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al barri!
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Presentació
Enguany hem continuat consolidant la nos-
tra tasca educativa i comunitària als barris 
de Raval i Besòs (Barcelona), La Mina (Sant 
Adrià del Besòs), Llefià i Sant Roc (Badalona), 
Raval-Fondo i Santa Rosa (Santa Coloma de 
Gramenet) i Salt. Els barris on viuen i creixen 
molts infants i joves. Allà on guanyen o 
perden oportunitats. Estem convençuts que 
el projecte ciutadà, que construïm amb la 
suma de moltes persones, entitats, escoles, 
empreses i institucions, genera espais i rela-
cions de confiança i seguretat, que acom-
panyen i promocionen la vida de moltes 
persones.

Som més que mai. Més de 6.000 infants, joves 
i famílies amb suport diari; 1.200 persones, la 
major part voluntàries, compromeses als bar-
ris i una xarxa de suport que creix i fa possible 
tirar tot això endavant. 

Malauradament, veiem com el barri on nei-
xes i creixes condiciona cada cop més la vida 
de molts nens i nenes i les seves famílies. I, 
alhora, moltes decisions polítiques, preses 
en context de crisi i en forma de retallades, 
posen encara més en entredit la igualtat 
d’oportunitats. Hem incidit en el reclam de 
polítiques valentes que inverteixin en els 
barris que més ho necessiten. Això passa 
per atendre les famílies integralment, amb 
unes prestacions adequades i per discrimi-
nar positivament les persones amb nens i 
nenes, però també per invertir en educació, 
i des del primer moment, ja que l’etapa 
0-6 anys és clau. És essencial una escola de 

qualitat, no segregada i oberta als barris, així 
com garantir que totes les famílies puguin 
participar en el procés educatiu dels fills/
es, aspecte clau en la lluita contra el fracàs 
i l’abandonament escolar. Cal garantir les 
activitats educatives i el reforç escolar, als 
qui més ho necessiten, que, paradoxalment, 
avui n’estan més exclosos

Des del Casal seguim creient en les perso-
nes, en les seves potencialitats i capacitats 
de superar situacions per molt difícils que 
aquestes siguin. Notem, però, que hi ha 
realitats que s’agreugen des de fa anys i som 
conscients que la desigualtat, les situacions 
d’exclusió, el dolor i el desconeixement 
poden generar barreres entre nosaltres i 
deshumanitzar una societat que pateix. Cal 
estar atents i no perdre la mirada. Hem de 
mirar-nos als ulls i combatre junts les conse-
qüències d’un sistema social injust. 

Allà on som, treballem per uns barris amb 
una comunitat més implicada i participa-
tiva, potenciant les xarxes de persones i 
els espais comunitaris, on tothom es senti 
escoltat, respectat i protagonista, i generar 
així benestar individual i col·lectiu. 

Entre totes i tots farem dels barris entorns 
amb més oportunitats per als infants i joves 
i molt més justos. Gràcies per ser-hi.

Roser Rosell, presidenta i 
Rosa Balaguer, directora general
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 Persones per Persones, 
renovant el compromís 

amb la infància
El Casal és una associació de voluntaris/es. Un projecte col•lectiu basat 
en la generació de compromisos i en la implicació de la ciutadania, 
que permet donar respostes a les necessitats socials dels infants i joves 
en els barris on es concentren més situacions d’exclusió. L’Associació la 
formen actualment 22 persones compromeses amb les oportunitats 
de totes i tots.

Enguany, en el procés ordinari de renova-
ció de la Junta Directiva del Casal, l’equip 
presidit per la Roser Rosell va ser reelegit 
al desembre, amb el compromís de dirigir 
l’entitat durant els propers dos anys. La 
nova Junta Directiva del Casal continua 
estan formada, doncs, per la Roser Rosell, 
Presidenta (Llicenciada en Història de l’Art. 
Professora de secundària); Dani Jorquera, 
Vicepresident (gerent en entitat del 3r 
sector); Lluís Prats, Vocal/Vicepresident 

(director comercial); Mònica Torre, Secretà-
ria (Assistant de direcció) i Joan Marc Vidal, 
Tresorer (empresari).

Aquest equip de persones renova el com-
promís de sumar-se al dia a dia del Casal i 
encarar amb fermesa la lluita per transfor-
mar la situació de la infància i l’adolescèn-
cia en risc als barris del nostre país. Així ho 
van expressar en la reunió de l’Associació:

Ens reafirmem en el repte quotidià de tirar endavant 

l’entitat. Afavorirem la participació de tothom i la implicació 

de voluntariat jove. Volem impulsar les xarxes ciutadanes 

als barris perquè puguin enriquir el debat i la reflexió de 

l’estratègia de l’Associació i treballarem perquè el Casal 

continuï sent una entitat de referència del país.

1

“
”
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Raval: CEIP Collaso i Gil, CEIP Ruben Dario, CEIP Milà i Fontanals, CEIP Castella, i Escola Drassanes; 

IES Miquel Tarradell, Milà i Fontanals, IES Consell de Cent; Cintre; Escoles Pies de Sant Antoni

Besòs-La Mina: Escola Cascavell de la Mina i IES Besos del Besos

Santa Coloma de Gramenet: Escola Tanit; Escola Gaudi; IES Can Peixauet; IES Terra 

Roja

Badalona: Escola Rafael Alberti; Escola Rafael Casanova; IES Barres i Ones; 

Escola Baldomer Solà; Escola Josep Boada; Escola Lestonac; IES Eugeni 

D’Ors

Salt: CEIP La Farga; CEIP El Pla; CEIP Les Deveses i Escola La 

Salle de Girona

1.600
nens, nenes i joves cada dia al 

Raval, al Besòs, a Santa Coloma, a 
Badalona i a Salt

+ de 6.000 a l’any
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Un model d’arrelament 
als barris

Un barri és l’entorn on creixen els nens i nenes a les ciutats. Un barri 
són carrers, places, cases... però sobretot són xarxes de persones, famí-
lies, serveis, escoles, espais, equipaments i organitzacions que actuen 
des de diferents àmbits per poder garantir i millorar el benestar i les 
oportunitats dels seus infants i joves.

El Casal som part d’aquest garantia d’opor-
tunitats. Sumem persones, eines i recursos 
per ser motor de canvi als barris, que con-
centren indicadors de desigualtat i exclusió. 
Perquè és aquí on socialment hem d’esfor-
çar-nos més.

Acompanyem 1.600 nens, nenes i joves 
cada dia, al Raval, al Besòs, a Santa Coloma, 
a Badalona i a Salt. I més de 6.000 cada any. 

Els eduquem i els fem costat a ells i les 
seves famílies, perquè també hi puguin 
participar. 

Estem convençuts que la col·laboració amb 
el teixit educatiu i associatiu dels barris re-
força i multiplica l’impacte de l’acció social 
que aconseguim conjuntament. Moltíssi-
mes gràcies a la xarxa d’escoles, instituts, 
serveis, entitats i administracions amb qui 
treballem colze a colze per acompanyar el 
màxim d’infants.

