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A LA FUNDACIÓ COMTAL
CREIEM QUE TOT INFANT I JOVE HA DE TENIR 
L’OPORTUNITAT DE COMPLIR EL SEU PROJECTE VITAL 
SENSE ESTAR LIMITAT PEL CONTEXT ON HA 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.

# ReescrivimFutur

Durant el  
curs 2015-2016 

hem atès 

2.417 * 
infants, adolescents, 
joves i famílies. 
Un 1,3 % més que el curs anterior.

ENTRA A LA 
PÀGINA WEB 

www.comtal.org 
per escoltar els testimonis, 
veure els vídeos i ampliar la 

informació recollida a la versió 
completa de la memòria.

TREBALL AMB  
LES FAMÍLIES
TRIAFAMÍLIES

Treballem per l’apoderament  de les famílies en el 
procés educatiu dels seus fills i filles. A través de tallers, 
activitats i espais informatius poden parlar de tot allò 
que les preocupa, millorar les seves competències i 
transformar els problemes del seu dia a dia. Perquè 
el benestar global de la familia és clau per garantir el 
benestar dels nens i joves que atenem.

ORIENTACIÓ I INSERCIÓ  
SOCIAL I LABORAL

ASSESSORAMENT JURÍDIC
Afavorim la integració social de les persones que ho 
necessiten defensant i, a la vegada, donant a conéixer, 
els seus drets i deures, a partir de l’orientació legal 
gratuïta sobre dret laboral, estrangeria i habitatge.

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.

MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ
Col·laborem amb aquest programa per a persones 
destinatàries de la renda mínima d’inserció, que està 
subvencionat pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i pel 
Fons Social Europeu, amb l’objectiu de donar als par-
ticipants recursos i eines formatives que els apropin 
al mercat de treball. 

OCUPACIÓ
PERSIANES NETES A CIUTAT VELLA

Inserim laboralment joves a través d’accions 
comunitàries i de millora de l’entorn de la ciutat.

ITINERARIS D’ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ
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 
personalitzat, integral i intensiu estructurat al voltant del 
projecte professional de cada jove i la millora de la seva 
ocupabilitat.
A través de diferents accions d’orientació, formació, 
millora de competències,  entrenament i suport  en 
la recerca de feina, els dotem de les eines i recursos 
imprescindibles, i els adrecem a d’altres entitats del barri 
que els puguin ajudar a satisfer altres necessitats (accés a 
l’habitatge, atenció social d’urgència, etc).
Impliquem activament el teixit empresarial per garantir 
als joves l’accés al mercat laboral amb èxit, gràcies al 
servei d’intermediació laboral que desenvolupem amb el 
suport del Programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”.

ACOLLIDA I 
ACOMPANYAMENT
CENTRE RESIDENCIAL D’ACCIÓ EDUCATIVA 
CRAE LA SALLE

Donem protecció, confiança i afecte tots els dies de 
l’any a 8 infants i adolescents de 4 a 16 anys que no 
poden estar amb les seves famílies. Els acollim i els 
donem eines perquè, quan siguin grans, es puguin  
valer per ells mateixos.

LLAR GERMÀ ADRIÀ

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. Els acompanyem en el 
seu procés formatiu perquè siguin autònoms i tinguin les 
mateixes oportunitats de futur que la resta de joves.

Durant el curs hi van viure 11 infants 
i adolescents. Es van produir 3 
desinternaments.

SUPORT A 
L’ESCOLARITZACIÓ I 
EDUCACIÓ EN EL TEMPS  
DE LLEURE
UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA  
UEC COMTAL

Donem resposta a l’elevat grau de fracàs escolar, als 
retards en l’aprenentatge i a l’absentisme que presenten 
alguns adolescents a l’educació secundària. Dotem 
l’alumnat d’eines i recursos per afrontar millor el seu 
futur i els ajudem a reprendre el seu itinerari formatiu.

CENTRE OBERT TRIA
Ajudem a créixer els infants i joves que vénen cada 
tarda, quan acaba l’escola, amb activitats per promoure 
l’èxit escolar i el lleure educatiu i transformador. Els 
acollim, escoltem i motivem perquè puguin gaudir d’una 
vida feliç i plena.

Suport individualitzat i grupal perquè superin el  
curs escolar al TriaEstudi.

Activitats de lleure a través de jocs, tallers, 
música, esports i dinàmiques lúdiques al 
TardesTria.
 
Acompanyament i seguiment psicològic perquè 
guanyin en autonomia i autoestima.

Un programa de lluita contra la pobresa infantil per als 
menors que no gaudeixen de les mateixes oportunitats  
que la resta.

Quan arriben les vacances estivals, continuem atenent 
la canalla en els casals, les colònies i els campaments 
d’estiu, evitant que estiguin sols a casa o al carrer. Una 
oportunitat més d’aprendre i integrar-se. 

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) 
Proporcionem a nois i noies desocupats i que no s’han 
pogut graduar en ESO una nova oportunitat de formar- 
se en el camp de l’hoteleria. Així s’incorporen  
a la vida activa, obtenen un certificat homologat  
per l’Administració Pública i tenen més possibilitats de 
trobar feina posteriorment. Aquest programa compta 
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ
CONSTRUEIX-TE
Apostem per potenciar la formació dels joves que ni 
estudien ni treballen a través d’un tastet d’oficis i una 
metodologia que combina la formació, l’orientació 
professional i el servei a la comunitat. Són joves que no 
disposen de suport ni recursos econòmics i que, sense 
l'ajuda necessària, queden exclosos de la societat.

