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BENVINGUDA

Una vegada tancat i avaluat el curs, ens fa il·lusió fer-te arribar la versió 
completa de la memòria. Conté les dades, els testimonis i l’impacte detallat 
dels programes i serveis.

L’exercici de rendició de comptes que fem posa en perspectiva i dóna sentit a 
tot allò bo que s’ha pogut fer gràcies a l’equip humà.

Durant el curs 2014-2015 hem continuat treballant per estar al costat dels 
infants, els joves i les famílies amb més dificultats. Hem lluitat per fer possible 
la seva integració social, comunitària i econòmica. Hem arribat a atendre 
2.385 persones, gairebé el 10% més que el curs anterior. Aquestes dades 
donen testimoni de l’impacte aconseguit, a través dels diferents programes.

Som ben conscients que la feina que fem ha de promoure la transformació cap 
a una societat més solidària, justa i que vetlli per la igualtat d’oportunitats. 
I que tenim molt de camí per recórrer. Per això hem de seguir endavant amb 
constància.

Tota aquesta feina no seria possible sense persones, empreses i organitza-
cions que, com tu, ens donen suport.

Gràcies per ajudar-nos a aconseguir-ho. Gràcies per continuar donant-nos 
suport. Gràcies per transformar dificultats en oportunitats de futur.

Seguim comptant amb tu.

Ben cordialment,

 
G. Josep Guiteras i Llimona 
President de la Fundació Comtal

PRESENTACIÓ
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MISSIÓ
L’educació i la inserció social d’infants, adolescents i joves en situació de 
vulnerabilitat social.

VISIÓ
La clau de l’èxit és continuar anticipant-nos als canvis, mantenir el compromís 
per millorar la qualitat de vida de les persones més desfavorides i ser un 
referent en la intervenció social i educativa al Casc Antic de Barcelona.

PRINCIPIS EDUCATIUS
1. Acollir els infants, adolescents i joves i acompanyar-los en el procés de 

creixement i l’etapa de formació.
2. Reforçar les capacitats de les persones i fer possible la seva integració 

social i laboral per mitjà del suport continuat.
3. Fomentar la participació crítica i activa en la vida social i cultural.

FIDELS ALS NOSTRES ORÍGENS LASAL·LIANS, SITUEM A LA PERSONA EN 
EL CENTRE DE TOTA L’ACCIÓ EDUCATIVA. FOMENTEM LA PERSONALITZA-
CIÓ EN LA FORMACIÓ, EL CONEIXEMENT DE L‘INFANT I DEL JOVE I L’ACOM-
PANYAMENT EN EL SEU PROCÉS D’APRENENTATGE QUE CONDUEIXIN AL 
DESENVOLUPAMENT DE TOTES LES SEVES POTENCIALITATS.

VALORS

Compromís
Justícia

Integració
Participació

Il·lusió
Innovació

Transparència
Sensibilització

Responsabilitat
Impacte

Xarxa

LA NOSTRA
RAÓ DE SER

PRESENTACIÓ
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AMB EL LEMA “EDUCACIÓ, CLAU DE FUTUR”, 
FA 21 ANYS QUE REFORCEM LES CAPACITATS 
DELS INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES DE LA 
CIUTAT DE BARCELONA.

I HO FEM PER MITJÀ DEL SUPORT EDUCATIU 
I L’ ACOMPANYAMENT CONSTANT, AMB 
L’OBJECTIU DE FER POSSIBLE LA INTEGRACIÓ 
SOCIAL I LABORAL DELS QUE TENEN MENYS 
RECURSOS.

Perquè creiem que tothom es mereix una oportunitat, més enllà de la 
seva procedència, situació econòmica o familiar. I estem convençuts 
que podem transformar situacions de dificultat en oportunitats de 
canvi i creixement personal per mitjà dels programes d’acció social.

Ens adonem que l’atenció integral i l’acompanyament dels infants 
des d’una visió transversal pot fer possible que els canvis es pro-
dueixin amb sentit i amb garanties de futur. Per això hem treballat 
en xarxa i colze a colze amb les famílies, les escoles, els serveis so-
cials i els agents del territori, per fer possible un suport constant i 
personalitzat. També hem adaptat i analitzat les necessitats, com 
cada curs, perquè és a partir d’aquestes que treballem, dissenyem i 
adaptem el programa educatiu.

• Acollida i acompanyament

• Suport a l’escolarització i 
educació en el temps de lleure

• Treball amb les famílies

• Formació i capacitació

• Orientació i inserció social 
i laboral

• Ocupació

• Participació i comunitat

PRESENTACIÓ

QUÈ FEM
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DURANT EL  
CURS 2014-2015 

HEM ATÈS 

2.385 
INFANTS, ADOLESCENTS,  
JOVES I FAMÍLIES EN ELS  
PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS.

10CENTRE 
RESIDENCIAL 
D’ACCIÓ EDUCATIVA

5
NENES

5
NENS

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

4LLAR
GERMÀ
ADRIÀ

4
NOIS

19UNITAT 
D’ESCOLARITZACIÓ 
COMPARTIDA 

3
NOIES

16
NOIS 256

TRIA 135
NENS, NOIS  

I HOMES

121
NENES, NOIES  

I DONES

110CONSTRUEIX-TE  
12
NOIES

98
NOIS

41SEGONES
OPORTUNITATS  10

NOIES
31
NOIS

582
PUNT ÒMNIA 

1.443
ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL, JURÍDICA I LABORAL

566
DONES

877
HOMES

EL 9,6% MÉS QUE EL CURS ANTERIOR, 
TENINT EN COMPTE QUE ALGUN 
D’ELLS HA PARTICIPAT EN MÉS  
D’UN PROGRAMA. 

INFANTS I 
ADOLESCENTS JOVES

ALUMNES
INFANTS, JOVES I FAMÍLIES

BENEFICIARIS

395
NENS, NOIS  

I HOMES

187
NENES, NOIES  

I DONES
JOVES

JOVES

BENEFICIARIS

PRESENTACIÓ

IMPACTE
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HISTÒRIES 
D’ÈXIT

“
“

La Nerea estava vivint situacions personals 

i familiars molt dures, per això va començar a 

faltar molt a classe. Aquesta situació, sumada a 

la dificultat per seguir el ritme i al retard en 

els aprenentatges van portar-la a la Fundació 

Comtal. Quan va entrar deia que quan fes 

SETZE anys es donaria de baixa perquè no volia 

continuar estudiant, que li costava molt. Estava 

totalment desmotivada i li mancaven els hàbits 

d’estudi, però a poc a poc la situació va canviar. 

Se sentia acompanyada, recolzada i valorada, per 

això va valorar la opció de continuar estudiant 

per treure’s el graduat.

“
“

El Sajid viu a Barcelona i somia a convertir-se 

en enginyer. Per aconseguir-ho necessita treure 

bones notes,treballar per ajudar econòmicament 

els seus pares i estalviar per pagar-se els estudis. 

Quan va arribar a la Fundació Comtal estava en 

un moment molt complicat i necessitava un cop 

de mà. Amb molt d’esforç i el nostre suport va 

aconseguir una feina que pot combinar amb els 

seus estudis de batxillerat.

“
“

En Modu Dieye va néixer fa 22 anys al 

Senegal. Quan encara era menor d’edat, va pujar 

en una barca en direcció al somni europeu. Després 

de viure en diversos centres de la Direcció General 

d’Atenció a la Infància (Dgaia) a Barcelona, amb 

la majoria d’edat es va haver d’espavilar. Es va 

formar com a cambrer i va fer pràctiques en un 

hotel; ha participat en el projecte Construeix-te 

de la Fundació Comtal, un tastet d’oficis que va 

des de la cuina fins a la fusteria, per reforçar les 

competències bàsiques, i també ha fet pràctiques 

en un restaurant. “Als llocs on he estat han 

quedat contents amb mi, però és difícil que et 

facin un contracte d’un any.” 