2

El cercle de
la pobresa

es pot
trencar

amb les famílies

fent-los
protagonistesconstruint oportunitats

de formació i de feina

des del barri
i amb el barri

sumant complicitats

des del principi
Eduquem

alçant la veu
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Vincles
54 dones
83 infants

Casal Jove
154 joves
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Ja som a La Betsaida, el Casal dels 
Infants de Badalona

Enguany, hem tornat a omplir la Betsaida d’oportunitats educatives per 
a molts dels infants i joves dels barris del voltant, que necessiten suport 
per tirar endavant. La Betsaida és una antiga i emblemàtica escola que, 
durant molts anys, va ser un referent educatiu pels veïns i veïnes de 
Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià del Besòs. Una escola familiar, de-
fensora de valors com la proximitat i la participació ciutadana, vincula-
da a l’esport i molt estimada pels veïns i veïnes. va formar generacions 
d’alumnes fins que va tancar ara fa 7 anys.

Des del mes d’octubre el Casal dels Infants 
de Badalona compta amb aquest renovat 
espai per acompanyar infants, joves i les 
seves famílies. Entre totes i tots estem cons-
truint un espai de referència per als barris 
de l’entorn, amb capacitat d’adaptar-nos als 
serveis i activitats que puguem impulsar, 
d’acord amb la realitat i necessitats que 
detectem. Per això, sumem el màxim de 
complicitats i d’esforços ciutadans, d’or-

ganitzacions i empreses per mantenir i 
generar noves propostes, que garanteixin 
la igualtat d’oportunitats educatives.

Els nens/es i joves i les seves famílies, de 
l’espai maternoinfantil Vincles, del Casal 
Obert Infantil i de l’Esport Suma (6-12) i del 
Casal Jove (15-21) ja ocupen les sales i el 
pati del seu nou espai.  

3

“Estic molt emocionada. Per fi puc veure 

com la Betsaida,  que va construir 

el meu pare, ara reviu.

Maria Mateu - propietària de l’antiga escola”

Xarxa d’Accés 
al Treball 81joves

Esport Suma
76 infants 
i les seves 
famílies

Casal Obert
102 infants

Entorn escolar
244 infants i 
adolescents

Xarxa ajudes 
i serveis famílies

135  famílies
228  infants

SDIC
150 
persones participants

Total 1.172
infants, joves

i famílies
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Acció Social 2014

Fondo, Santa Rosa i Raval
Santa Coloma de Gramenet (764 infants, joves i famílies)

Anem i Tornem 159

Vincles 129

Casal Obert Adolescents 70

Casal Familiar 342

Casal Jove 44

Xarxa Accés al Treball 25

Besòs i La Mina
Barcelona (301 infants i joves) 

Xarxa Accés al Treball 67

Entorn Escolar 175

Casal Obert d’Adolescents 59

Raval
Barcelona (3.116 infants, joves i famílies)

Vincles 145

Minúscula 70

Casal Familiar 505

Casal Jove 78

Casal Obert Adolescents 116

Casal Obert Petita Infància 117

Casal Obert Infantil 127

Espai Tecnològic Comunitari 941

Unitat d’Escolarització Compartida 48

Entorn Escolar 270

Adaptació Formativa Raval 128

Formació Instal·ladors (PQPI) 43

Xarxa Accés al Treball 147

L’Esplai Montime 50

Barri Educador 179

Entra en Xarxa 114

Aula del Raval 65
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Total: 6.703 infants i joves, famílies,
veïns/es i entitats

Badalona (1.172 infants, joves i famílies)

Dinamització Comunitària 150

Xarxa Ajudes i Serveis per Famílies 228

Vincles 137

Casal Obert Infantil 102

Casal Jove 154

Entorn Escolar 244

L’Esport Suma 76

Xarxa d’Accés al Treball 81

Salt (665 infants, joves i famílies)

Intervenció Comunitària Intercultural 207

Vincles 160

Casal Obert Infantil 92

Casal Obert d’Adolescents 19

Xarxa d’Accés al Treball 49

Punt de Voluntariat 98

Aula d’Hostaleria 40

Marroc (15 associacions marroquines i 8.344 infants, joves i famílies)

Incorpora 9

Xic-Focus 4

Optic jove 8

Casal del Barri -SAADA 3

Educare 2

Vincles Nahda 1

Projectes Transversals (1.666 infants, joves i famílies)

Servei Transició Autonomia per a Joves Sense Llar 99

Serviei Sociojurídic 140

Caixa Proinfància 1.427 
 

Formació i Inserció laboral de joves (441 joves ) 

Xarxa d’Empreses per a la Inserció 224

Formació Intensiva de Curta Durada 125

Aula d’Hostaleria 92
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Des dels Casals Familiars hem 
orientat 600 famílies

150 pares i mares 
han participat en les 
activitats de suport i 

acompanyament 
per enfortir-se.
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Enfortim les relacions 
familiars 

un nen per ser feliç necessita tenir els seus pares al costat. I el 

que més li agrada és que quan està a casa sempre hi ha algú 

que vol estar amb ell.  

Angel, 12 anys, Casal dels Infants de Santa Coloma

La pobresa material posa a les persones en situació límit i genera dinà-
miques familiars i socials amb greus efectes: empitjorament de la 
relacions personals, tensió i aïllament. Els nens i nenes pateixen pels 
seus pares. Cal recuperar espais on puguin compartir entorns estables i 
segurs i créixer feliços.

Hem intensificat les accions amb mares 
i pares en els “Casals Familiars” per tren-
car aquest aïllament, convençuts que les 
xarxes de suport i reconeixement entre ells 
alleugereixen l’angoixa per les situacions 
que viuen. 

Hem treballat situacions de crisi o fragilitat 
familiar i d’enfortiment de les relacions, 
a partir dels espais multifamiliars que 
generen relacions de confiança; hem 
organitzat tallers i xerrades per a potenciar 
la parentalitat positiva i altres que donen 
solucions pràctiques a realitats molt crues: 
“com cuinar sense energia” i “com alimen-
tar-se bé a baix cost”; hem generat espais 
per a la integració i participació social al 
barri i hem acompanyat iniciatives socials 
basades en l’apoderament de les persones 
(mercats d’intercanvi de roba, servei de 
préstec de cotxets per bebè, taller creatius 
per confeccionar joguines, roba...). 

Hem proposat els nostres casals familiars 
com a experiència que pot ajudar a definir 
un nou Servei de la Secretaria de Famílies. 
Per això formem part del grup de treball 
per definir un model consensuat de Servei 
d’Atenció a la Família, que contempli entre 
altres, el perfil dels usuaris i dels profes-
sionals, la relació i coordinació amb altres 
xarxes d’atenció, prevenció i protecció, i la 
definició d’àmbits d’actuació, funcionament 
i metodologia de treball. 

És clau seguir mantenint aquest suport 
imprescindible per a tants mares i pares 
com puguem i vincular-los entre ells i amb 
la comunitat. Convençuts que la força del 
grup genera l’energia per a fer front con-
juntament a moltes situacions, construint 
solucions col·lectives i comunitàries.

5

“ ”
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Inici segur, educar més 
i quan abans millor 

Ens preocupa molt la situació dels infants durant els seus primers anys 
de vida. Iniciar la vida en un entorn segur en tots els sentits és la base 
més ferma per aconseguir tirar endavant. Les oportunitats de desenvo-
lupament personal, social, cognitiu i emocional dels infants estan 
estretament lligades a l’estimulació educativa primerenca. Educar quan 
abans millor assegura les oportunitats futures dels infants en situació 
de desigualtat i en entorns familiars vulnerables. 

