, aquest curs hem co-
mençat a desenvolupar un nou programa de millora de l’ocupabilitat a través de 
l’acció formativa en l’especialitat de manteniment.
L’estructura de les formacions ha comprès un període de formació en compe-
tències transversals i tècniques, seguit d'un període de pràctiques en empreses, 
amb un total de 250 hores.
Hem comptat amb la col·laboració de 9 empreses per dur a terme la formació:  
Fundació Roure, Lavalocker, Sosnet bugaderia sostenible, Omnialava, Hesperia 
Tower Hotel, Carrefour, La Maquinista, Fundació Pueblo para Pueblo (Humana) i 
El petit príncep.

9 persones ateses

IMPACTE SOCIAL
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PUNT ÒMNIA TRIA  
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ

EL QUE ENS MOU 
L’any 1999 la Generalitat de Catalunya crea el programa Òmnia amb la finalitat de 
donar resposta a la necessitat creixent d’universalitzar l’accés a les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC). El programa ha esdevingut també una mesura de 
lluita contra la pobresa, afavorint la inclusió social, a través de l’aprenentatge digital, 
la vinculació de les persones al seu entorn i la orientació i inserció sociolaboral.

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Òmnia és una iniciativa que neix del Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya. El nostre és un dels 40 primers Punts, dels més de 115 ac-
tuals que hi ha a tota Catalunya.
Es vol aconseguir que les persones tinguin accés a una aula informàtica amb con-
nexió a Internet i adquireixin autonomia i competències tecnològiques bàsiques, 
claus avui en dia per a la seva inserció social i laboral.
Augmentant els coneixements informàtics, oferint assessorament, cursos i eines 
per trobar feina, contribuïm a trencar amb l’escletxa digital de les persones amb 
menys recursos, amb un enfocament eminentment laboral i comunitari.
Des de gener de 2013, som centre col·laborador del programa acTIC de la Generali-
tat de Catalunya, per poder formar i acreditar de manera oficial els coneixements, 
habilitats i aptituds digitals. Les persones que superen satisfactòriament la prova, 
obtenen un determinat nivell de competències en TIC davant qualsevol empresa o 
administració.
Els Punt Òmnia tenen un caràcter universal, i, per tant, estan oberts a tothom. Els ca-
nals de participació són amplis i variats: s’hi pot accedir individualment o en grup, des 
de les activitats organitzades per les entitats col·laboradores, durant les hores de 
lliure accés, assistint als tallers i cursos que es realitzen al llarg del curs, etc.
El nostre Punt Òmnia ha experimentat un constant augment de participants, fins a 
consolidar-ne una ocupació plena en determinades franges horàries. 

7.692

37%Un

usos

més que el curs 
anterior

Hem atès

802
persones

7Hem organitzat tallers

47Hi han participat persones

NOVETAT! 
S’han realitzat 4 edicions del taller “Eines per a la recerca de feina 
a través de les TIC”, amb 26 usuaris derivats del Servei d’Ocupació 
de Catalunya. El 80% ha finalitzat la formació.

Estoy agradecido por la variedad de talleres en TIC, del más simple al más 
avanzado, he descubierto un mundo de posibilidades que me han hecho 
crecer como persona, dándome la posibilidad de conocer este mundo de la 
informática, aunque continúo siendo un aprendiz.
Para mí el auténtico aprendizaje ha sido ver cómo los técnicos nos enseñan 
y nos ayudan a comprender mejor un mundo que las personas de mi edad 
no entienden del todo. La calidad humana, la escucha, la motivación y la 
proximidad de trabajadores como Elvira, y otras compañeras, hacen de 
estos talleres un encuentro cálido y óptimo.
Calidad humana, esa es mi nota. Gracias por hacerlo así, hacéis falta. 

Carles, 52 anys, usuari del Punt Òmnia.

IMPACTE SOCIAL
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TIPOLOGIA DE LES CONSULTES REALITZADES PEL 
SERVEI: 

Les nacionalitats més habituals ateses des del servei són: marroquina, catalana, 
espanyola, boliviana, hondurenya, equatoriana, colombiana, argeliana, ganesa i 
senegalesa.