“

“És increïble com l’Ismail va ser capaç 

de donar la volta a una realitat de la qual pocs 

s’imaginaven que fos capaç de sortir. Va néixer 

al Marroc, i va arribar a Barcelona TRAVESSANT 

il·legalment la frontera quan tenia setze anys, 

sol. Sense cap vincle familiar, el somni que tenia 

de viure a Barcelona es va ensorrar ràpidament. 

Va ingressar en un centre de menors  i, quan va 

complir la majoria d’edat, va anar a un pis en què 

havia d’emancipar-se. Difícilment podia trobar 

feina sense un permís de treball, i com que no 

tenia res a fer va entrar en una fase complicada. 

El suport que li vam donar des de la Fundació en 

aquell moment va fer possible que alguna cosa 

canviés. Vam creure en ell, convençuts que l’únic 

que necessitava era una oportunitat, formació 

per poder començar a treballar i un sou per poder 

viure. L’Ismail ara té 25 anys i gaudeix d’una vida 

molt diferent de la d’abans. Treballa AL MATÍ, 

estudia A LA TARDA i viu a la llar que la Fundació 

Comtal va obrir ara fa uns quants mesos per acollir 

joves com ell, faltats del SUPORT familiar necessari 

per tirar endavant.

http://www.comtal.org/fundaciocomtal/?p=1175
http://www.comtal.org/fundaciocomtal/?p=1046
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EL QUE ENS MOU
Les situacions de desemparament familiar són les 
que fan que un infant o adolescent menor d’edat 
acabi vivint en un CRAE (Centre Residencial d’Acció 
Educativa), és a dir, en un pis que els acull, els fa de 
llar i substitueix temporalment la seva família.

EL NOSTRE COMPROMÍS
Cada dia de l’any hem acollit i protegit els infants i 
adolescents que viuen al nostre CRAE. Els hem donat 
afecte, confiança i seguretat perquè puguin superar 
totes les dificultats, i així créixer i desenvolupar-se 
en un ambient adequat.

L’equip educatiu acompanya cada infant i adolescent 
i els dóna suport per superar els problemes emocio-
nals a què s’han d’enfrontar en viure separats de la 
seva família i seguir amb èxit el curs escolar.

Sortida a la neu 
durant les vacances 

de Nadal

“Quan ens van dir que podríem anar a la neu vam rebre una gran 
notícia. Necessitàvem més que mai sortir a la natura, renovar energies.

Alguns dels nens i nenes de la casa mai havien fet una excursió 
d’aquestes característiques, d’altres havien crescut i no tenien roba 
adequada, així que nens i educadors vam passar-nos tot un dissabte  
posant ordre i comprant tot el material que necessitàvem per anar 
a la neu.

Quan va arribar el dia 29 us podeu imaginar l’emoció i els nervis: el 
passadís del pis era una bogeria, ple d’activitat, de coses preparades, 
motxilles amuntegades. A les nou tothom estava ja al llit, a l’endemà 
ens havíem d’aixecar per agafar el tren i aprofitar al màxim possible 
els temps d’estar a la neu.

Al voltant de dos quarts de deu ja arribàvem a l’alberg on ens allotja-
ríem, així que vam deixar-hi les motxilles, vam agafar el pícnic i ens 
vam preparar per pujar a les pistes d’esquí de La Molina. L’arribada 
a les pistes va ser molt especial. Després de llogar uns trineus, vam 
passar-nos el dia pujant i baixant, jugant, fent boles… Tres nens, 
tots ells nous d’aquest any al CRAE, no havien vist mai la neu, i el 
més petit, de sis anys, no s’ho podia creure, estava molt emocionat. 
Va ser un dia espectacular!

Aquesta experiència ens l’emportarem sempre amb nosaltres”.

Els petits i grans del CRAE

NOVETATS  
• Sessions d’arteràpia per 

mitjà de la pintura i la 
creació plàstica per ajudar 
a canalitzar i comunicar les 
emocions de manera sana, 
en un any força complex en 
l’aspecte emocional. 

• Sessions de relaxació per 
mitjà de la música, el ioga i 
els massatges per ajudar a 
expressar els sentiments, 
cohesionar el grup i 
millorar l’ambient.

• Experiències de 
voluntariat entre els més 
grans del centre. Dues 
noies han fet el voluntariat 
a la Fundació Roure, 
entitat del barri.  

ACOLLIDA I ACOMPANYAMENTCRAE
CENTRE RESIDENCIAL 

D’ACCIÓ EDUCATIVA  
LA SALLE

IMPACTE SOCIAL

AL CRAE 
HI VIUEN 8INFANTS I ADOLESCENTS 

TUTELATS PER LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 

AL LLARG DEL CURS HI VAN VIURE DEU  INFANTS 
I ADOLESCENTS. ES VAN PRODUIR DOS 
DESINTERNAMENTS. 
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EL QUE ENS MOU
La realitat dels joves sense referents adults en el 
seu procés d’emancipació. La seva dificultat per 
trobar habitatge, continuar formant-se i tenir una 
oportunitat laboral.

EL NOSTRE COMPROMÍS
Acollim els joves en un pis ubicat a la La Salle Barce-
loneta i treballem perquè esdevinguin autònoms grà-
cies al suport educatiu, la convivència i la implicació 
en l’entorn.

Hi ha una educador que acompanya els nois en el pro-
cés i els ajuda a fer el seu pla vital.

Treballem amb voluntaris perquè siguin referents o 
didàskalos (mestres de vida) per als joves.

Treballem en xarxa amb altres entitats que fan de 
suport a joves sense referents familiars.

Posem els joves en el centre del projecte perquè siguin 
protagonistes del seu propi procés d’emancipació i 
aconsegueixin en un període curt de temps viure sols
amb els seus propis recursos.

Inauguració Llar 
Germà Adrià

 
“La Llar Germà Adrià va començar a fer els seus primers passos el 13 de juliol del 2014, al quart pis 
de l’edifici de La Salle Barceloneta. 

Després de la inauguració, el pis no va trigar a omplir-se. En quinze dies ja teníem seleccionats 
els quatre primers residents, tots ells joves que projecten el seu futur amb garanties d’èxit, i que 
s’allunyen de situacions familiars i personals complexes. El repte és establir amb cadascun dels nois 
una relació d’ajuda, de confiança, de referència i de guia. Que se sentin acompanyats i que puguin 
aconseguir el seu gran objectiu: emancipar-se”.

Educador de la Llar Germà Adrià

ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT

LLAR GERMÀ 
ADRIÀ

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. 
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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 quan arriben a l’educació secundària obligatòria (ESO). 
Promocionar el jove, tant en l’àmbit personal i social com en l’acadèmic i laboral, perquè 
cada vegada són més els alumnes que els costa adaptar-se a les exigències del sistema 
educatiu actual. 

EL NOSTRE COMPROMÍS
Hem ajudat a reprendre l’itinerari formatiu dels joves amb eines i recursos per afrontar 
millor el seu futur. Hem fet tutories individuals adaptades a les seves capacitats i hem 
utilitzat tècniques educatives com tallers professionalitzadors, claus per motivar els 
alumnes i acostar-los al món laboral. A part de les matèries acadèmiques i els tallers, s’han 
fet activitats culturals, d’oci, formatives i xerrades, per complementar el treball diari a 
l’aula. L’èxit d’aquest programa va més enllà de l’obtenció del títol del graduat en educació 
secundària i la prevenció del fracàs escolar. Té a veure amb el retorn dels joves al sistema 
formatiu o, si més no, l’entrada al mercat laboral.

TESTIMONIAL 
“El Hussain vivia a prop de Marràqueix i somiava amb una vida diferent. 
Per això un dia es va omplir de coratge i va decidir travessar tot el Marroc 
fins a arribar a la frontera amb Espanya, i ho va fer a sota d’un camió.