Hem apostat per generar accions per als 
infants de 0 a 6 anys en espais flexibles i 
adaptats, que promouen activitats esti-
mulants per a infants d’entorns familiars 
desafavorits. Aquests espais els preparen 
per incorporar-se a l’escola infantil amb 
igualtat de condicions.

Els nens i nenes han d’arribar a l’escola 
amb el màxim de garanties per poder se-
guir aprenent al ritme de la resta i comptar 
amb els suports extraescolars per aconse-
guir-ho. Aquests espais els permeten tenir 
un millor context de socialització i amb 
majors i més variats estímuls. I afavoreixen 
que les seves famílies tinguin una major i 
més forta vinculació al procés educatiu dels 
seus fills i filles. 

 

6

Espais socioeducatius diaris
per a 150 infants de 3 a 5 anys 

a Barcelona i Santa Coloma

300 infants de 0 a 3 anys i les seves mares 
participen al Servei Maternoinfantil 
Vincles a Barcelona, Badalona, 
Santa Coloma i Salt
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El Programa CaixaProInfància 
imprescindible en el suport a les famílies i 

l’acompanyament educatius dels infants a 
molts barris

L’obra Social de la Caixa és el nostre gran aliat en l’acompanyament 
diari dels infants de 0 a 16 anys a Barcelona, Santa Coloma de Grame-
net, Badalona i Sant Adrià del Besòs.

El Programa CaixaProInfància impulsa el 
desenvolupament dels més petits, facili-
tant-los l’accés a entorns educatius que els 
aportin referents sòlids per al futur. 

Les seves xarxes de suport possibiliten el 
reforç educatiu i l’equipament escolar; les 
places en centres oberts i campaments i 
activitats d’estiu. Així com serveis materno-
infantils i tallers de parentalitat positiva. A 
més a més fan costat a les famílies perquè 
puguin garantir un nivell de benestar físic 
i psíquic òptim als seus fills/es amb suport 
per a l’alimentació i higiene infantil; ulleres i 
audiòfons i suport psicològic.

Durant el 2014, hem gestionat fins a 5.303 
ajuts per a 3.431 nens i nenes del Casal i les 
seves famílies, per valor de 1.361.517 euros. 
La major part d’aquests ajuts es concen-
tren en places d’acompanyament diari en 
centres oberts, de reforç escolar, de casal 
d’estiu i colònies.

El Casal, a més a més, coordina els ajuts per 
a una xarxa d’entitats beneficiàries del pro-
grama formada per 20 entitats i 14 serveis 
socials de 12 municipis.

7

Suport directe del 
Programa Caixa 
Proinfància 
al Casal: 
3.303 ajuts

2.449
famílies

3.421 nens i 
nenes del Casal

1.361.517 
euros

Suport global a la 
Xarxa coordinada 
pel Casal: 
9.054 ajuts

4.961 famílies

6.181 nens 
i nenes

3.542.298 
euros
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Aprenem junts: espais d’estudi 
compartit

El grau d’implicació, interès i acompanyament de les mares i dels pares 
en l’educació dels seus fills i filles té efectes decisius en les trajectòries 
educatives dels nens i les nenes.

Apropar la família a l’escola i que participin 
activament dels processos d’aprenentatge 
que fan els infants és clau. Defensem un 
model d’atenció i educació dels infants 
i adolescents, reforçant les activitats i 
estratègies d’aprenentatge en coordinació 
amb l’escola, les entitats de l’entorn proper 
i potenciant la participació de la família en 
el procés escolar dels fills/es com a factor 
clar d’èxit. 

En aquest sentit, els Casals del Raval i 
de Santa Coloma han obert nous espais 
compartits de reforç escolar, treballant 
conjuntament amb les seves mares i pares 

que aprenen a escoltar-los i comparteixen 
experiències d’aprenentatge. 

Els resultats demostren una millora claríssi-
ma en el rendiment dels infants a l’escola, 
un vincle més fort amb els seus pares i 
mares i un reforç de l’autoestima i les 
ganes de millorar a l’aula.

Treballem per generar més espais compar-
tits que incrementin l’impacte del reforç 
escolar i sobretot millorin l’autoestima dels 
nens/es, la implicació familiar i revaloritzin 
l’escola i l’aprenentatge des del principi.

8

61 infants participen 
en espais educatius compartits 

amb els seus pares i les seves mares.

Casal Familiar
Sant Coloma
28 infants

Casal Familiar 
Raval 15

infants

Anem i Tornem de Santa 
Coloma 18 infants 
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Veus que es fan escoltar 

 “Els nostres drets no són un privilegi, sinó la única 
forma de ser feliços” 
Amb reflexions tan contundents i clares com aquesta, els adolescents i joves del Casal van 
demostrar que coneixen els seus drets i que els posen en pràctica. La trobada del 20-N 
(Dia Internacional dels Drets dels Infants) va reunir 150 nois i noies del Besòs, del Raval, de 
Santa Coloma i de Badalona, per compartir idees i ganes de canviar les coses.

Un dels eixos d’aquesta trobada era poder 
reflexionar a partir del vídeo “Veu d’ infants 
en temps de crisi”, una coproducció del 
Casal i UNICEF. Les dues organitzacions 
hem col·laborat per reivindicar el protago-
nisme imprescindible dels nens i nenes 
del món. Comptar amb ells, escoltar-los, 
saber què pensen i què senten podria can-
viar i transformar polítiques i decisions que 
prenen els adults i que afecten directament 
el seu present i comprometen el seu futur. 
El vídeo dóna la veu als adolescents de 
Santa Coloma i recull les seves reflexions, 
opinions i idees sobre els seus drets, les 
situacions de desigualtat i de crisi, i com els 
afecta tot plegat en el seu dia a dia.

Representants dels adolescents i joves dels 
diferents barris es van adreçar a la resta de 
companys/es per explicar com entenen els 
seus drets. I un mural construït entre totes i 
tots va recollir les seves reflexions i els seus 
sentiments. “Els grans ens han d’escoltar 
més, tenir-nos més en compte”, deia la 
Laura en acabar de pintar al mural, “per 
molt que alguns no siguem encara majors 
d’edat, no vol dir que no tinguem clares 
les nostres idees i que no puguem opinar i 
decidir sobre el nostre futur”. 

9
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“Fa 10 anys que vaig arribar i encara no sé on es 
casa meva”
Vuit joves del Casal han reflexionat durant alguns mesos participant com a coautors d’un 
llibre col·lectiu amb l’autor Victor Panicello que resumeix així l’experiència:

Les coses no sempre són com es veuen des de la distància... 

ni com es veuen des de massa a prop. Tenen el cor una mica 

aquí i una mica allà perquè allò que estimen és aquí i és 

allà i sempre serà així per a ells. Tots plegats hauríem de 

veure com ho fem perquè es sentin a casa, perquè totes i tots 

tinguem una casa comú, que és del que es tracta.

L’escriptor ha treballat amb els joves, de 
diferents orígens, perquè expliquin la seva 
pròpia visió de com es senten aquí, a través de 
la literatura. Volien venir realment? Han trobat 
el que esperaven? “Quan arribes aquí tens 
ganes de tornar a casa teva, al teu país, però 
quan passen els anys i et trobes bé, les ganes 
desapareixen. Ara només em plantejo anar-hi 
de visita”, explica la Carla, “Casa meva és on jo 
em trobo a gust, tant fa on sigui”, comple-
menta la Mariam.

