
26 anys reescrivint futur! 



  
 
• 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. 
 
• Promovem l’educació i la inserció social  i laboral d’infants i joves en 

situació de vulnerabilitat social al Casc Antic de Barcelona. 
 
• Els ajudem a reescriure el seu futur, millorem la seva qualitat de vida i fem 

possible la seva inserció social amb garanties de futur. 

A la Fundació Comtal 



• 10 persones al patronat vetllen pel bon funcionament de l’entitat 
• 57 professionals contractats : educadors, gestors, advocats, prospectors, 

administratius, integradors socials, etc. 
• 181 voluntaris/es han donat suport als diferents programes de la fundació  
• 33 persones en pràctiques 
• Amics, col·laboradors i benefactors 

L’equip humà 



Infants i joves de 3 a 24 anys que 
volen pal·liar diferents situacions de 
vulnerabilitat social:  

• Elevat grau de fracàs escolar 

• Retards en l’aprenentatge i 
absentisme escolar 

• Comportaments inadequats i 
trets d’inadaptació social 

• Trastorns per dèficit d’atenció i 
comportament inadequat  

• Situació econòmica i/o familiar 
molt feble 

• Persones amb baixa autoestima, 
poca autonomia, baixa tolerància 
a la frustració, passivitat i poca 
capacitat d’autocontrol. 

 

A qui atenem 



• L’ÀREA RESIDENCIAL 

• L’ÀREA SOCIOEDUCATIVA 

• L’ÀREA DE PARTICIPACIÓ I ACCIÓ 
COMUNITÀRIA 

• L’ÀREA DE VOLUNTARIAT I 
MENTORIA  

• L’ESCOLA DE SEGONA 
OPORTUNITAT  

• L’ÀREA D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ 
SOCIALABORAL 

• L’ÀREA DE PROJECTES 
TRANSVERSALS 

Treballem a... 



El nostre impacte 

• Durant 25 anys hem atès un total de 47.000 infants, joves i famílies en 
els diferents projectes i àrees socioeducatives, de formació i d’inserció 
laboral que oferim.  

• El curs passat vam atendre un 2.410 persones en situació de 
vulnerabilitat.  
 

• Àrea residencial: 19 infants i joves 
• Àrea socioeducativa: 341 infants i joves 
• Àrea de participació i acció comunitària:  490 persones 
• Àrea d’Orientació i Inserció Sociolaboral: 661 persones 
• Àrea de Projectes Transversals: 1.083 persones 
• Àrea voluntariat i mentoria: 181 voluntaris ens han ajudat 
• Escola Segona Oportunitat:  80 joves s’han format 

 
 



• Donar resposta a les necessitats dels infants, joves i famílies i oferir una 
atenció integral que abordi les dimensions familiar, educativa i 
comunitària. 
 

• Ajudar al col·lectiu de joves sense recursos i en gran part d’origen 
estranger que provenen de situacions de fracàs escolar perquè reprenguin 
la seva formació i acompanyar-los en el procés d’inserció social i laboral.  
 

 

Els nostres reptes 

• Sensibilitzar i implicar a la 
ciutadania, les entitats, les 
escoles, les Administracions 
Públiques i les empreses 
perquè aportin el seu granet 
de sorra i ens ajudin a 
reescriure el futur de les 
persones en situació de 
vulnerabilitat. 



• Per ajudar i formar part d’un canvi social transformador a favor dels qui 
més ho necessiten  

• Per millorar el posicionament i la reputació de l’empresa al ser socialment 
compromesa. 

• Per motivar i unir als treballadors i proveïdors fent que col·laborin en un 
projecte socialment responsable.  

Perquè col·laborar 

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

• Per guanyar visibilitat gràcies a 
la difusió interna i externa que 
farem des de la Fundació 
Comtal entorn a la 
col·laboració realitzada. 



• Fent accions de Patrocini: 
Programes d’inserció 
laboral, educatius o 
formatius. 

Formes de col·laborar 

• Fent accions de Matchin gift 
per implicar als treballadors de 
l’empresa i destinar una part 
de l’import de la seva nòmina a 
finançar el nostre projecte 
solidari. 

• Donació en espècies: Productes d’higiene, aliments, roba, jocs, llibres, 
material informàtic i escolar, etc. 
 

• Organitzant campanyes solidàries a favor de la Fundació Comtal com 
concerts, activitats esportives, fires, dinars, actes corporatius, etc. 
 

• Donació directa de forma puntual o regular. L’aportació econòmica es 
pot destinar a la gestió general de la Fundació o a un projecte solidari 
concret. 



• Oferint descomptes o gratuïtats en la 
prestació de serveis. 
 

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

• Fent difusió de la nostra acció social  
(inclusió de banners en pàgines web, 
revistes, intranets, newsletters, etc).  
 

• Fent voluntariat corporatiu entre els 
treballadors. 
 

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

 

 

 

Formes de col·laborar 



• Amb 120€, bequem a 1 infant durant tot l’any perquè rebi suport 
escolar i estigui acompanyat quan acaba l’escola, evitant que estigui sol al 
carrer.  

• Amb 500€, bequem 10 joves perquè puguin formar-se i els oferim 
orientació perquè puguin trobar feina i tinguin un futur professional.  

• Amb 1.000€, acollim 4 joves que no disposen de llar en un pis 
d’emancipació durant un mes, garantint les seves necessitats bàsiques 
mentre els acompanyem en el seu procés cap a l’autonomia.  

• Amb 5.000€, oferim recolzament i orientació legal a més de 200 
famílies perquè puguin donar-li la volta a les situacions  d’atur i 
precarietat que viuen.  

Necesitats 



• L’oportunitat de comprometre’s amb el territori i la societat fent 
possible la integració educativa i social d’infants i joves en risc 
d’exclusió social.    

• Servei gratuït d’intermediació laboral i assessorament jurídic per 
facilitar la contractació (definició de perfils professionals, tipus de 
contracte, permisos de residència, bonificacions a la 
contractació,…) dels treballadors/es a l’empresa.  

• Visita als projectes que la Fundació porta a terme per apropar la 
realitat social i veure l’impacte de la inversió. 

• Feedback a través de certificats d’agraïment, informes sobre 
l’evolució dels projectes, newsletters, memòries, etc. 

• Organització (una vegada a l'any) del Dia del Voluntariat amb els 
treballadors de l'empresa. 

• Certificat de donació. 
 

 

Què oferim 



Ajuda’ls a reescriure el seu futur! 


