
  
  

  

FUNDACIÓ COMTAL 
  

# REESCRIVIMFUTUR 



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 aquest motiu  
promovem l’educació i la inserció social  i laboral 

d’infants i joves en situació de vulnerabilitat social  
al Casc Antic de Barcelona,  

per ajudar-los a reescriure el seu futur.  



Treballem, des de l’any 1994, per millorar la 

seva qualitat de vida i fer possible la 

seva inserció social amb garanties de 

futur.  

Amb el lema “Educació, Clau de Futur”,  
no només els acompanyem, orientem i formem. També els 

ajudem a resoldre els problemes amb que es troben a l’escola, amb 

la família o per trobar feina. 



  
  

“Tenía problemas con los 
estudios, así que mi profe 

me recomendó que 
viniera. Llevo casi 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”. 

“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”. 

Testimonials 



El nostre impacte 



#ReescrivimFutur   
  

Amb 120€, bequem un infant durant tot l’any perquè rebi suport escolar 

i estigui acompanyat quan acaba l’escola, evitant que estigui sol al carrer. Perquè 
un nen que te educació és un nen amb oportunitats de futur. 

Amb 500€, bequem 10 joves amb sortides laborals limitades perquè 

puguin formar-se i els oferim orientació perquè puguin trobar feina. Perquè 
podem apoderar els joves perquè tinguin un futur professional.  

Amb 1.000€, acollim 4 joves que no disposen de llar en el pis 

d’emancipació durant un mes, garantint les seves necessitats bàsiques i 
acompanyant-los en tot moment. Perquè creiem que tothom es mereix, més enllà 
de la seva procedència, situació econòmica o familiar, una segona oportunitat.  

Amb 5.000€, oferim recolzament i orientació legal a les més de 200 

famílies que cada any atenem perquè puguin donar-li la volta a les  
situacions de d’atur i precarietat que viuen. Perquè el benestar de la família és  
clau per garantir el benestar dels infants. 
   



 Aportació econòmica puntual o regular.  
 

 Donació en espècies amb productes d’higiene, aliments, roba, jocs, llibres, 
material informàtic o escolar. 

 
  Organitzant campanyes solidàries a favor de la Fundació, com concerts, 

activitats esportives, fires, dinars solidaris o actes corporatius. 
 
 

Com pots col·laborar 

 
  Oferint descomptes o gratuïtats en la 

prestació de serveis de l’empresa 
col·laboradora. 
 

  Fomentant la inserció laboral de joves  
través de pràctiques, contractació o 
mentoring.  

  I d’altres accions que podem dissenyar conjuntament, estem oberts a 
diferents propostes.  



 
 Motivació dels treballadors, dels consumidors i proveïdors de l’empresa, al 

col·laborar amb un projecte responsable.  
 

 Obtenció de beneficis fiscals, amb els que es podrà desgravar un 35% de 
l’import de la donació en l’impost de societats. 
 

 Difusió de la col·laboració en els mitjans de comunicació interns i externs 
dels que disposa la Fundació Comtal així com dels seus públics, dissenyades 
per donar visibilitat al suport de les empreses.  

  

Perquè col·laborar 

 Implicació directa com agent de canvi 
social, ajudant econòmicament a qui 
més ho necessita. 
 

 Millora del seu posicionament al 
presentar-se com una empresa 
socialment compromesa. 



per ajudar-los a  
#Reescriure  
el seu futur 

Gràcies 

Contacte: 
Andrea Waring 
fundraising@comtal.org 
Ainara García 
comunicacio@comtal.org 
 
932954636 
609734340 
www.comtal.org 
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