 
 

ASSESSORAMENT JURÍDIC

EL QUE ENS MOU 
A la ciutat de Barcelona i al Casc Antic en particular trobem un gran nombre de per-
sones amb pocs recursos per a resoldre qualsevol contratemps legal o judicial. Un 
bon assessorament pot evitar en moltes  ocasions agreujar els problemes amb què 
aquestes persones  es troben ( p. ex: desnonaments, irregularitat sobrevinguda, aco-
miadaments laborals). És per això molt convenient i necessari un servei d’assesso-
rament jurídic de proximitat que conegui de prop la realitat en què viuen aquestes 
persones. La nostra és una entitat que trepitja el carrer i que coneix de molt a prop 
els diferents problemes que viuen i pateixen els veïns.
A més, cal destacar que un percentatge molt elevat de les persones que atenem són 
d’origen estranger, la qual cosa implica més dificultats per abordar algunes situa-
cions, ja sigui pel desconeixement més proper de seu entorn o per un tema idiomàtic.

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Garantim que aquelles persones amb menys recursos coneguin els seus drets i deu-
res davant qualsevol situació de la vida quotidiana i que puguin actuar en igualtat de 
condicions, a partir de l’orientació legal gratuïta sobre dret laboral, estrangeria i ha-
bitatge. També oferim tallers de formació als professionals del sector social sobre 
temes específics, com els d’estrangeria i dret laboral, i a les empreses informació per 
facilitar la contractació laboral de persones en situacions excepcionals.
Aquest any hem estès les formacions més enllà de la nostra entitat. És per això que 
hem acceptat les propostes de Fundació l’Esperança, Punt de Referència i Acció 
Contra la Fam per realitzar sessions sobre acollida, nacionalitat i estrangeria res-
pectivament. Aquestes formacions  reforcen la vessant comunitària i de treball en 
xarxa del Servei d'Assessorament Jurídic.
En relació al II curs d’Estrangeria, estem molt satisfets d’haver mantingut la propos-
ta formativa del curs passat.

*Algunes d’aquestes formacions les hem realitzat a demanda d’altres entitats com Punt de Referència i Acció Contra la Fam.

IMPACTE SOCIAL

12* 
sessions

formatives

Hem atès

590
persones

271
homes

319
dones

NOVETAT! 
Hem organitzat cursos d’acollida per a persones d’origen estranger gràcies  
a la col·laboració de diferents entitats socials i de l’Ajuntament de Barcelona.

Me he sentido muy acompañada, apoyada y asesorada con 
una calidad humana muy valorable. He ido muchas veces 
en búsqueda de posibles soluciones sobre temas de 
índole legal y como extranjera siempre me he sentido 
muy amparada con todo el equipo de Fundació 
Comtal, especialmente con Ferran y Joaquín. Una 
fundación  con admirables valores humanos, de gran 
sensibilidad y que realmente lucha por la dignidad y 
respeto de todos por igual. Muchas gracias por todo.

Carolina López, 24 anys, uruguaiana.

ORIENTACIÓ I INSERCIÓ  
LABORAL I SOCIAL

87 
participants

Estrangeria 60,94%
Laboral 12,03%
Habitatge 8,28%
Hisenda 2,16%
Altres 16,56%
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ITINERARIS D’ACOMPANYAMENT  
A LA INSERCIÓ

ORIENTACIÓ I INSERCIÓ  
LABORAL I SOCIAL

EL QUE ENS MOU 
La difícil conjuntura econòmica actual, el desbordament per part dels Serveis 
Socials, el sistema laboral i social cada cop més precari són elements que gene-
ren un filtre d’accés al mercat de treball que comença a provocar grans barreres 
per alguns col·lectius. Entre les persones més afectades es troben els i les joves 
que cerquen una primera feina, per a la qual es demanen requisits cada cop més 
exigents. 

A més, el barri del Casc Antic de Barcelona es caracteritza per la precarietat la-
boral i una elevada desocupació, col·locant aquest barri entre els de major vulne-
rabilitat de Barcelona.

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Facilitem l’accés al mercat de treball de joves en situació de vulnerabilitat social i 
amb manca de competències clau per a la feina, a partir d’un acompanyament per-
sonalitzat, integral i intensiu estructurat al voltant del projecte professional de cada 
jove i la millora de la seva ocupabilitat.

La millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral dels joves es produeix al llarg d’un itine-
rari acordat, mitjançant accions de formació individuals i grupals, així com recursos 
de capacitació laboral que facilitaran l’apoderament i autonomia dels participants 
per aconseguir una feina, un enriquiment personal i una millora de la seva qualitat 
de vida.
L’itinerari de cada jove s’inicia amb la definició de l’objectiu i projecte professional del 
participant; oferint un acompanyament personalitzat i amb una metodologia d’inter-
venció flexible i transversal, per tal de poder donar respostes concretes i a mida.

Per garantir l’èxit del projecte comptem amb una xarxa d’empreses de diferents sec-
tors i activitats econòmiques que ofereixen diversos tipus de col·laboració: inserció 
laboral, pràctiques i formació. 
Aquest programa es desenvolupa amb el suport del Programa Incorpora de l’Obra 
Social “la Caixa”.

IMPACTE SOCIAL

75 empreses vinculades El percentatge d’inserció ha estat del 

52%
sobre el total de persones participants.27 noves

Hem atès

360
persones

128 han seguit un itinerari personalitzat 

67 s’han inserit en el mercat de treball 

27 han fet pràctiques en empreses 

8 han gaudit d'una inserció formativa 

47%

53%
homes

dones

NOU PROGRAMA! Integrals és 
un projecte inclòs dins el Programa de 
Garantia Juvenil gràcies al qual hem pogut 
acompanyar i promoure la inserció laboral 
i formativa de joves en risc d’exclusió, 
juntament amb les entitats del PEI Jove.

30
persones  
acollides

19 participants 
als programes 
d'acompanyament 
a la inserció 
10 participants a 
la formació en el 
món de l'hoteleria

ORIGEN DE LES PERSONES ATESES
53% 47% 

Distribució per sexes 

Homes Dones 

27% 

31% 

39% 

3% 

Nacionalitats 

Amèrica Europa Àfrica Àsia Oceania 

NACIONALITATS

53% 47% 

Distribució per sexes 

Homes Dones 

27% 

31% 

39% 

3% 

Nacionalitats 

Amèrica Europa Àfrica Àsia Oceania 

• Acollida i diagnòstic de l’ocupabilitat: orientació, motivació, 
anàlisi de l’ocupabilitat, tutories.

• Itinerari individualitzat d’acompanyament a la inserció laboral.
• Formació laboral i  competències d’accés al treball.
• Recerca activa d’ocupació.
• Aliances per l’ocupació: prospecció d’empreses, intermediació 

amb ofertes de treball, pràctiques en empresa.
• Acompanyament i seguiment de la inserció.
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PROGRAMA LÀBORA

ORIENTACIÓ I INSERCIÓ  
LABORAL I SOCIAL

Amb la col·laboració de:

IMPACTE SOCIAL

Estic molt agraït al programa Làbora; havia treballat més de trenta anys 
com a repartidor, quan em vaig quedar a l’atur l’estiu de 2015; des de 
llavors no he tingut ingressos i es van sumar altres problemes, com el de 
l’habitatge. El programa Làbora em va a ajudar a trobar feina i, el que és més 
important, a confiar en mi mateix. 

Maximilià, 51 anys

25,20%

49,59%

17,88%7,31%

18-30
31-45
46-55
›55

4,90%

Europa
Àsia
Amèrica
Àfrica

11,40% 58,50%

25,20%

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Un programa per al foment de l’ocu-
pació de les persones amb dificul-
tats d’accés al mercat de treball, 
liderat per l’Institut Municipal 
de Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Barcelona amb 
la col·laboració de les 
entitats socials i del 
teixit empresarial de la 
ciutat.

NOVETAT! 

Metodologia d’ocupabilitat per competències. 
A  principi d’any es va dissenyar un nou model d’intervenció basat en una metodo-
logia centrada en competències (tècniques, bàsiques i transversals). Primer es 
van determinar els criteris per establir els factors d’ocupabilitat; en van ser triats 
finalment els factors personals, estructurals i competencials.
És en els factors competencials que el Làbora té la seva raó de ser. Seguint el mo-
del per competències el desenvolupament de l’exercici d’una ocupació/professió 
requereix unes competències tècniques, bàsiques i transversals necessàries pel 
desenvolupament de les funcions, tasques i responsabilitats associades amb 
aquesta professsió. Segons els factors competencials observats, el model defi-
neix quatre grups d’incidència on queden identificades les necessitats i es propo-
sen itineraris amb diferents accions per a cada grup.