Quan va arribar res no va ser com ell s’ho havia imaginat, i va anar a un 
centre d’acollida de Barcelona. Al poc temps van trobar a un parent seu 
i va marxar a viure amb ell. El van matricular en un institut de secundària 
però com que no entenia l’idioma ni podia seguir el ritme el van derivar 
a la UEC Comtal. En arribar li va costar molt relacionar-se amb els 
companys i educadors. Era molt desconfiat i no parlava de les seves 
vivències ni emocions. Com que no es podia expressar bé trencava 
coses en moments de ràbia i es barallava sovint amb els companys, 
per mostrar la seva frustració. Amb suport i acompanyament, va anar 
canviant d’actitud. La relació amb els companys es va fer més fluïda 
i va millorar la confiança en si mateix i amb els altres. Per ell ens 
vam convertir en un referent. En acabar, va estudiar un programa de 
formació i inserció especialitzat en pintura. I després un cicle formatiu 
de grau mitjà de mecànica, combinat amb una feina de cambrer en un 
hotel. Al final va marxar de casa del parent per anar a viure en un pis 
de joves amb suport educatiu. Continua vinculat a la UEC Comtal i a la 
Fundació. Per ell encara som els seus referents.”

Equip educatiu de la UEC Comtal

SUPORT A L’ESCOLARITZACIÓ I L’EDUCACIÓ EN EL TEMPS DE LLEUREUEC COMTAL
UNITAT 

D’ESCOLARITZACIÓ 
COMPARTIDA

IMPACTE SOCIAL

HEM ATÈS

19
ALUMNES DERIVATS PEL 
CONSORCI D’EDUCACIÓ 
DE BARCELONA

16
NOIS

3
NOIES

3 HAN OBTINGUT EL 
GRADUAT DE L’ESO

8 HAN ESTAT 
PROMOCIONATS 
DE CURS

VÍDEO
El testimoni del 
Hussain

Per visualitzar el vídeo 
fes clic aquí. Recorda 
que és necessari estar 
connectat a internet.

NOVETATS:
Els alumnes han utilitzat el programa informàtic Matheutikos que permet treballar
les matemàtiques en línia i adaptant els continguts a cada persona. Disposa d’una 
aplicació que calcula mitjanes i grau d’esforç de la persona i està pensat en positiu 
perquè valora els intents i potencia el treball.

https://youtu.be/x-5v_gjfeIU
https://youtu.be/x-5v_gjfeIU
https://youtu.be/x-5v_gjfeIU
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“La Laia Rose és una nena d’onze anys que aquest any 
farà 6è. La seva família és d’origen filipí, encara que 
ella ja va néixer a Barcelona. És la més gran de dues 
germanes, la seva germaneta es diu Shem. La Laia 
participa al Centre Obert Tria des del 2009 fent activi-
tats de reforç educatiu i de temps de lleure al llarg del 
curs i a l’estiu, a més de cant coral (gràcies al conveni 
de col·laboració que tenim amb el Palau de la Música 
Catalana dintre del Projecte Clavé XXI).

La Laia sempre es mostra molt contenta i disposada 
a participar creativament en tot allò que se li proposa. 
Mostra molt d’entusiasme i sempre diu que ella “és del 
Tria”. De mica en mica anem descobrint que entre d’al-
tres qualitats brillants té la de la música. Tant és així 
que el Palau li ha ofert una beca perquè pugui partici-
par de la seva escola de l’Orfeó”.

Equip educatiu del Centre Obert

EL QUE ENS MOU 
A Catalunya, el 25% d’infants viuen per sota del llindar de la pobresa. 

EL NOSTRE COMPROMÍS
Ajudem a créixer els infants i joves que vénen cada tarda, quan 
acaba l’escola, amb activitats per promoure l’èxit escolar i el lleu-
re educatiu i transformador. Creiem que es mereixen un espai po-
sitiu per compartir, aprendre i jugar. Per això els acollim, escoltem 
i motivem, i els oferim tot el suport que necessiten perquè puguin 
gaudir d’una vida feliç i plena.

• Suport individualitzat i grupal perquè superin el curs escolar al 
Tria Estudi. Hem treballat aspectes educatius, hem fet classes 
grupals amb alumnes amb una necessitat d’aprenentatge comú 
i hem acompanyat els alumnes mentre fan els deures i treballen 
hàbits necessaris per a un bon seguiment escolar. 

• Activitats de lleure per mitjà de jocs, tallers, música, esports i 
dinàmiques lúdiques al Tardes Tria.

• Acompanyament i seguiment psicològic perquè guanyin en au-
tonomia i autoestima.

• Quan arriben les vacances estivals, continuem atenent la cana-
lla durant el casal, les colònies i els campaments d’estiu, i evitem 
que estiguin sols a casa o al carrer. Una oportunitat més d’apren-
dre i integrar-se.

NOVETATS
HEM AMPLIAT els serveis d’atenció organitzant un casal 
durant el mes d’agost.

HEM DUT A TERME L’arbre de les papallones, una activitat 
diagnòstica del projecte Tria Estudi per conèixer quins són 
els hàbits d’estudi i quines són les condicions de l’espai on 
fan els deures a casa els nois i noies participants. Ha servit 
per donar eines i conscienciar les famílies de la importàn-
cia de tenir un lloc d’estudi òptim dins de la llar.

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

SUPORT A L’ESCOLARITZACIÓ I L’EDUCACIÓ EN EL TEMPS DE LLEURECENTRE
OBERT TRIA

Algeriana 6,44%  
Boliviana 3,96%  
Colombiana 0,50%  
Cubana 0,99%  
Dominicana 12,87%  
Salvadorenya 0,50%  

Equatoriana 2,97%  
Espanyola 18,32%  
Filipina 5,45%  
Italiana 0,50%  
Marroquina 39,60%  
Pakistanesa 0,99%  

Peruana 0,99%  
Romanesa 0,50%  
Senegalesa 1,49%  
Xilena 0,50%  
Xinesa 3,47%

NACIONALITATS: 

PETITA INFÀNCIA (3-5 anys):       9,90%   
INFÀNCIA (6-11anys):    49,50%
ADOLESCÈNCIA (12-16 anys):   40,59%

ELS BENEFICIARIS HAN PARTICIPAT ALS 
PROGRAMES DE SUPORT SEGÜENTS:

IMPACTE SOCIAL

HEM ATÈS 
UN TOTAL DE

202
INFANTS, ADOLESCENTS 
I JOVES

181
GRÀCIES AL 
PROGRAMA 
CAIXAPROINFÀNCIA

TRIA ESTUDI         137
TARDES TRIA           75
CANT CORAL AL PALAU                16
CASALS D’ESTIU        123
COLÒNIES          49

94 NENS I 
NOIS 108 NENES I 

NOIES
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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 
Atorguem ajudes econòmiques que han permès 
als alumnes l’obtenció del material necessari 
per assistir en les condicions adients a l’escola. 
També hem ofert suport individualitzat i hem fet 
un seguiment de prop del procés formatiu per 
superar amb èxit el curs, gràcies al programa de 
beques escolars de la Fundació Catalunya - La 
Pedrera.

Hi col·labora:

SUPORT A L’ESCOLARITZACIÓ I L’EDUCACIÓ EN EL TEMPS DE LLEUREBEQUES PER A
LA FORMACIÓ

IMPACTE SOCIAL

HEM ATORGAT

14
BEQUES

Acte de lliurament de 
diplomes del programa 

de beques escolars i que 
va organitzar la Fundació 
Catalunya – La Pedrera el 

22 de juny del 2015.
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EL QUE ENS MOU
Quan atenem un infant no podem oblidar la seva 
família, per entendre i ubicar la seva realitat, i així 
fer una intervenció realment integral. 

Creiem que una intervenció social que no consideri 
aquesta realitat, i més quan parlem d’infants que 
viuen situacions vitals difícils, és una intervenció 
immediata que no mira al futur i nosaltres volem 
fer-ho amb totes les garanties, tenint clar que res 
no succeeix de forma separada o independent.
 

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Treballem per l’apoderament de les famílies en 
el procés de criança dels seus fills i filles. Per això 
oferim espais de trobada, ajudem a establir vincles 
i fem activitats per millorar-ne les competències.

Fem tallers per parlar de tot allò que els preocupa, 
millorar-ne les competències en el coneixement de 
l’idioma, així com en l’adquisició de competències 
informàtiques. D’aquesta forma hem aconseguit 
incidir en el procés educatiu dels seus fills i filles i 
millorat la seva relació amb l’entorn.