Donar veu als nois i noies a través de l’elabora-
ció conjunta d’un llibre ha estat una oportuni-
tat única que els ha permès compartir la seva 
experiència, explicar a tothom com es senten”. 
El llibre és una eina per apropar a altres nois 
i noies a aquestes realitats que tenen molt a 
prop de casa.

L’obra és la primera de la nova col·lecció “solidaris”, 
de l’Editorial Claret, que agrupa i fa visibles inicia-
tives participatives que vinculen joves i literatura a 
través de valors socials i solidaris. Els beneficis dels 
drets d’autor per la venda dels llibres es destinaran 
íntegrament al Casal dels Infants.

“
”
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94 nens i nenes fan accions 
especifiques d’esport

429 nens i nenes fan 
activitat física una 
tarda a la 
setmana
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 Més esport com a eina educativa 
i d’inclusió social

A Badalona, l’Esport Suma

A finals d’any, hem iniciat una col·laboració amb la Gasol Foundation 
que suma esforços a través de l’esport per a la infància en risc als barris. 

L’Esport Suma és una acció pilot, pensada i 
ideada conjuntament entre el Casal i la Ga-
sol Foundation, que tindrà un seguiment 
de les activitats i de l’impacte continuat 
durant dos anys, per tal que pugui ser 
una proposta educativa i esportiva per a 
desenvolupar a altres barris en entorns 
vulnerables.

El programa educatiu i social proposa un 
conjunt d’activitats esportives per a nens/
es, joves i famílies com un instrument de 
promoció de la salut i de valors, amb 
propostes adequades per a cada una de les 
etapes vitals del desenvolupament.

Des de l’octubre 76 nens, nenes i famílies 
del Casal dels Infants de Badalona compten 
amb un espai que els introdueix a l’acti-
vitat física i els hàbits saludables com a 
part imprescindible del desenvolupament 
personal i social. Els desperta la motivació, i 
els ajuda a canalitzar moltes de les tensions 
que acumulen, els permet espais de relació 
diferents i promou valors positius com 
l’honestedat, el treball en equip, l’esforç i la 
perseverança... elements clau en el seu pro-
cés de creixement i els reptes que tenen 
per endavant. 

A Santa Coloma, Actívica

Gràcies a la beca Actívica de la Fundació Jaume Casademont, durant 
aquest any hem impulsat noves accions esportives amb infants de 6 a 
12 anys, i les seves famílies, a Santa Coloma de Gramenet.

L’esport aporta molts beneficis als infants 
quant al seu desenvolupament personal 
i el seu creixement, però si l’activitat és 
compartida amb pares i mares el benefici 
encara és major. El projecte esportiu de 
Santa Coloma es va posar en marxa a finals 
de 2013, i durant el 2014 ha possibilitat a 
44 nens i nenes entrenament esportiu dos 
cops a la setmana, activitats amb els pares 
i les mares els dissabtes i tallers quinzenals 
d’hàbits saludables.

Els grups de petits (6 a 9 anys) han realitzat 
activitat multiesportiva i els grans (9 a 12 
anys), han treballat en l’adquisició d’habi-
litats esportives, hàbits d’higiene i foment 
dels valors de cooperació i reforç de la seva 
autoestima en la pràctica esportiva.

Saber guanyar, però també saber perdre, 
ajudar el company, treballar sobre els 
conflictes i optimitzar les habilitats són 
elements que l’esport permet posar de ma-
nifest i que aporten molt valor al procés 
educatiu.

10
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264 veïns i veïnes del Raval partici-
pen en l’Espai Tecnològic Comunitari

275 infants i joves que 
participen en l’Espai 
Tecnològic Comunitari
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Espai tecnològic, entorns 
d’aprenentatge comunitari

L’Espai Tecnològic comunitari promociona l’ús educatiu, social i alterna-
tiu de les noves tecnologies amb els infants, joves i veïns/es del Raval. 
En aquest marc, l’acció Raval Kids, treballa amb nens i nenes de qua-
tre entitats del barri (l’AEI Raval, el Casal Infantil Drassanes, la Fundació 
Social del Raval i el Centre Obert Gavina), perquè utilitzin les noves 
tecnologies com una eina en el seu dia a dia, aprenent en aquest 
entorn a partir de les seves idees i interessos i des del seu protagonis-
me i participació. 

La “joguina solidària” neix d’una idea dels 
mateixos nens i nenes i consisteix en cons-
truir joguines electròniques per regalar-les 
als infants pacients de l’Hospital Sant Pau, 
en procés de rehabilitació. Per això, han 
fet servir material informàtic reciclat i l’han 
transformat en joguines adaptades per a 
altres nens i nenes amb mobilitat reduïda. 
Amb la imaginació desbordant dels petits 
inventors d’entre 7 i 9 anys, s’ha creat: un 
tres en ratlla en tres dimensions i un circuit 
de moto GP. L’objectiu era que els infants 
que tenen dificultats per moure’s puguin 
anar recuperant determinades habilitats a 
l’hora que juguen.

L’Arbre dels Contes, per exemple, és una 
iniciativa resultat d’una acció per estimular l’ 
interès per la lectura i els valors de l’amistat, 
la companyonia, l’altruisme i el respecte, 
feta pels nens i nenes del grup de petits del 
AEIRAval.

Els nois més grans han ideat un documen-
tal sobre el Bullying, “la temàtica que els 
motiva a ells”, assegura el Marc, i un altre 
grup treballa amb codis QR recreant una 
ciutat ideal, “verda” i sense barreres arqui-
tectòniques.

11

El projecte Raval Kids porta en marxa des 
de 2007 i des de llavors s’ha anat adaptant 
a la realitat i interessos dels infants. L’acció 
va ser presentada com a bona pràctica a 
la Tribuna FEDAIA, un espai de reflexió i 
anàlisi sobre la prevenció i protecció a la 
infància en risc d’exclusió social. 

16 nens i nenes 
de l’AEI-Raval 

entre els 3 
i els 6 

anys

12 nens 
i nenes del Casal 

Infantil Drassanes 
entre 10 i 12 anys

15 infants del Casal Infantil Drassanes entre 7 i 9 anys
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L’Art com a eina d’expressió 
i creixement per a petits i grans

Cada vegada més persones posen a disposició dels infants i joves amb 
menys oportunitats el seu saber i coneixement per complementar la 
seva educació, amb activitats que els ajuden en el seu desenvolupa-
ment personal i social. Enguany, entre totes i tots hem construït ponts 
entre l’art i l’educació.

El viatge de Nebile
Amb la col·laboració de La Fundació La Roda i ImpactaT Intervencions Teatrals, els nois 
i noies del Casal Jove Atles del Raval han participat de la Trobada de Teatre Social per a 
Joves “Deslimita’m”. El cicle, que es celebra cada any al Teatre Barts, té com a objectiu apro-
par les vides dels i les joves en risc d’exclusió social, des de la seva pròpia veu.

Els nois i noies del Casal han presentat “el 
viatge de Nebile”, una jove que somnia en 
venir al nostre país per tenir una millor vida, 
plena d’oportunitats, però un cop comença 
el viatge, descobreix que tot són dificultats: 
un mur cultural invisible però molt present, 
la impossibilitat de trobar feina, discrimina-
ció... Tot i així, les ganes de tirar endavant li 

donen la força per sobreeixir de les dificul-
tats. 

El procés els ha permès no només deixar-se 
anar i desenvolupar la seva expressivitat 
com a actors i actrius sinó, a més, practicar la 
llengua, relacionar-se, fer més xarxa i guanyar 
autoestima.