ORIGEN DE LES 
PERSONES  
ATESES

EDAT DELS 
PARTICIPANTS

Hem atès

167
persones

42 s'han inserit al mercat laboral gràcies al 
procés d'orientació laboral 
115 persones continuaran la seva formació

44%

56%
homes

dones
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MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ

ORIENTACIÓ I INSERCIÓ  
LABORAL I SOCIAL

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Programa d'inserció laboral per a persones destinatàries de la Renda Mínima 
d'Inserció. Té la finalitat de donar els participants recursos i eines formatives 
que els apropin al mercat laboral. Aquest programa està subvencionat pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i 
pel Fons Social Europeu.

IMPACTE SOCIAL

Hem atès

76
persones

Hem fet 34 seguiments intensius 
durant 6 mesos i hem aconseguit 
5 insercions al mercat de treball

Muchas gracias por darme la oportunidad de demostrar que tenía 
posibilidades de encontrar un trabajo que me gustara y en el que sentirme 
importante. Fui mami siendo muy jovencita, lo que me impidió trabajar, pues 
tenía que cuidar de mi hija. Anteriormente solamente había trabajado en el 
McDonald’s y cuidando a una persona mayor, trabajos que realicé porque 
necesitaba dinero, pero no porque me gustaran. Cuando fui a la fundación no 
sabía bien qué me encontraría y estoy muy contenta de haber ido: he podido 
descubrir qué me interesa y que soy buena trabajando en lo que me gusta, 
como dependienta de ropa. Gracias por darme la oportunidad de hacer 
las prácticas en CoShop porque, gracias a ellos y a vosotras, he podido 
conseguir un contrato de trabajo, con unas condiciones que me permiten 
tener tiempo para mi hija y mi familia.  

Sandra Entreaguas, 25 anys.

Amb la col·laboració de:
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PERSIANES NETES  
A CIUTAT VELLA

OCUPACIÓ

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Un grup de joves amb dificultats per inserir-se al mercat laboral tre-
ballen netejant i pintant persianes de comerços del districte de Ciu-
tat Vella, després de rebre la formació necessària per sanejar primer 
i pintar posteriorment les persianes amb un tipus de productes que 
permeten la seva neteja posterior de manera fàcil i ràpida, fins i tot 
en el cas d’haver de netejar grafits.
Gràcies a un conveni signat amb l’Ajuntament de Barcelona, impul-
sem i coordinem aquesta iniciativa pionera que demostra que és pos-
sible transformar la realitat que ens envolta des d’un vessant social i 
aconseguir una ciutat més neta, beneficiant també els comerços del 
districte adherits a la campanya.

EL QUE ENS MOU
Fomentar la inserció laboral de joves amb dificultats per inserir-se 
al món laboral a través d’accions comunitàries i de millora de l’entorn 
de la ciutat.

IMPACTE SOCIAL

Amb la col·laboració de:

3 74joves han netejat persianes noves

362i han revisat persianes

de 217  
comerços del  
districte de Ciutat Vella



23PARTICIPACIÓ I COMUNITAT

9Hem organitzat activitats al carrer

50Hi han participat infants de mitjana

XARXA LABORAL DEL CASC 
ANTIC (XLCA)

QUÈ FEM

Formem part i dinamitzem la Xarxa Laboral del 
Casc Antic, un espai de relació i reflexió comu-
nitària que aplega entitats i serveis públics de 
l’àmbit de la formació i la inserció laboral del 
barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de 
Barcelona. La seva finalitat és promoure l’ocu-
pació, la qualitat dels serveis i optimitzar recur-
sos per donar suport a persones treballadores 
en situació d’atur, amb especials dificultatsd’in-
serció i/o baixa qualificació, i amb necessitats 
d’eines de formació i orientació.

Entitats membres: 
Barcelona Activa, Fundació Bayt al-Thaqafa, 
Eicascantic, Fundació Migra Studium, Institut 
Municipal de Serveis Socials Casc Antic i Fun-
dació Comtal.