TREBALL AMB LES FAMÍLIESTRIA 
FAMÍLIES

IMPACTE SOCIAL

HEM FET  
UN SEGUIMENT 
INTENSIU A

42
FAMÍLIES

Aquest és el llibre que recull les receptes de 
cuina fetes pel grup de mares lluitadores i 
incansables gràcies a les quals va néixer, ara 
fa cinc anys, el programa Tria Famílies.
Totes les receptes estan cuinades a foc lent, 
i amb energia, alegria, emoció,motivació 
i molt d’esforç, durant les tardes en què, 
cada setmana, les mares es reuneixen per 
compartir i intercanviar els seus neguits, 
somnis i recursos.
Onze mares, cinc països diferents, i tretze 
receptes “garantides”, com diu el germà 
Salvador al pròleg del llibre.

NOVETATS
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EL QUE ENS MOU
Lluitar perquè els joves sense recursos ni oportunitats puguin construir-se de nou i tenir 
un futur digne. 
 

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Per mitjà d’un tastet d’oficis en fusteria, pintura, electricitat i cuina oferim formació i 
donem eines perquè els joves puguin emprendre el seu projecte personal i iniciar-se 
en el món professional. Quan acaben, posen en pràctica els seus coneixements pres-
tant un servei gratuït a totes aquelles associacions, organitzacions socials, escoles i 
entitats públiques o privades que ho necessiten. Tot el procés de preparació i realit-
zació del servei es porta a terme amb la supervisió del professor expert en rehabili-
tacions i amb l’acompanyament d’un educador/a referent dels joves.

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ

CONSTRUEIX-TE

IMPACTE SOCIAL

HEM ATÈS I 
ORIENTAT 

110
JOVES

HI HAN 
PARTICIPAT 

57
ALUMNES

S’HAN DESENVOLUPAT

4 SERVEIS A LA COMUNITAT, 
ESPECIALITZATS EN 
PINTURA, ELECTRICITAT, 
FUSTERIA I CUINA PER A 
GENT GRAN

A la Fundació Comtal creiem que el treball en xarxa 
és clau per transformar el que ens envolta. Per això 
el darrer servei del curs va consistir a oferir un menú 
degustació de migdia a les persones grans del centre 
de dia de la Fundació Roure.  L’acció es va portar a 
terme gràcies a la col·laboració de Migrastudium i de la 
Xarxa Laboral del districte de Ciutat Vella.

Cuina jove per a la gent gran, aquest va ser el títol d’una 
activitat original i solidària que no tan sols va afavorir 
la inserció social i laboral dels joves participants per 
mitjà de la formació i l’orientació professional; també 
va fer possible una acció comunitària que aposta per 
l’intercanvi generacional i el veïnal.
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EL QUE ENS MOU
Lluitar contra l’abandonament escolar prematur i 
oferir a nois i noies desocupats i que no s’han po-
gut graduar d’ESO una nova oportunitat de for-
mar-se i trobar feina.
 

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Hem proporcionat una formació bàsica i profes-
sionalitzadora en el camp de l’electricitat a joves 
d’entre 16 i 25. Així s’incorporen a la vida activa, ob-
tenen un certificat homologat per l’Administració 
Pública i poden continuar formant-se posterior-
ment. El curs ha estat de 700 hores d’aprenentatge 
teòric i 200 hores de pràctiques en empreses com 
a Auxiliar en Operacions de Muntatge d’Instal·la-
cions Electrotècniques en Edificis. El projecte s’ha 
portat a terme, un any més, a les instal·lacions de 
La Salle Barceloneta.

A partir del curs 2014-2015 van entrar en funcio-
nament els Programes de Formació i Inserció que 
passen a substituir els antics Programes de Quali-
ficació Professional Inicial. 

FORMACIÓ I CAPACITACIÓPROGRAMA 
DE FORMACIÓ I 

INSERCIÓ

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, operacions 
de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en 
edificis), així com la reincorporació al sistema edu-
catiu per mitjà de les proves d’accés als cicles de 
formació professional. 

En el curs 2015-2016 hem introduït un canvi d’espe-
cialitat, i el camp de l’electricitat ha deixat pas al 
d’auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de restauració. 
Aquest canvi ve donat per l’èxit entre l’alumnat dels 
diferents tastets de cuina i perquè la intermediació 
amb empreses ha portat l’entitat a una certa espe-
cialització amb les empreses del sector, molt pre-
sents al barri. 

IMPACTE SOCIAL

SE N’HAN 
BENEFICIAT 

21
10 HAN ACONSEGUIT EL CERTIFICAT D’AUXILIAR EN OPERACIONS 

DE MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

1 REPRENDRÀ L’ESO EN UNA ESCOLA D’ADULTS

1 S’HA INSERIT LABORALMENTJOVES

“Aquest curs, com els altres, observem com la situació 
legal dels joves que participen i que no tenen permís de 
treball els condiciona per assolir un contracte de feina. 
Tres empresaris que volien contractar els nois que es-
taven de pràctiques no han pogut fer-ho per problemes 
amb la normativa i els períodes mínims de contracta-
ció. La qüestió és que actualment qualsevol persona 
que té un permís de residència on textualment consta 
que “no autoriza a trabajar” si vol accedir al mercat de 
treball només té  dues opcions. La primera, esperar-se 
als cinc anys de residència continuada per tramitar la 
targeta de llarga durada que automàticament li perme-
trà treballar. Com ha de viure un jove que no té recursos 
econòmics ni gaudeix de xarxes socials suficients que 
li puguin donar suport o ajudar-lo? La segona, si no vol 
esperar tot aquest temps, és sol·licitar una modificació 
del permís de residència a un permís de residència i 
treball, però ha d’aconseguir presentar a l’administra-
ció una oferta de feina, un seguit de documentació que 
no sempre és fàcil d’aportar i s’ha d’esperar una mitjana 
d’un mes i mig per rebre la resolució”.

Ferran Rofin Sanglas,  
advocat de la Fundació Comtal
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EL QUE ENS MOU
Segons l’informe de l’Observatori Català de la Joventut 
sobre la situació de les persones joves a Catalunya el 1r 
trimestre del 2015, la taxa d’atur entre la població jove de 
16 a 29 anys se situa en el 33,4%. 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 futur els llocs de 
treball requeriran un major nivell de qualificació, esdevé 
imprescindible portar a terme accions que fomentin el 
retorn al sistema educatiu dels joves, i especialment dels 
que tenen pocs recursos.
 

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Procurem  l’apoderament  dels joves amb un baix nivell de 
qualificació educativa i professional per mitjà del reforç i 
l’acció tutorial perquè retornin al sistema educatiu.

FORMACIÓ I CAPACITACIÓSEGONES 
OPORTUNITATS: 

LLESTOS PER  
FER EL SALT

IMPACTE SOCIAL

20 4 HAN ACCEDIT A UN PROGRAMA 
DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

2 HAN ACCEDIT A UN CICLE DE 
GRAU MITJÀ (CGM)

2 HAN OBTINGUT EL 
GRADUAT DE L’ESO

JOVES 
ATESOS



17

EL QUE ENS MOU
Utilitzar com a instrument de transformació i intervenció 
social les tecnologies de la informació. Acostar les eines 
TIC a tota la població, perquè entenem que el desconeixe-
ment d’aquestes eines i el fet de no tenir-hi accés són fac-
tors d’exclusió social.
 

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Augmentant els coneixements informàtics, oferint asses-
sorament, cursos i eines per trobar feina, contribuïm a tren-
car amb l’escletxa digital de les persones amb menys recur-
sos, amb un enfocament eminentment laboral i comunitari.

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ

IMPACTE SOCIAL

PUNT ÒMNIA TRIA 
TECNOLOGIES DE LA 

INFORMACIÓ

Aula Oberta 
Espai d’accés lliure on la persona usuària pot fer 
ús de l’ordinador per: 
• Fer recerca de feina. 
• Crear o actualitzar el currículum, inscriure’s a 

borses de treball, accedir a fitxes o activitats 
pràctiques per ampliar coneixements o dur a 
terme consultes formatives. 