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

NOVETAT! 
Punt d’informació familiar per atendre necessitats  
i demandes concretes d’informació.

NOVETAT! 
Durant el curs 2015-2016 s’ha impulsat l’especialitat  
d’auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de restauració,  
la qual cosa ha permès un augment de les insercions  
laborals dels participants.

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.

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

VALORS:
Compromís

Justícia

Integració
Participació

Equitat

Il·lusió
Innovació

Transparència
Transcendència

Sensibilització

Responsabilitat

Cooperació

Xarxa

SEGONES OPORTUNITATS: LLESTOS PER  
FER EL SALT
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.

PUNT ÒMNIA TRIA
Fem possible que les persones amb menys recursos 
tinguin accés a una aula informàtica amb connexió 
a Internet i adquireixin autonomia i competències 
tecnològiques bàsiques, claus avui en dia per a la seva 
inserció social i laboral. Contribuïm a trencar amb 
l’escletxa digital oferint assessorament, cursos i eines per 
trobar feina.  
Des de gener de 2013, som centre col·laborador 
del programa ACTIC de la Generalitat de Catalunya, 
per poder acreditar de manera oficial les aptituds digitals.

PARTICIPACIÓ
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. 

XARXA LABORAL DEL CASC ANTIC (XLCA)
La XLCA és un espai de relació i reflexió comunitàries  que 
dinamitzem per donar suport a col·lectius amb especials 
dificultats d’inserció laboral i/o baixa qualificació.

Un programa per al foment de l’ocupació de les 
persones amb dificultats d’accés al mercat de 
treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la 
col·laboració de les entitats socials i del teixit 
empresarial de la ciutat.

3
joves han netejat i pintat 74 persianes noves  
i han revisat 362 persianes de 217 comerços  
del districte de Ciutat Vella

NOU PROGRAMA! PUNT FORMATIU INCORPORA
Gràcies al programa Incorpora de la l’Obra Social  
“la Caixa”, aquest curs hem desenvolupat un nou  
programa de millora de l'ocupabilitat a través de  
l’acció formativa en l'especialitat de manteniment.

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.

9 persones ateses

Hem atès

21
alumnes

derivats 
pel Consorci 
d’Educació 
de Barcelona

1 ha obtingut el 
graduat en ESO

7 han estat 
promocionats de curs

Hem atorgat
beques a

alumnes per obtenir el material escolar 
necessari per assistir a l’escola,  
i hem fet un seguiment acurat del seu 
procés formatiu, gràcies al programa 
de beques de la Fundació Catalunya 
La Pedrera.

13

Hem atès

210
infants, adolescents i joves.  
176 gràcies al programa 
CaixaProinfància

1.193
En total hem atès persones a través dels programes 

d’orientació i inserció i hem fet 
possible la inserció laboral de 114

Hem atès

590
persones

12 
sessions

formatives

Hem atès i orientat joves89

Hi han participat alumnes55

Hem fet un 
seguiment 
intensiu a

famílies25

Hem atès famílies150

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

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 (CGM)

6 s’han inserit laboralment

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 7.692

37%Un

usos

més que el curs 
anterior

Hem atès

802
persones

7Hem organitzat tallers

47Hi han participat persones

9Hem organitzat activitats al carrer

50Hi han participat infants de mitjana

87
participants

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

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 

2775 empreses vinculades noves

30
persones  
acollides

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

Hem atès

167
persones 

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

Hem atès

76
persones

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



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.

GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE!
AMB LA COL·LABORACIÓ ECONÒMICA DE: 

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: LaLetra, SL
Fotografia: Fundació Comtal
Imprimeix: Gràfiques Forte

EL NOSTRE COMPROMÍS
RECONEGUTS AMB LA MEDALLA D’HONOR DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, DES DE L'ANY 1994 
TREBALLEM 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 ELS 
ACOMPANYEM, ORIENTEM I FORMEM, SINÓ QUE TAMBÉ ELS AJUDEM A RESOLDRE LES DIFICULTATS 
AMB QUÈ ES TROBEN A L’ESCOLA, AMB LA FAMÍLIA O PER TROBAR FEINA. APOSTEM PEL TREBALL 
COMUNITARI I HO FEM DES D’UNA VISIÓ TRANSVERSAL I UN SUPORT EDUCATIU CONSTANT  
I PERSONALITZAT. NOMÉS AIXÍ PODEM FER POSSIBLE QUE ELS CANVIS ES PRODUEIXIN AMB SENTIT I 
AMB GARANTIES DE FUTUR. 

ECONOMIA, QUALITAT  
I TRANSPARÈNCIA

1.421.895,57 €
INGRESSOS:

Donatius i aportacions  11%

Finançament públic  25%

Finançament privat  26%

Prestació de serveis*  38%

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%

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

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.

TREBALL EN XARXA:  Coordinadora Obras Socioeducativas La Salle, PEI Jove, Xarxa Òmnia, Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), Federació Catalana d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA), Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA), Federació Catalana,
Voluntariat Social (FCVS), Xarxa Laboral Casc Antic (XLCA), Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 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, així com altres entitats del tercer
sector, escoles, instituts, centres derivadors i Serveis Socials.

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.

ÈXITS ASSOLITS
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’ÀREA 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.

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.

SEGUEIX-NOS!
/FundacioComtal

@FundacioComtal IBAN ES36 2100 3002 0022 0031 4811Fes una donació:

“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”.

“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”.

“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”.

Amics i donants de la 
Fundació Comtal