JUGUEM AL CARRER
Apostem pel treball comunitari i en xarxa perquè els 
infants i joves, un cop al mes, juguin amb les famílies, els 
companys de classe i els veïns i veïnes en una activitat 
oberta al barri. Una oportunitat única d’intervenció 
educativa, social i de dinamització del territori. 



24SENSIBILITZACIÓ

CAMPANYA SOLIDÀRIA DE NADAL
Gràcies a la implicació d’empreses, escoles, organitzacions 
i persones col·laboradores, i del gran treball de l’equip de 
voluntaris i voluntàries, vam culminar amb èxit de partici-
pació la ja tradicional campanya solidària.
Els infants i joves van demanar de tot: poder anar de colò-
nies, tenir moments de riure, ballar, salut, pau al món, jugar a 
futbol, un club de lectura, regals… Molts d’aquests desitjos 
no van trigar a arribar. Cada any sumem col·laboradors a la 
campanya. Tothom vol aportar el seu granet de sorra do-
nant joguines i material escolar que repartim entre els més 
de 190 participants, o aliments perquè tinguem el rebost 
ple i puguem fer els tallers per promoure una alimentació.

CAMPANYA DE SANT JORDI
La frase “Quan estimes el que tens, tens tot 
el que vols” escrita per un jove de la Fundació 
Comtal al punt de llibre #UnaRosaUnaOportu-
nita recull l’essència del que va ser la campanya 
de Sant Jordi.
I és que tots els infants, joves i educadors es 
van bolcar a fer els punts que regalàvem amb 
les roses que donen oportunitats, i els volunta-
ris i treballadors van muntar i repartir les roses 
solidàries entre totes les empreses col·labora-
dores.
Vam aconseguir 6.000€, que es van destinar, 
íntegrament, a donar oportunitats de futur als 
infants i joves.

RESUM DELS IMPACTES MÉS 
DESTACATS ALS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

XARXES SOCIALS

EL PUNT AVUI explica les dificultats amb què es 
troben els joves extutelats d'origen immigrant per 
poder treballar. 
EL PUNT AVUI publica la història d’Esperanza, una 
mare amb dos fills que ha aconseguit sortir-se'n 
gràcies al suport del programa d'orientació de la 
Fundació Comtal per trobar feina. 
El diari ARA parla de com la crisi ha impulsat el re-
torn d’immigrants des que va començar la seva arri-
bada els anys 90, en plena globalització. 
EL PUNT AVUI entrevista organismes i entitats que 
demanen solucions per als nens “de la cola".
CATALUNYA RÀDIO emet a la nit dels ignorants 2.0 
el testimoni de L'Elisenda Colom, voluntària de la 
Fundació Comtal.
LA VANGUARDIA: "Más de 100 niños y jóvenes de en-
tre 3 y 17 años en situación vulnerable participan hasta 
el 12 de agosto en el casal, las colonias y los campa-
mentos de verano que organiza la Fundación Comtal".
CATALUNYA RELIGIÓ: "La Fundació Comtal i la Fun-
dació Roure han desenvolupat durant els darrers 
mesos un projecte d’inclusió social i laboral real".

2.121 likes 1.186 followers
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ECONOMIA, QUALITAT I TRANSPARÈNCIA

1.421.895,57 €
DESPESES:

10%

90%

Gestió, 
administració 

i sensibilització

Atenció  
directa

Acollida i 
acompanyament

30%

Educació i treball 
famílies

34%

Formació
15%

Orientació i 
inserció social i 
laboral

11%

INGRESSOS:

Donatius i aportacions  11%

Finançament públic  25%

Finançament privat  26%

Prestació de serveis*  38%

* L’ Administració Pública contracta els nostres serveis per gestionar els programes següents:  
Centre Residencial d’ Acció Educativa, Unitat d’ Escolarització Compartida i Punt Òmnia.

POTS CONSULTAR AL WEB DE L’ENTITAT TOTA LA NOSTRA INFORMACIÓ ECONÒMICA I DE QUALITAT. 

RSM SPAIN AUDITORES 
Hem superat amb èxit el procés de revisió i hem 
obtingut el certificat d’auditoria sense observacions.

EDUQATIA
Un any més hem certificat la norma ISO 9001:2008 en el sistema 
de gestió de qualitat amb el qual treballem des del 2005. L’abast del 
sistema arriba a tots els àmbits d’actuació de la Fundació Comtal.