Acreditació ACTIC
L’ACTIC és una acreditació oficial en tecnologies 
de la informació i la comunicació, essencials avui 
dia per a la inserció social i laboral de les persones. 

El Punt Òmnia Tria de la Fundació Comtal és 
centre col·laborador del programa ACTIC de 
la Generalitat 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 les 
TIC que podran aplicar en qualsevol empresa o  
administració.

582
PERSONES

HEM ATÈS

12
TALLERS

HEM 
ORGANITZAT

61
PERSONES

HI HAN 
PARTICIPAT

Aprenentatge digital
Durant l’any s’ofereixen diferents tallers perquè 
l’usuari pugui adaptar la formació al seu dia a dia:
• ús de l’ordinador, 
• navegació i comunicació per Internet,
• creació de documents de text,
• etc.

Cessió d’espais a  entitats
Treballem en xarxa amb el teixit associatiu, per 
això cedim l’espai a entitats de l’entorn i els ofe-
rim la possibilitat de reservar la sala Òmnia per a 
activitats puntuals o estables, si així ho sol·liciten. 

Òmnia és una iniciativa que neix del Departa-
ment de Benestar Social i Família de la Generali-
tat de Catalunya.
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JURÍDIC

NOVETATS 
Organització del I Curs 
d’Estrangeria de la 
Fundació Comtal i dirigit 
a tècnics/iques d’entitats 
socials, administracions i 
voluntaris. Es van abordar 
en nou sessions diferents 
les temàtiques següents: 
drets i deures dels 
estrangers, arrelament 
social, circumstàncies 
excepcionals, renovacions/
modificacions dels 
permisos, protecció 
internacional, 
reagrupament familiar, 
menors no acompanyats, 
expulsions i règim 
comunitari/nacionalitat. 

IMPACTE SOCIAL

619
PERSONES

HEM ATÈS 267
HOMES

352
DONES

8 SESSIONS 
FORMATIVES

72 PARTICIPANTS

EL QUE ENS MOU
Oferir informació i assessorament jurídic a les persones quan 
la necessiten però que per circumstàncies personals i econò-
miques no poden accedir-hi.
 

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Garantim que aquelles persones amb menys recursos coneguin 
els seus drets i deures davant de qualsevol situació de la vida 
quotidiana i que puguin actuar en igualtat de condicions, a par-
tir de l’orientació legal gratuïta sobre dret laboral, estrangeria i 
habitatge. 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 contrac-
tació laboral de persones en situacions excepcionals. 

Jornada organitzada juntament amb 
el Projecte de Clínica Jurídica de la 
Universitat de
Barcelona per abordar els problemes 
jurídics que troben els joves estrangers en 
l’accés a l’ocupació.

TIPOLOGIA DE LES CONSULTES

Les nacionalitats més habituals ateses des del servei són: 
marroquina, catalana, espanyola, boliviana, equatoriana, 
peruana, senegalesa, hondurenya, gambiana, italiana.

56%
ESTRANGERIA

4%
NACIONALITAT

12%
LABORAL

7%
HABITATGE

21%
ALTRES CONSULTES: 

MULTES, DIVORCIS, HISENDA
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EL QUE ENS MOU
Les dificultats que tenen els joves en risc d’exclusió 
de trobar feina i d’incorporar-se al mercat de treball. 
 

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Acompanyar a la inserció sociolaboral els joves d’entre 
16 i 35 anys amb majors dificultats per mitjà de diferents 
accions d’orientació, formació, millora de competències, 
coaching professional i suport a la recerca de feina. 

ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL I LABORALPUNT 
D’INFORMACIÓ I 

PROSPECCIÓ

IMPACTE SOCIAL

475
PERSONES

HEM ATÈS 

159 HAN SEGUIT UN ITINERARI 
PERSONALITZAT

EL 70% AMB 
DEMANDES 
LABORALS

EL 30% AMB 
DEMANDES 
FORMATIVES 
O D’ALTRES 
RECURSOS

63 S’HAN INSERIT  EN EL 
MERCAT DE TREBALL

32 HAN  FET PRÀCTIQUES 
EN EMPRESES

44 HAN ESTABLERT EL SEU ITINERARI 
PROFESSIONAL I FORMATIU

97 HAN PARTICIPAT ALS PROGRAMES CONNECTA’T  
EN HOTELERIA I COMERÇ, UNES CÀPSULES 
FORMATIVES CREADES PER APROXIMAR ELS 
JOVES AL SECTOR PROFESSIONAL DE FORMA 
VIVENCIAL I FACILITAR-LOS LA SELECCIÓ I 
CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES

75 EMPRESES VINCULADES, 
33 NOVES

NOVETATS
Quines són les característiques del món de 
la restauració? Per mitjà d’aquesta pregun-
ta la Lati Sadak, del Punt d’Informació, va 
dibuixar en la primera de les sis sessions del 
Connecta’t amb l’hoteleria el mapa del sector, 
i va explicar als quinze joves participants els 
diferents perfils professionals, les funcions, 
competències clau, així com la importància de 
parlar idiomes i de tenir dots de comunicació. 
L’edició va continuar amb una ruta i visita al 
Restaurant Bona Sort i al Mercat Princesa, dos 
establiments destacats al barri i també col·la-
boradors de la Fundació Comtal. En aquesta 
visita, els joves van poder entrar en contacte 
de forma directa amb els gerents dels establi-
ments, conèixer diferents estils i models de 
restaurants, saber quins són els requeriments 
clau per treballar tant a cuina com a sala, etc. 

Gràcies a aquesta iniciativa, dos joves van 
començar un procés de formació a Els Pinxus 
Barra de Tapes, amb possibilitats de començar 
a treballar després del període de formació.  
I la resta van començar un procés d’acompan-
yament per a la inserció.

• Impliquem activament el teixit empresarial del territori per 
garantir als joves un accés al mercat laboral amb èxit. Tot això, 
ho fem juntament amb el servei d’intermediació laboral entre 
els joves i les empreses que col·laboren amb el projecte d’In-
serció- Prospecció adherit a la Xarxa d’Inserció Laboral que 
desenvolupa el programa Incorpora de l’Obra Social La Caixa.

• Dissenyem amb l’usari l’itinerari d’inserció més adient a les se-
ves característiques i ens coordinem amb els recursos interns 
i externs per garantir l’èxit del procés. Aquesta metodologia es 
porta a terme principalment per mitjà de la tutoria individualit-
zada, on s’analitzen els factors d’ocupabilitat de la persona i es 
determinen els objectius, les accions i les estratègies. 

• Activem els mecanismes necessaris pel desenvolupament 
professional i posem a l’abast les eines i els materials impres-
cindibles: tenir un bon currículum, així com poder accedir a les 
ofertes i formacions ocupacionals a l’espai de recerca.

• Impulsem tallers grupals de millora competencial especialit-
zats en els sectors de l’hoteleria i el comerç: els Connecta’t.

• Fem formació en empreses per mitjà de convenis de pràctiques.

• Fem la intervenció laboral necessària per facilitar la contrac-
tació dels participants a l’empresa.

• Els adrecem a d’altres entitats del barri que poden ajudar a sa-
tisfer altres necessitats vinculades (accés a l’habitatge, aten-
ció social d’urgències, etc). 

Hi col·labora:
Boris 45, S.L. · Mercat Princesa(AN Grup) · Restaurant A familia · Restaurant Bona Sort · Hotel Neri · 
Els Pinxus · Evil Love · El Columpiu · Work Hotel · Dalkia · MT Esports · Pepe Fritz · ASN Selección · 
BECANO · Agefred · Zigi-zaga · Hotel Laietana · I love food · Calassé Serveis · Petits · Coshop · Viñals Gourmet

Empreses col·laboradores Programa Incorpora:
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PROGRAMES

QUÈ FEM
Promogut per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Barcelona per al foment de l’ocupació de persones 
amb dificultats d’accés al mercat de treball, i amb al que col·la-
borem juntament amb altres entitats socials i el teixit empre-
sarial de la ciutat.