“Teatre a la motxilla”
Les actrius Mamen Duch i Lisa Marrani creadores del projecte Teatre a la Motxilla, amb la col·la-
boració de l’Obra Social de La Caixa, han treballat durant el curs amb els nens i nenes del Casal 
de Santa Coloma i del Raval. Totes i tots van fer un viatge creatiu durant quatre mesos que va 
culminar amb una representació teatral a l’escenari de l’Auditori del CaixaForum de Barcelona, 
un dissabte de juny. 

La proposta aprofitava l’empenta que té 
l’immortal obra de l’escriptor Antoine de 
Saint-Exupéry, el Petit Príncep, per tal que 
els nens i nenes treballessin l’expressió, 
l’empatia i la cohesió amb el grup alhora 
que feien volar la imaginació i els somnis.

L’obra es presentava com un recorregut 
sensorial entre els mons individual i col·lec-
tiu que neixen en obrir la motxilla de cada 
nen. A l’escenari van buidar les seves mot-
xilles per compartir-ne el contingut amb el 
públic que omplia l’Auditori.

12
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Amb l’Escola Coral de l’Orfeó Català 
per a l’educació musical
Els nens i nenes del Casal Obert Infantil del Raval han pogut enguany participar d’una coral. 
Ho han triat ells i per això l’activitat els feia especial il·lusió. Cada setmana, en l’activitat de 
cant, han fet exercicis d’escalfament de la veu i, un cop a punt, han cantat i, fins i tot, ballat al 
ritme de la guitarra. L’autoestima, la creativitat i l’expressió són valors que es veuen reforçats 
per aquesta activitat.

La Coral del Casal ha estat una de les dinou 
que formen part del projecte social CLAVÉ 
XXI, que desenvolupa la Fundació Orfeó 
Català- Palau de la Música amb escoles i 
entitats del districte de Ciutat Vella. L’objec-

tiu: que l’aprenentatge del cant coral ajudi 
a fomentar la inclusió social. Totes les corals 
van coincidir en un concert final el 15 de 
juny al Palau de la Música.

Et toca a tu
Organitzat per l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i L’Auditor, l’Et Toca a 
tu és un projecte participatiu musical per a entitats socioculturals que treballen amb la música 
com a eina dels seus projectes d’integració social. Enguany, un grup de nens/es i joves del 
Casal dels Infants del Raval i de Santa Coloma de Gramenet hi han participat en el marc de les 
activitats d’iniciació musical en ritme i percussió, que es fan al Casal. 

La iniciativa els ha permès treballar la res-
ponsabilitat individual i amb el grup, l’esforç 
per assolir fites, el compromís de participar i 
l’expressió individual. Tots ells elements claus 
en el seu desenvolupament personal.

La culminació de molts mesos d’assajos ha 
estat un espectacle a l’escenari de l’Auditori, 

al costat dels més de 90 músics de l’Or-
questra Simfònica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya (OBC) en un esdeveniment 
que va unir música i integració social i on 
també hi van participar els nens i nenes de 
l’Orquestra de les Escoles de l’Hospitalet de 
Llobregat.

Neix el BCNZoom, “germà petit” del TanjaZoom
Enguany hem organitzat el primer festival d’art audiovisual del jovent vinculat a entitats 
socials dels barris del Raval i Besòs de Barcelona, la Mina de Sant Adrià del Besòs, Santa 
Coloma, Badalona i Salt.

La iniciativa va nèxier a Tànger fa 3 anys i el 
procés s’ha consolidat en un festival anual, 
el TanjaZoom, que mobilitza més de 500 
joves dels barris perifèrics d’aquesta ciutat 
en un esdeveniment cultural i social únic 
a la ciutat. Hem replicat la iniciativa aqui, 
visibilitzant i donant suport a les activitats 
que milloren les competències i la parti-

cipació del jovent a partir d’expressar la 
seva realitat. El BCNZoom es va celebrar els 
dies 9 i 10 de maig en un esdeveniment 
protagonitzat per més de 200 noies i nois 
participants presentant les seves produc-
cions i animant amb actuacions el passi de 
les obres seleccionades i un final de festa 
amb la proclamació dels guanyadors. 

Consulta els videos finalistes de la primera edició:   https://www.youtube.com/results?search_query=bcnzoom 
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800 infants 
amb espais de 
reforç escolar a l’estiu

Espai d’Estudi per a 
200 joves a l’estiu
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Un esforç extraordinari per aconseguir un 
estiu ple d’activitats 

#sócsomriure
La crida del Casal per a l’estiu ha il·lusionat més 500 persones que han passat una 
part de les seves vacances amb els infants i joves del Casal com a voluntaris/es i a 
més de 2.000, que hi han col·laborat amb suport econòmic per fer-ho possible.

Escoles, entitats, empreses, organitzaci-
ons i mitjans de comunicació han ajudat 
a difondre el nostre crit solidari per fer-lo 
arribar arreu i sumar esforços per a un estiu 
inoblidable. Moltes gràcies.

Sumant esforços d’arreu, hem aconse-
guit que el Casal s’omplís d’activitats de 
lleure educatives, colònies, campaments 
i sortides tot el juliol i l’agost, perquè el 

màxim d’infants gaudissin de vacances 
en igualtat d’oportunitats.

Especialment significatiu ha estat l’esforç 
als barris de Santa Coloma, Badalona, Sant 
Adrià del Besòs i Salt, que ha permès ampli-
ar la cobertura i mantenir obert al Casal 
per oferir un estiu il·lusionador a molts més 
infants i joves.

Més suport per als exàmens de setembre
L’estiu és una època especialment complicada. L’aturada de les classes i les grans dificul-
tats que tenen moltes famílies per oferir als seus fills un reforç escolar adequat, compli-
quen l’inici del curs de molts d’ells.

Perquè els exàmens de setembre no siguin 
un nou element de desigualtat educativa, 
hem reactivitat els espais per reforçar el 
repàs de matèries de cara als exàmens de 
setembre. Havíem detectat un augment 
del fracàs als exàmens del setembre entre 
els nens/es de les famílies amb pocs recur-
sos que no poden fer-se càrrec del reforç 
que necessiten els seus fills a l’estiu.

Les activitats de lleure de l’estiu a tots els 
barris, s’ha afegit un programa complet 
de reforç de matèries, adaptat a l’edat i les 
capacitats de l’infant o jove. Es tracta de 
que els infants siguin i es sentin els prota-
gonistes del seu èxit escolar. 

13

 800 nens i nenes 
fins a 16 anys 

amb activitats de lleure 
i reforç educatiu diari

200 joves han participat de les 
activitats d’estiu i campaments

Més de 1.000 infants 
i joves passen 
l’estiu al Casal

i més de 500
voluntaris/es
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340 joves han pogut realitzar 
estades de pràctiques

240 nois i noies al Raval, La Mina i Salt s’han 
format en oficis
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Amb els joves SíSí, sí que volen 
formar-se i sí que volen treballar

Xarxa d’Accés al Treball
Enguany, la demanda de formació per part dels nois i noies dels barris on actuem ens 
ha desbordat. Hem rebut 1.400 demandes de formació per a 240 places en el global de 
cursos del 2014. Des de l’aliança empresa-sector social, hem continuat impulsant 
accions d’activació, formació i inserció laboral que, malgrat el context, possibiliten al 
jovent amb menys possibilitats arribar a trobar una primera feina. 