ECONOMIA, QUALITAT I TRANSPARÈNCIA
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L’EQUIP HUMÀ

UN TOTAL DE

131
PERSONES 
VOLUNTÀRIES
HAN DONAT SUPORT ALS 
DIFERENTS PROGRAMES. 
LA FUNDACIÓ COMTAL NEIX 
DEL VOLUNTARIAT I FA 
POSSIBLE, GRÀCIES AL SEU 
SUPORT, QUE ANY RERE 
ANY CONSTRUÏM, ENTRE 
TOTS, UN PROJECTE SÒLID I 
AMB FUTUR.

TENIM

11
PERSONES 
AL PATRONAT QUE VETLLEN 
PERMANENTMENT PEL 
BON FUNCIONAMENT DE LA 
FUNDACIÓ. 

HEM 
CONTRACTAT

49
PERSONES.
EL 84% DE LES 
PERSONES 
CONTRACTADES 
DESTINEN LA 
JORNADA LABORAL A 
L’ATENCIÓ DIRECTA. 

TAMBÉ 
COL·LABOREN  
I APRENEN AMB 
NOSALTRES 

18
PERSONES EN 
PRÀCTIQUES.

La millor recompensa i fruit que 
podem recollir de la nostra tasca 
és l'estima, la creació de vincles i el 
sentir-te referent per als joves que 
arriben a la UEC. És molt bonic veure 
com hi ha persones que canvien 
i s’esforcen per tirar endavant i 
millorar el seu futur.

Carles Rodríguez, 39 anys, coordinador de la UEC.



27

 
 

FORMEM PART
TREBALL EN XARXA

Consell Municipal d’Associacions (Barcelona)

Entitats Socials d’Església

Ajuntament de Barcelona (Xarxa d’Acollida i Acompanyament a 

persones immigrants a Barcelona – XESAJE, Xarxa de Centres Oberts)

Grup Tractor: Créixer a Barcelona 

Plataforma d’Entitats Cristianes amb la Immigració 

Secretariat de Pastoral de la Marginació (Diòcesi de Barcelona) 

Xarxa de Joves Sense Llar

Fer xarxa és imprescindible per unificar esforços,  
aconseguir objectius i obtenir resultats més satisfactoris.  
Per això continuem coordinant-nos i sumant esforços amb 
altres entitats del tercer sector, escoles, instituts, centres 
derivadors i Serveis Socials. 
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AMB LA COL·LABORACIÓ ECONÒMICA DE: 

AMB EL SUPORT DE:  Auditori Apropa, 7 of Us, Amazon, AMPA de La Salle Premià, Associació de Voluntaris de La Caixa, Associació del Personal de “la Caixa”, autors del llibre El quarter de Sant Pere, Caixafòrum, Campus Universitari La Salle Universitat Ramon Llull, 
Casal de Barri Pou de la Figuera, COSHOP, Cosmocaixa, Danone, Diari Ara, Donalo, EADA, Empowering Knowledge Services, Escola de Cant Coral del Palau de la Música Catalana, Es Neteja, Fundación Amazon, Fundació de l’Esperança, Fundació Marianao, Fundació 
Roure, GRITIM, Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració, Grup d’Opinió Ànfora, Il·lusions solidàries, La Salle Barceloneta, La Salle Bonanova, La Salle Comtal, La Salle Congrés, La Salle Gràcia, La Salle Manresa, La Salle Montcada, Museu Picasso, OAK 
House, Palau Alòs, Restaurant K-serol, Restaurant La Familia, Solà, Transports Metropolitans de Barcelona, Tactic Key Consulting, TV3, Uniark, Viena Editorial.

EMPRESES COL·LABORADORES PROGRAMA INCORPORA: Annur Halal, Asorey Bar Restaurant, Bar del Convent, Boris 45, COSHOP, Cachitos Diagonal, Calassé serveis, Condialiment, Cotoners, Dallant, Dinamic, Duquesa suites, Electro OHM, Els Pinxus, El Petit Princep, 
Escola Forca, Escola de Turisme de Barcelona, E & S Serveis de Neteja, FEDELATINA, Fundació Banc dels Aliments, Fustes Gilabert, Gran Bodega Maestrazgo, Hostal Barcelona Travel,  Hotel Neri, IES abroad Barcelona, I love food, K-serol, La Salle Barceloneta, La Salle Comtal, 
Le petit detail, MT-BCN Manteniment Industrial, MT Esports, Parodia Bar, Polar 3, Servifruit Goamb, Work Hotel.