Es tracta d’un mercat laboral reservat a les persones en risc 
d’exclusió social que ofereix una borsa de candidatures on les 
empreses troben la persona que millor encaixa amb les seves 
necessitats de contractació laboral, oferint suport en la se-
lecció del millor perfil i acompanyament de la persona al lloc 
de treball. Un programa dissenyat per assolir l’encaix entre 
l’oferta del lloc de treball  i la millor candidatura.

IMPACTE SOCIAL

211
PERSONES

HEM ATÈS 140 HAN SEGUIT UN ITINERARI 
PERSONALITZAT

130 S’HAN DERIVAT A RECURSOS 
FORMATIUS EXTERNS

56 S’HAN INSERIT 
LABORALMENT

HEM IMPLEMENTAT NOUS PROGRAMES PER FER POSSIBLE L’INCREMENT D’ATENCIÓ I ATENDRE 
NOUS COL·LECTIUS QUE PATEIXEN UNA SITUACIÓ D’ATUR DE LLARGA DURADA.

PROGRAMA LÀBORA

QUÈ FEM
Col·laborem amb aquest programa per a persones destina-
tàries de la renda mínima d’inserció, que està subvencionat 
pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya i pel Fons Social Europeu, amb l’objectiu de donar 
als participants recursos i eines formatives que els acostin al 
mercat de treball.

IMPACTE SOCIAL

Aquest curs hem continuat participant activament en la 
Plataforma d’Entitats per la Inclusió dels Joves (PEI Jove), 
juntament amb deu organitzacions més del territori català, 
amb l’objectiu d’aconseguir el retorn d’aquests nois i noies 
al sistema educatiu, així com facilitant l’accés a la formació 
professional. La participació en el PEI Jove, a més, ens ha 
permès fomentar el treball en xarxa, i generar llaços amb 
altres entitats.

A principis de desembre vam pre-
sentar El vídeo del minut, una inicia-
tiva treballada de forma conjunta 
entre Drac Màgic, l’Institut Europeu 
de la Mediterrània i joves de la Fun-
dació Comtal, per visualitzar la res-
posta dels nois i noies als prejudicis 
culturals i desenvolupar les seves 
capacitats per mitjà de la millora de 
competències.

VÍDEO
El vídeo del minut, un film 
col·lectiu

Per visualitzar el vídeo 
fes clic aquí. Recorda 
que és necessari estar 
connectat a internet.

45
PERSONES

HEM ATÈS

30
SEGUIMENTS 

INTENSIUS DURANT 
6 MESOS I HEM 
ACONSEGUIT 3 
INSERCIONS AL 

MERCAT DE TREBALL

HEM FET 

93
PERSONES, 

13 DE LES QUALS 
S’HAN INSERIT 

LABORALMENT 

HEM ATÈS 

COM A AGÈNCIA  
DE COL·LOCACIÓ

MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ

https://youtu.be/_5a6T1xuVrE
https://youtu.be/_5a6T1xuVrE
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A CIUTAT VELLA

EL QUE ENS MOU
Fomentar la inserció laboral de joves amb dificultats per 
entrar al món laboral per mitjà d’accions comunitàries i de 
millora de l’entorn de la ciutat. 
 

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Oferim feina a joves netejant i pintant persianes de co-
merços del districte de Ciutat Vella, després de rebre la 
formació necessària amb un tipus de productes que per-
meten la seva neteja posterior de manera fàcil i ràpida, 
fins i tot en el cas d’haver de netejar grafitis. Gràcies a un 
conveni signat amb l’Ajuntament de Barcelona, impulsem i 
coordinem aquesta iniciativa pionera que demostra que és 
possible transformar la realitat que ens envolta des d’un 
vessant social i aconseguir una ciutat més neta, i d’aquesta 
manera beneficiar també els comerços del districte adhe-
rits a la campanya.

IMPACTE SOCIAL

2
JOVES

HAN NETEJAT I PINTAT 100 PERSIANES 
NOVES I HAN REVISAT 629 PERSIANES 
DE 262 COMERÇOS DEL DISTRICTE



22PARTICIPACIÓ I COMUNITAT

QUÈ FEM
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 acti-
vitat oberta al barri. Una oportunitat única d’interven-
ció educativa, social i de dinamització del territori. 

10
ACTIVITATS  
AL CARRER

HEM 
ORGANITZAT 

50
INFANTS

HI HAN PARTICIPAT 
UNA MITJANA DE 

JUGUEM 
AL CARRER

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 dificultats 
d’inserció i/o baixa qualificació, i amb necessi-
tats 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 Fundació Comtal.

QUÈ FEM
Ja fa anys que, gràcies a la implicació de voluntaris i 
voluntàries, organitzem rutes històriques i compro-
meses per explicar les històries i la història dels di-
ferents racons del barri. 

DUES RUTES ORGANITZADES.

EL BARRI
BATEGA

Més de 60 persones col·laboradores 
i compromeses van participar a la
ruta pel barri de Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera i organitzada per
la Fundació Comtal.



23SENSIBILITZACIÓ

CAMPANYA SOLIDÀRIA DE NADAL
Més de 150 infants i joves del barri de Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera de Barcelona van rebre joguines i ma-
terial escolar per gaudir del Nadal i començar l’any amb el 
material escolar bàsic que necessiten a l’escola. I més de 
370 infants, joves i famílies han millorat la seva alimen-
tació per mitjà dels diferents programes i tallers socials 
organitzats al llarg de l’any.

Cada any són més les escoles, empreses, organitzacions i 
persones que aporten el seu granet de sorra per celebrar el 
tió i els reis amb el grup del Centre Obert Tria i del Centre Re-
sidencial d’Acció Educativa. I cada any són més les que recap-
ten aliments perquè tinguem el rebost ple i donem de menjar 
als infants del centre, i perquè puguem organitzar els tallers 
per promoure una alimentació saludable.

Per a aquesta campanya hem comptat amb el suport in-
calculable d’un gran grup de voluntaris i d’alumnes que po-
saven en pràctica l’aprenentatge-servei, i ens han ajudat no 
tan sols amb el recapte, sinó també amb l’organització de 
tot el que anàvem recollint.

La coordinadora del Centre 
Obert Tria, el programa de la 
Fundació amb major volum 
d’infants i joves, destacava: 
“L’esforç que suposa per a tot 
l’equip humà la gestió, recolli-
da, organització, etc, d’aques-
ta campanya és molt gran, 
però compensa per la impli-
cació de tothom. Les famílies 
ens ho agraeixen, veiem com 
brillen els ulls dels més petits 
abans d’obrir els regals…, no 
té preu”.

CAMPANYA DE SANT JORDI UNA 
ROSA ÉS UNA OPORTUNITAT
L’objectiu de la qual és sensibilitzar i recaptar 
fons per destinar als programes d’acompanya-
ment i suport als infants, adolescents i joves 
que necessiten un cop de mà per sortir-se’n.

L’èxit va ser total. La gent que s’acostava a l’es-
tand ubicat davant del Mercat de Santa Cateri-
na ens ho deia de forma clara: “cada any intento 
venir aquí a comprar-vos les roses de Sant Jordi. 
Em fa il·lusió que siguin roses solidàries, és una 
forma de col·laborar “.

Per la Fundació aquesta festa és especial no so-
lament perquè aconseguim recaptar fons i sen-
sibilitzar, també és important perquè tothom 
s’hi implica. Els educadors vénen amb els joves 
i els voluntaris ens ajuden abans i durant la fes-
ta per fer difusió penjant cartells, muntant les 
roses, recollint, repartint material informatiu… 
També empreses, comerços i col·laboradors ha-
bituals participen en la campanya i regalen soli-
daritat als seus treballadors i clients.

RESUM DELS IMPACTES MÉS 
DESTACATS ALS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

CATALUNYA RELIGIÓ. "L'educador ha de tocar 
el cor del jove, recordant-li que algú l'estima". 

ARA. "El nostre sistema escolar sembla poder 
conviure sense problemes de consciència amb 
el 20% de fracàs escolar".  