Per aquells alumnes que abandonen 
l’escola sense certificar o desmotivats 
per continuar formant-se després dels 16 
anys, generem respostes adaptades per 
facilitar-los la vinculació a altres recursos 
i itineraris de suport a la inserció que els 
mantinguin activats per la recerca de feina 
o els obrin els ulls a possibles formacions, 
són els espais Xarxa d’Accés al Treball.

Hem pogut obrir una  Xarxa d’Accés al 
Treball a cada barri per ampliar-ne l’abast i 
arribar a millorar l’activitat i ocupabilitat de 
més nois i noies. Farem especial atenció a 
generar accions de noves oportunitats de 
retorn a la formació per als joves entre 16 i 
18 anys.

Un model de formació construït amb les empre-
ses, que funciona : 1ª Oportunitat 
Un jove desencantat i desmotivat necessita, sobretot, un referent educatiu que el faci 
tornar a confiar en ell mateix i en les seves possibilitats. Els acompanyem des d’un entorn 
motivant, obert a noves oportunitats, que desperti el seu interès i els retorni el gust per 
explorar noves vies de formació i de futur.

En un mercat laboral tan exigent anem 
de la mà dels que el coneixen: les em-
preses. Comptem amb elles per generar 
aquest entorn motivant i capacitar, formar 
i acompanyar nois i noies cap a la inserció, 
cap a l’autonomia. El seu paper és clau per 
generar portunitats de formació i de feina 
per a molts nois i noies amb baix perfil 
ocupacional, que les necessiten. 

Des d’aquesta aliança empresa-sector 
social, el programa Primera Oportunitat 
del Casal dels Infants desenvolupa amb 
155 empreses accions d’activació, formació 
i inserció laboral que, malgrat el context, 
possibiliten al jovent amb menys possibili-

tats arribar a trobar una primera feina. 
• formacions curtes i intensives de capaci-

tació laboral per començar una feina
• recuperació d’habilitats socials i compe-

tències tranversals 
• formació a l’aula i en empreses 
• pràctiques en entorns reals de treball. 
• capacitació professional en diferents 

sectors
• seguiment tutorial i acompanyament 

integral dels joves alumnes
• espais de recerca activa de feina
• seguiment post-inserció laboral. 

De la mà d’empreses compromeses hem 
format nois i noies al Raval, La Mina i Salt. 

14
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369 joves 
orientats per 

explorar noves 
vies de 

formació 
i de futur

138 joves 
han trobat 
una feina per 
tirar endavant
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• com a cambrers/es de pis per a hotels 
• en neteja industrial
• com ajudants de cambrer a l’Aula d’Hos-

taleria 
• en el sector logístic 
• com assistents personals de persones 

amb mobilitat reduïda. 

El nombre de pràctiques creix cada any 
perquè treballem els itineraris d’orientació 
i formatius colze a colze amb el teixit d’em-
preses, que ofereixen oportunitats. 

El programa Primera Oportunitat del Casal 
demostra que la suma de coneixements i 
esforços, el treball en xarxa i la responsabi-

litat social, col·lectiva i compartida, genera 
respostes concretes i promocionadores per 
al futur de molts joves del país.

Nova edició de “les empreses tornen a l’Insti”

El pas de l’escola al treball és un moment clau per a molts adolescents 
quan acaben l’educació obligatòria. Hi som per orientar-los i generant 
accions que els acostin a la realitat laboral per poder iniciar itineraris de 
futur.

Les noies i els nois de 4t ESO de l’Institut 
Milà i Fontanals del Raval han pogut escol-
tar l’experiència de persones responsables 
de diverses empreses del territori, que els 
han parlat de quins són els valors, compe-
tències tècniques i habilitats relacionals que 
el mercat laboral demanarà als joves en un 
futur pròxim. En aquestes trobades l’equip 
educatiu del Casal els transmet la varietat 
de recursos formatius que tenen a l’abast, 

així com els serveis d’orentació i acompa-
nyament que els podem oferir.

En un moment on els nois i les noies han 
de triar un camí, espais de contacte com 
aquests són estimulants per imaginar què 
voldrien fer.

Durant la trobada amb representants de 
Sensus Grup; del CCCB (Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona) i l’Hotel 
Le Meridien i amb el xef dels restaurants 
Monvínic i Fastvínic, els van encoratjat 
a continuar formant-se i aprofitar totes 
aquelles oportunitats que tinguin a l’abast 
per ampliar els seus coneixements.

Treballarem per replicar el curs que ve 
aquestes trobades als instituts de tots els 
barris on actuem.
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El Casal, escola de ciutadania. 
A participar s’aprèn participant

El projecte l’Escola Suma del Casal implica nois i noies d’ESO i Batxille-
rat i els propis joves del Casal en la lluita contra les desigualtats. Sen-
sibilitzar-los, promoure la ciutadania participativa i la implicació social 
perquè siguin crítics amb el món que els envolta i que vulguin treballar 
per canviar-lo. Amb aquest horitzó, hem donat embranzida al projecte. 

Hem realitzat xerrades a les escoles per 
explicar que, a barris molt propers, inclòs 
el seu propi, viuen companys/es de la seva 
mateixa edat en situacions de clara desi-
gualtat. Els colpeix especialment pensar 
que tenen la seva mateixa edat. Més de 
200 alumnes han demanat informació per 
apuntar-se com a voluntaris.

També, des dels propis Casals Jove, nois i 
noies que saben de primera mà de la im-
portància de comptar amb persones que 
t’acompanyin en determinats moments de 
la vida, participen activament ajudant-ne 
d’altres.

Així, alumnes d’escoles de Barcelona, Bada-
lona i Santa Coloma i nois i noies dels Casal 
Jove formen el grup del voluntariat jove. 
Una “cantera” de 70 nois i noies entre 16 i 18 

anys que han tastat el gust del compromís 
amb els altres i la solidaritat.

Aquesta experiència ha portat la Xènia i la 
Cristina a presentar escrits al Concurs de 
Relats de Voluntariat Social de la Federació 
Catalana de Voluntariat Social, que han me-
rescut el 1er i 2on premi respectivament. 
En els relats, les noies han destacat que se 
senten “útils” i “reconfortades” quan senten 
l’agraïment de les persones a les que han 
acompanyat. A més, asseguren que fer de 
voluntàries les ha ajudat a ser menys egois-
tes i a veure el món des d’una perspectiva 
molt més solidària. “Algunes coses, les co-
ses més meravelloses del món, no poden 
definir-se amb un grapat de paraules, i el 
voluntariat és una d’aquestes coses”, expli-
ca al seu text la Cristina.

15

70 menors formen el grup 
Voluntariat Jove del Casal

Hem explicat el Casal 
a 1.540 alumnes

Una xarxa de 41 escoles 
compromeses amb 
els infants i joves 
del Casal
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El Programa Incorpora de La 
Caixa i Alliance Emploi, aglutinem 

organitzacions i empreses per a la formació 
laboral de joves marrroquins. 

Bona part dels menors immigrats a Catalunya en els darrers anys són 
magrebins. Aquesta realitat no només és un repte per acollir-los i 
acompanyar-los als nostres barris, sinó que és el motiu principal pel 
qual el Casal treballa al Marroc (Tànger i Casablanca) des de l’any 2000. 