 
 

GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE!

Real Dreams

CIEE Coty Spain S.L. Minsait Restaurant Bona SortCarrots ComunicacióOptima Facility Jovanni Vins S.A. Rosa Gres S.L. I Love Food S.L.

Amics i donants de la 
Fundació Comtal



29

 
 

CONSTRUCCIONS DE VIDA
EN PRIMERA PERSONA

Quan un nen o una nena juga amb les construccions i aconsegueix fer una torre ben alta, n’està orgullós i vol 
que tothom vegi què ha fet. Però si li cau a terra, i se li desmunta, quasi sempre s’entristeix, tot i que abans 
o després s’hi torni a posar, amb més ganes i amb la intenció de que no torni a caure. La farà més resistent, 
combinarà diferent les peces, o creurà més en ell mateix.
Tinc la impressió que el que ens toca fer a les educadores i educadors quan estem amb una personeta “en 
construcció” i ens arriba trencada, caiguda, és precisament això, creure en ella i tornar a començar.
A la Fundació pretenem tenir un estil propi, humà, lasal·lià, social i positiu on el centre és la persona i on els 
educadors acompanyem, animem i ajudem a trobar un sentit. Mirem, doncs, de construir vides, en equip i 
seguint mapes adequats en cada cas.
Com la casa que construeix el nen tot jugant, hem de trobar uns bons fonaments i valors que permetin a l’infant prendre les decisions correctes i 
aprofitar les oportunitats; també hem de saber utilitzar els maons adequats, és a dir, hem de saber veure les capacitats que té i les que encara no 
ha descobert. Si li proposem petits reptes i aquests són assumibles, poc a poc podrà construir la seva autoestima, la qual serà la base educativa 
per a propiciar canvis en positiu.
Les parets –és a dir, els educadors i educadores que l’acompanyem—, han de ser forts, i han  d’oferir, a parts iguals, límits, afecte, i en gran mesura 
estimació. És millor que la porta estigui oberta, així podem fer entrar noves idees i solucions creatives, i no ens podem oblidar de posar finestres 
per “mirar” des d’una perspectiva capacitadora.
Per si plou, neva o fa massa sol, haurem de posar també una teulada dalt de tot. Així ens sentirem protegits quan arribin les adversitats. Aquí haurem 
de jugar amb la resiliència de cadascú, és a dir, la capacitat personal d’adaptació davant les adversitats. Hi ha persones que tenen aquest do, però 
també es pot educar, i és molt important tenir l’esperança que tothom tindrà algun element que l’ajudarà a superar els obstacles i ser més resilient.
Podem construir ponts i oferir diversos camins i alternatives per avançar; no tothom vol (ni pot) seguir el mateix camí, el que sí que cal és intentar-ho 
i saber escollir el que és apte per a cadascú.
Per últim, i no menys important, no ens oblidem de la importància de tenir i de saber cuidar dels amics, familiars, nous coneguts, veïns, i tots aquells 
de la xarxa social que poden donar suport i facilitar relacions sanes als infants.
Pot ser que la construcció feta torni a caure, però això, com el nen que juga fent torres, ho tenim ben clar… TORNAREM A COMENÇAR!

Laura Rodríguerz Urgell, educadora del CRAE La Salle.
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Tenía problemas con los estudios, así que mi profe me 
recomendó que viniera. Llevo casi toda la vida viniendo... 
para mejorar las notas y lo que más me cuesta, repasar más... 
Venir al Triaestudi, aprender con los voluntarios y saber que 
puedo contar con ellos.

Franklin Feliz, 20 anys

La meva mare diu que a la Fundació pot 
parlar dels seus problemes, que l’escolten 
i l’ajuden en tot el que poden. Sempre diu 
que vol que tinguem més oportunitats de 
les que va tenir ella.

Alicia Jackelys, 8 anys

Yo quería entrar en un hotel a trabajar. 
Vine a la Fundación y me puse a luchar 
por lo que quería. Porque en la vida, si 
no siembras, pocas cosechas puedes 
obtener.

Diego Vázquez, 22 anys