SUPLEMENT + PERSONES. "La Fundació 
Comtal lleva 20 años apoyando a los jóvenes 
de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera, con 
una apuesta educativa clave para su integra-
ción", destaca el reportatge de El Periódico 
publicat amb motiu del 20è aniversari

EL PERIÓDICO.  “Quina és la situació que viuen 
a Espanya els ciutadans extracomunitaris a 
l’hora d’enfrontar-se als exàmens d’integració i 
aconseguir la nacionalitat? “

EL PUNT AVUI. “Treballar et fa créixer i gua-
nyes seguretat de cop”, explica el Sajid, de la 
Fundació Comtal. 

LA VANGUARDIA. “Campaña para dar material 
escolar a más de 150 niños de Barcelona”. 

EL PERIÓDICO. ”Cuando llegué aquí sufrí muchísi-
mo”, explica el Benjamin, un jove de Ghana que va 
arribar a Barcelona quan tenia disset anys, tot sol.

LA VANGUARDIA. “Joven, extutelado e immi-
grante, triple dificultad para trabajar. “



24ECONOMIA, QUALITAT, SOSTENIBILITAT I TRANSPARÈNCIA

RSM GASSO AUDITORES, SLP 
D’acord  amb els principis de transparència que 
perseguim, canviem de forma periòdica l’empresa 
auditora dels comptes anuals, que acrediten el 
rigor i l’excel·lència de la feina ben feta. 

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

1.354.770,89 €
INGRESSOS:

Donatius i aportacions  9%

Finançament públic  23%

Finançament privat  28%

Prestació de serveis  40%

DESPESES:

9%

91%

Gestió, 
administració 

i sensibilització

Atenció  
directa

Acollida i 
acompanyament

31%

Educació i treball 
amb famílies

33%

Formació
14%

Orientació i 
inserció social i 
laboral

13%

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.

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

SOSTENIBILITAT
Aquest curs hem participat en la Red por la 
Sostenibilidad del Tercer Sector juntament 
amb tretze entitats socials per treballar en 
l’elaboració d’indicadors de sostenibilitat i 
responsabilitat social per a la millora de la 
gestió.

I hem començat a implementar criteris so-
cials en la cadena de proveïdors: proximitat, 
economia social, ètica  amb relació a les con-
dicions laborals i socials de l’empresa i res-
pecte del producte pel medi ambient.

L’Adminstració Pública contracta els nostres serveis 
per gestionar els programes següents:  

Centre Residencial d’Acció Educativa,  
Unitat d’Escolarització Compartida, Punt Òmnia.

http://www.comtal.org/novaweb/qui-som/qualitat-i-transparencia/
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UN TOTAL DE

127 
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

10 
PERSONES 
AL PATRONAT QUE 
PERMANENTMENT 
VETLLEN PEL BON 
FUNCIONAMENT DE 
LA FUNDACIÓ. 

HEM 
CONTRACTAT 

46 
PERSONES.
EL 87% DE LES 
PERSONES 
CONTRACTADES 
DESTINEN 
LA JORNADA 
LABORAL A 
L’ATENCIÓ 
DIRECTA. 

TAMBÉ 
COL·LABOREN  
I APRENEN AMB 
NOSALTRES 

26 
PERSONES EN 
PRÀCTIQUES.

Durant el mes d’octubre tots els patrons per unanimitat 
van acordar la renovació dels càrrecs, i actualment el Pa-
tronat queda conformat de la manera següent:

President: Josep Guiteras i Llimona
Vicepresident: Jordi Jover i Ollé
Secretari: Josep Canal i Alavedra
Administradora: Alícia Artiaga i Porcar
Vocals:
Jaume Albaigès i Roselló
Irene Borràs i Garrido
Àngel Font i Vidal
Jordi Palou i Loverdos
Valeri J. Ruiz i Garcia
José Luis Rodriguez i González

A la reunió es va acordar també per unanimitat nomenar 
el germà Salvador Fargas i Cots President d’Honor de la 
Fundació Comtal. La seva trajectòria vital i professional, 
la vocació de servei i la dedicació per estar al costat dels 
més fràgils l’avalen en aquest nou càrrec que assumeix. 

Jornada formativa celebrada amb l’equip educatiu 
de la Fundació per abordar la comunicació amb 

infants i adolescents, com a eina per tractar 
situacions problemàtiques del dia a dia. Van assistir 

a la formació un grup de 22 persones format per 
educadors/es i treballadors/es de la casa, voluntaris i 

voluntàries i personal en pràctiques. 
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LA NOSTRA 

FORÇA

“

“

Crec que la meva tasca aquí amb el voluntariat és part de la nostra 

responsabilitat com a ciutadans pel tema d’intentar tornar el que 

ens han donat, i en el meu cas he tingut la sort de rebre molta 

ajuda per part dels meus pares, la meva família i els meus amics. 

Crec que és part del meu deure intentar tornar alguna cosa a 

la societat, i en particular als nanos, doncs és un compromís que 

tinc perquè crec que m’ha agradat molt treballar amb ells i 

penso que és una feina útil perquè ells estan començant a viure 

i és l’oportunitat de formar-los ara que estan creixent i estan 

començant a formar-se com a persones.

Miguel Salinas
Voluntari i membre de la comissió  
de voluntariat

“ “Com entenem l’educació? Etimològicament, educar prové del mot 

llatí educere, “guiar”, i educare, “formar”. Nosaltres, l’equip de Tria 

Estudi, des d’una clau d’acompanyament, intentem que els xavals puguin 

pujar els esglaons que els han de permetre seguir el curs amb seguretat i 

plena confiança en ells mateixos.

Equip educatiu del Centre Obert Tria

“
“

La Fundació Comtal és la història d’infants i 

joves com la Beatriz, el Benjamin i el Martin i  

molts més. De famílies que ho estan passant 

malament. De nens i joves que volen aprendre, 

fer-se grans, tenir una oportunitat, créixer. Si 

tots creiem que ells poden i hi posem els recursos 

necessaris per fer-ho possible, podrem parlar 

d’inclusió en lloc d’exclusió. Transformar problemes 

d’immigració, pobresa i falta de recursos en solucions 

que hi aportin valor.

Pep Munuera
Cap de gestió de la Fundació Comtal

“ “

El Tria Estudi és un dels programes més antics de la 

Fundació i en el que participen més infants, joves i voluntaris. 

Vénen a compartir, a créixer, a aprendre. Mentre els 

acompanyem, s’adonen de tot el que són capaços de fer.  

PER MITJÀ d’aquest vídeo, els infants, els joves, els voluntaris, 

els professionals contractats i les persones en pràctiques 

expliquen com se senten quan vénen, què és el que els 

agrada, què fan, per què vénen...

Rosa Castelló
Educadora del Tria Estudi

VÍDEO
L’arbre de 
les papallones

Per visualitzar el vídeo 
fes clic aquí. Recorda 
que és necessari estar 
connectat a internet.

https://www.youtube.com/watch?v=eZ5agRoJSLE
https://www.youtube.com/watch?v=eZ5agRoJSLE


27TREBALL EN XARXA

FORMEM PART

TREBALL EN XARXA:  Akwaba, APIP – ACAM, Asociación Estrella Azahara, Asociación hogar La Salle Jerez, Asociación Elkarbanatuz, Associacio Esquitx, Associació Sao-Prat, Barcelona Activa, Casal del Convent de Sant Agustí, Caves Berdié, Centre Assís, CEPAIM, Comissió d’Infància 
del Casc Antic, Convent de Sant Agustí, Consell Municipal d’Associacions (Barcelona), Coordinadora Catalana de Fundacions, Coordinadora Obras Socioeducativas La Salle, CSMIJS, DGAIA, Dret al Dret de la Universitat de Barcelona, EAIAS, EAPS, ECAS (Comissió d’Immigració, Comissió 
d’Inserció Sociolaboral), EICA, FASI, Fundació Bayt al-Thaqafa, Fundació Ficat, Fundació de l’Esperanca, Fundació Jubert Figueras, Fundació Migra Studium, Fundació Marianao, Fundació Natzaret, Fundació Roure, Gestió Solidària, Institut Municipal de Serveis Socials - Casc Antic, La Salle 
Solidària, La Nau, Palau Alòs, PIJ Ciutat Vella, Programa Incorpora de La Obra Social Caixa, Taula del Tercer Sector Social de Catalunya (Comissió d’immigració), Universitat Pompeu Fabra, Xarxa d’Empresa Social (Ajuntament de Barcelona), Xarxa Laboral del Casc Antic, Xarxa Joves Sense Llar.