En el marc del programa Incorpora de la 
Caixa, que impulsa la integració laboral de 
col·lectius en risc d’exclusió social, desenvo-
lupem accions de formació i inserció per a 
joves dels barris de Tanger i Casablanca des 
del 2011.

Fruit d’aquesta feina en clau de suport 
i acompanyament a nois i noies que 
necessiten formar-se i treballar, ha sorgit 
el projecte Alliance Emploi, finançat per 
la Unió Europea, que ajuda joves amb 
dificultat d’inserció laboral a trobar feina i 
refer la seva vida. Els nois i noies, detectats i 
seleccionats per la Unió Nacional de Dones 
del Marroc -a Tànger- i per l’Associació 
Marroquina de Solidaritat i d’Exclusió social 
–a Casablanca-, han estat tutoritzats durant 
mesos per persones de diferents empreses 
que, al seu torn, havien estat seleccionades 
i sensibilitzades per la CGEM (Confederació 
d’Empresaris del Marroc).

Però a Alliance Emploi no només hi han 
col·laborat les organitzacions marroquines, 
la Fundació Èxit ha tingut també un paper 
clau. Fa uns anys que Èxit treballa amb el 

Casal a Catalunya amb la metodologia del 
coaching empresarial, que enguany s’ha 
implementat a Tànger i Casablanca i que 
comporta la feina amb voluntaris de les 
empreses que guien els nois i noies. 

Hem coordinat la feina d’aquesta xarxa 
d’entitats i gràcies a la suma d’esforços 
hem pogut donar l’oportunitat a 82 joves 
de seguir un itinerari de futur, que combina 
la formació dual i el coaching.

Un dels vuit Premis Incorpora de 
la Caixa 2014 l’ha merescut l’em-
presa Rango 10 del sector de serveis 
hotelers, en neteja d’habitacions i de 
zones comunes, servei d’esmorzar i 
manteniment d’instal·lacions. El jurat 
va decidir per unanimitat atorgar-li el 
premi en aquesta categoria per l’alt 
nombre d’insercions que ha assolit 
(22), algunes de les quals han esde-
vingut contractacions indefinides. 
Molts joves formats al Casal formen 
part de la plantilla de Rango 10. 

16
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Resposta ciutadana: més 
compromisos que mai

Skate your problems 
Herokid és una marca de roba indepen-
dent amb una filosofia urbana, molt lligada 
a l’skate. L’skate que més enllà d’un esport 
pot ser una eina integradora que millo-
ra l’autoestima, evita l’aïllament social i 
fomenta la superació de les pors per part 
dels joves. Per aquest motiu, Herokid va 
pensar en fer-lo servir per ajudar els joves 
dels barris amb més desigualtat i ajudar-los 
a superar les dificultats en el seu dia a 
dia. Herokid i el Casal van crear skate your 
problems. 

Una desena d’adolescents del Casal del 
Raval (6 nois i 4 noies) van dibuixar allò que 
els pertorbava o els preocupava. Amb les 
seves il·lustracions, es va crear el disseny 
d’una taula de Herokid. Cadascun dels 

nois i noies que va participar al projecte 
va rebre una rèplica de la taula i va ser 
convidat pels reconeguts skaters Shawn 
Sayles i Jonathan Recio, a patinar amb ells. 
Van passar una jornada estrenant les seves 
taules i practicant junts mentre intercanvia-
ven històries i impressions.

La taula, amb el disseny exclusiu creat a 
partir dels dibuixos dels joves, pot adqui-
rir-se a través del web www.skateyourpro-
blems.com. Fins al moment, s’han venut 
76 taules i tot el que s’obtingui es destinarà 
íntegrament als projectes del Casal.

Un regal perfecte per als amants de l’skate i 
una gran manera de contribuir a que els 
joves puguin tirar endavant!

Chek-in solidari
Per segon any consecutiu, la campanya, 
ha aconseguit recaptar 7.838 euros que 
es destinaran a donar suport al projecte 
Vincles, que treballa amb mares i nadons 
de 0 a 3 anys. Un total de 17 empreses del 
sector que formen part d’APARTUR han 
participat donant un euro per cada reserva 
feta en un apartament turístic des de l’1 de 
juny al 15 de setembre. 

Les empreses que han participat en aques-
ta segona edició del Chek In Solidari són: 
Akira Flats, Apartment Barcelona, Lugaris, 
Rent a Flat in Barcelona, Home Around 
Internacional, Interhome, RentTheSun.
com, BCN Urban Apartments, BCN Rentals, 
Friendly Rentals, Habitat Apartments, Inside 

Barcelona, Fisa Rentals, Barcelona In, BCN 
Gòtic, Flat Barcelona i Key 
Family

17
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Sant Jordi Solidari
La festa ciutadana de Sant Jordi es conso-
lida com una diada solidària per la igualtat 
d’oportunitats de tots els infants. Fins a 30 
empreses i escoles s’han sumat a la campa-
nya “una rosa contra la pobresa infantil”, 
que ha generat 4.000 euros de suport 
directe als projectes del Casal. 

Cada vegada són més les activitats que als 
diferents barris dinamitzem entre totes i 
tots participant amb infants, joves i famílies 
d’aquesta festa.

Repetim “Ferran Adrià i la fàbrica de menjar 
solidari”
Hem repetit l’espectacle que s’ha sumat de 
nou a la crida #sócsomriure del Casal, om-
plint el Gran Teatre del Liceu d’oportunitats 
per als infants i joves.

L’esdeveniment va congregar a 1.300 
persones que van poder gaudir d’un show 
d’humor i cuina únic al món, emmarcat 
, enguany, en els actes del Tricentenari. El 
periodista i presentador Josep Cuní va ser 
l’encarregat de presentar aquesta segona 
edició de la Fàbrica, que reproduïa l’am-
bient i la cuina que es feia a la Barcelona 
del 1700 amb la inestimable participació 

de Joan Roca, Carme Ruscalleda i Christian 
Escribà i, per suposat, de Ferran Adrià. Els 
cuiners van sortir a l’escenari de la mà de 
Minoria Absoluta, que guionitza i dirigeix 
l’espectacle, i van tenir sorpreses com l’apa-
rició destacada del presentador de televisió 
i cuiner Alberto Chicote.

En les dues primeres edicions, més de 
3.000 espectadors i cinquanta empreses 
compromeses han generat 220.000 euros, 
que s’han transformat en oportunitats per a 
enfortir 4 eixos clau del Casal.
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Els comptes clars

Hem impulsat 
53 projectes

Un equip de 
1.200 persones
1.030 voluntaris/es

170 contractats/des

Per fer possibles aquests serveis ha calgut cercar i obtenir el màxim de suports 
possibles que, com sempre, parteixen de diverses fonts i enguany, han sumat 

5.947.487,79 euros

Han acompanyat 
a més de 6.700 infants, 
joves i famílies

Finançament públic: 
2.610.401,36

Finançament privat: 
3.337.086,43

Administració autonòmica: 595.723,36 (10,02 %)

Administracions locals (ajuntaments): 777.687,16 (13,08 %)

Administració central: 930.142,25 (15,64 %)

Administració Europea: 55.476,56 (0,93 %)

Altres administracions públiques: 251.372,03 (4,23 %)

El 43,89 % de les aportacions 
correspon a les administracions 
 públiques

Donacions de ciutadans/es: 785.680,98 (13,21 %)

Empreses privades i Fundacions 

Privades: 541.518,94 (9,11 %)