Consell Municipal d’Associacions (Barcelona)

Entitats Socials d’Església

Xarxa d’Acollida i Acompanyament a persones  
immigrants a Barcelona – XESAJE (Ajuntament de Barcelona)

Plataforma d’Entitats Cristianes amb la Immigració

Secretariat de Pastoral de la Marginació (Diòcesi de Barcelona)

Xarxa Centres Oberts (Ajuntament de Barcelona)

Xarxa Barcelona d’Inclusió al mercat  
ordinari de treball  (Ajuntament de Barcelona)

Grup Tractor: Créixer a Barcelona (Ajuntament de Barcelona)

Fer xarxa és imprescindible per unificar esforços,
aconseguir objectius i obtenir resultats més
satisfactoris. Per això continuem coordinant-nos amb
altres entitats del tercer sector, escoles, instituts,
centres derivadors i Serveis Socials.



28RECONEIXEMENTSLA FEINA  
BEN FETA

1R PREMI JAUME CIURANA A ACCIONS 
CÍVIQUES JUVENILS 
en la modalitat “en favor de les persones”, i que reconeix l’esforç i la impli-
cació dels joves voluntaris de l’Escola Solc en el projecte Celebrem la so-
lidaritat impulsat per la campanya de Nadal. El director de l’Escola Solc, 
Ramon Breu, i la directora de la Fundació Comtal, Ana Marín, van rebre el 
premi lliurat per l’Honorable senyora Neus Munté, vicepresidenta del Go-
vern de la Generalitat de Catalunya i consellera de Benestar Social i Famí-
lia, i el Sr. Ramon Terrassa, director general d’Acció Cívica i Comunitària.

PREMI VOLUNTARIAT 2015, 
dotat amb 10.000 €, per impulsar un pla que millori la participació de les 
persones voluntàries a l’entitat al llarg de l’any 2016. Els membres del 
jurat del Premi Voluntariat van acordar que el projecte guanyador era 
“Em sento bé, com a casa”, presentat per la Fundació Comtal. Gràcies al 
reconeixement podrem crear i dinamitzar un espai web que fomenti la 
participació activa de les persones voluntàries de l’entitat.

MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT DEL CONCURS 
D’EDUCO “DESMONTANDO RUMORES Y 
ESTEREOTIPOS SOBRE LA DIVERSIDAD 
CULTURAL” 
per l’especial qualitat i transmissió del missatge en el treball audiovisual 
Los rumorotics, fet pels infants i educadors del Tria.

PREMI “POR LAS PERSONAS 2015” 
de la Fundación Grupo Norte a la Coordinadora de Obras Socioeducativas 
La Salle i que es desenvolupa per mitjà del Programa “Semillas de futuro” a 
l’Associació Elkarbanatuz, la Fundació Comtal, l’Associació Estrella Azaha-
ra i la llar juvenil La Salle de Jerez.

VÍDEO
Los rumorotics

Per visualitzar el vídeo 
fes clic aquí. Recorda 
que és necessari estar 
connectat a internet.

https://youtu.be/uryRD6e6iJ8
https://youtu.be/uryRD6e6iJ8


29AGRAÏMENTSGRÀCIES  
PER FER-HO 
POSSIBLE!

AMB LA COL·LABORACIÓ ECONÒMICA DE: AMB EL SUPORT DE:  
Accor hotels - Ibis, Agefred, Ajuntament de 
Pallejà, Associació de Comerciants de Santa 
Caterina, Associació del personal de “la Caixa”, 
Associació de voluntaris de “la Caixa”, autors del 
llibre “El quarter de Sant Pere“, ASN Selección, 
AXA Assegurances, BCN Espai Social, Barcelona 
Actua, BECANO, Boris 45, Calassé Serveis, Centre 
Sant Pere Apòstol, COSHOP, Dalkia, diari Ara, 
Digital Tel&Co, Desdelsofa, Drac Màgic, EADA, 
EB Group Productions, S.L., El Buen Hacer Social, 
El Columpiu, Electro Ohm, Els Pinxus, Evil Love, 
Escola de Cant Coral del Palau de la Música 
Catalana, Escola Forca, Escola Solc, Escola Súnion, 
Esports M.T, Famtesit, Fundació La Roda, Fundació 
Joia, Fundació Pere Tarrés, Fundació Real Dreams, 
Gestió Solidària, Grup d’Opinió Àmfora, Hotel 
Laietana, Hotel Neri, Hotel Sant Cugat, Infojobs, 
Il·lusions solidàries, I love food, Institut Nacional 
d’Estadística, Joves La Salle, Kaizen Coaching, La 
Caixa Banc Institucions, La Salle Barceloneta, La 
Salle Bonanova, La Salle Campus URL, La Salle 
Comtal, La Salle Congrés, La Salle Girona, La Salle 
Gràcia, La Salle Horta, La Salle Premià, La Salle 
Manresa, La Salle Montcada, Market Place, Mercat 
Princesa (AN grup), Museu Picasso, MT Esports, 
Nestle, NH Diagonal, OAK House, Pepe Fritz, 
Petits, Restaurant A familia, Restaurant Tapas 
Bona Sort, Transports Metropolitans de Barcelona, 
Viatges Tarannà, Viena Editorial, Viñals Gourmet, 
Work Hotel, Solà i Ziga-Zaga.   

AMICS I DONANTS DE 
LA FUNDACIÓ COMTAL



30TU ETS LA PEÇA CLAU

HO DONEM TOT PER AJUDAR  ELS INFANTS I JOVES A RESOLDRE ELS PROBLEMES AMB 
QUÈ ES TROBEN A L’ESCOLA, AMB LA FAMÍLIA, O PER TROBAR FEINA. ELS REBEM  
AMB AFECTE I AMB UN SOMRIURE D’ORELLA A ORELLA PERQUÈ VEGIN TOT EL QUE  
SÓN CAPAÇOS DE FER, I SE SENTIN ESPECIALS, ÚNICS.

El Benjamin, nascut a Ghana, va 

arribar a Barcelona als disset anys, sol. 

Després de viure durant un temps en un 

centre de menors es va quedar al carrer, 

i va venir a la Fundació Comtal perquè li 

donéssim un cop de mà.

“ “La Beatriz ve cada setmana després 

de l’escola a l’espai de deures i la seva 

voluntària l’acompanya i l’ajuda amb les 

assignatures que més li costen. També 

juga amb d’altres nens en els jocs, 

tallers i festes que organitzem. Se sent 

acollida i escoltada.

“ “
COL·LABORA!
AMB EL TEU SUPORT ECONÒMIC, PODREM SEGUIR OFERINT OPORTUNITATS A MOLTS 
ALTRES INFANTS I JOVES COM LA BEATRIZ I EL BENJAMIN. GRÀCIES PER AJUDAR-LOS!

SEGUEIX-NOS!
/FundacioComtal

@FundacioComtal

www.comtal.org
comtal@comtal.org
Telèfon 933 199 855
Carrer Forn de la Fonda, 5, baixos
08003 Barcelona

Dipòsit legal: B-15487-2012
Coordinació i redacció: Fundació Comtal
Disseny gràfic: Sac Disseny
Fotografia: Fundació Comtal
Fotografia de portada: Pilar Plaza

http://www.comtal.org/novaweb/col-labora/donacions/
http://www.comtal.org/novaweb/col-labora/voluntariat/
http://www.comtal.org/novaweb/col-labora/empreses/
https://portal3.lacaixa.es/apl/donativos/detalle_es.html?DON_codigoEntidad=56&DON_causa=FUNDACION%20COMTAL-PROYECTES%20INFANTILES&JSESSIONID=0001YiKw2NtvLz0pmeiULk8TqlY:-G90U5
https://www.teaming.net/amicsdelafundaciocomtal
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