Obres socials i entitats financeres: 1.969.412,12 (33,11 %)

Altres entitats: 40.474,39 (0,68 %)

El 56,11% de les aportacions prové de 
la societat civil (ciutadania, empreses, 
fundacions i institucions)

18
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Gràcies als restaurants de la Tapa Solidària  4a edició:

3 NUSOS; 7 PORTES; ARENAL;  AROLA; AULA RESTAURANT- CETT; B LOUNGE; BALTHAZAR; BAR MUT; BASÍLICO; 
BODEGA 1900; BODEGA SEPULVEDA; BUTIPÀ_GLÒRIES; BUTIPÀ_LA ROCA VILLAGE; BUTIPÀ_MAQUINISTA; BUTI-
PÀ_RAMALLERES; CAL TITO ; CAN LLUÍS; CAN REVERTER II; CAN ROS; CANDELA; CAÑETE; CASA ALFONSO ; CASA 
DE TAPES CAÑOTA; CASA GUINART; CASA LEOPOLDO; CASA PALOMA; CATA 181;  CENT ONZE;  COLIBRÍ;  COMPAR-
TIR; CUINES SANTA CATERINA; DID PLATETS; DOS CIELOS; DOS PALILLOS; EL JAPONÈS; EL QUIM DE LA BOQUERIA; 
ELS “POLLOS” DE LLULL - SAGRADA FAMÍLIA; ELS “POLLOS” DE LLULL - VILA OLÍMPICA; ELS OCELLETS; ESCRIBÀ; 
ESHOB; ESPINALER; ETH BISTRO; ETH RESTILHÈ; FLAMANT; FONDA ESPAÑA; FONDA MARINA; FORN BERTRAN BA-
DALONA; FREIXA TRADICIÓ; GAIG; GRANJA ELENA; HOFMANN; IDEAL COCKTAIL BAR; KOY SHUNKA; L’ ARRÒS; LA 
DOLÇA HERMINIA ; LA GAVINA; LA LLAVE; LA LOLA; LA MAR SALADA ; LA POLPA ; LOIDI; LOLITA TAPERIA; LUZIA; 
MAGATZEM DEL PORT; MARKET RESTAURANT ; MIRADOR DEL PALAU; MIU JAPONES ; MORDISCO; MORITZ; OHLA 
GASTROBAR SAÜC; PEPA TOMATE ; PETIT COMITÉ DE NANDU JUBANY; PINOTXO; RESTAURANT PEPITO; ROCA 
BAR ; SEVILLE’S; SHANGHAI; SUQUET DE L’ALMIRALL; TAPAS 24; TAVERNA DE SUCULENT; TAVERNA MIU ; TICKETS ; 
VELÒDROM; WINDSOR; XUP- XUP

Gràcies a les empreses del Chekin  Solidari 2a edició:

AKIRA; APARTMENT BARCELONA; BARCELONA RENT THE SUN AND MORE; BARCELONA URBAN APARTMENTS; 
BCN GOTIC APARTMENTS; BCN RENTALS; FISARENTALS; FLAT BARCELONA; FRIENDLY RENTALS; HABITAT APART-
MENTS; HOME AROUND INTERNACIONAL; INSIDE BARCELONA; INTERHOME; KEY FAMILY, S.L; LUGARIS; MURILLO 
6, S.L.; RENT A FLAT IN BARCELONA

Gràcies a les escoles de l’Escola Suma, compromeses amb la igualtat d’oportunitats:

AMPA ESCOLA DEL CLOT; AMPA THAU BARCELONA; COL·LEGI MARISTES RUBÍ; COL·LEGI MONTSERRAT; COLEGIO 
CALASANZ ESCOLAPIOS PAMPLONA; ESCOLA D’APRENENTS SANT GENÍS DELS AGUDELLS; ESCOLA FREDERIC 
MISTRAL-TÈCNIC EULÀLIA; ESCOLA GUINARDÓ; ESCOLA INFANT JESUS ; ESCOLA LA SALLE GRÀCIA; ESCOLA LYS; 
ESCOLA MIREIA; ESCOLA PIA CALELLA; ESCOLA PIA DE SANT ANTONI; ESCOLA SANT MEDIR; INSTITUT CAMPS 
BLANCS; INSTITUT LA BASTIDA; RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ; CENTRE D’ESTUDIS JOAN MARAGALL; CIC 
ESCOLA DE BATXILLERATS; COL·LEGI AMOR DE DÉU; COL·LEGI SINGUERLIN; ECOLA THAU BARCELONA; ESCOLA 
ELS ARCS; ESCOLA GARBÍ ESPLUGUES; ESCOLA JESUITES CASP ; ESCOLA NAUSICA; ESCOLA PIA GRANOLLERS; 
ESCOLA PIA SARRIÀ; ESCOLA POMPEU FABRA; ESCOLA SAGRAT COR SARRIÀ; ESCOLA SALESIANS DE SARRIÀ; 
ESCOLA VEDRUNA GRÀCIA; ESCOLA VORAMAR; INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC; AMPA ORLANDAI SARRIÀ; CIC 
ESCOLA CICLES FORMATIUS; CIC ESCOLA D’IDIOMES; COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA HORTA; COLEGIO SAGRADO 
CORAZÓN DE BARCELONA; ESCOLA ASSIS; ESCOLA BETÀNIA-PATMOS; ESCOLA DE MÚSICA VIRTÈLIA-CIC; ESCOLA 
JESUITES DE SARRIÀ-SANT IGNASI; ESCOLA LA SALLE GIRONA; ESCOLA LA SALLE HORTA; ESCOLA MARE DE DÉU 
DE L’ASSUMPCIÓ; ESCOLA PERE VERGÉS BADALONA; ESCOLA PROA; ESCOLA PIA SABADELL; ESCOLA SADAKO; 
ESCOLA SAGRAT COR DIPUTACIÓ; ESCOLA SOLC; ESCOLA THAU SANT CUGAT; ESCOLA VIROLAI; FUNDACIÓ COLL-
SEROLA; IES 4 CANTONS; IES FRONT MARÍTIM; INSTITUT RIBOT I SERRA

Gràcies a la Xarxa d’Empreses Ciutadanes que fan possibles l’acompanyament diari 
dels infants, joves i famílies: 

ACONTRALUZ; AIRBNB ONLINE SERVICES SPAIN S.L.; ALTAVISTA HOTELERA, S.L; ARTGRÀFIC, S.A.; ASESORIA CARDE-
LLACH PANADES SL; ASSOCIACIÓ CALIU CONGRÉS; ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE DALT DE LA VILA; ASSOCIACIÓ EXCUR-
SIONISTA ALTIPLÀ; ATIB; BCN S.L.; BEBE DUE ESPAÑA, S.A.; BELLART CARDOS, S.L.; BUFETE JURÍDICO CONESA; CAN XIOL, 
S.L.; CAPELLA DE L’ESCOLA PIA DE GRANOLLERS; CASA AMETLLER, S.L.; CASTELLCIR AMB TOTHOM; CERAS ESPECIALES 
MARTINEZ DE SANT VICENTE, S.A.; CERCLE D’ECONOMIA; CHUPA CHUPS, S.A.; CIENCIA ACTIVA; CLINICA SAGRADA 

Moltes gràcies!
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FAMILIA S.A.; COFLUSA, S.A.U; COLELL S.A.; COMAIRPORT, S.L.; COMERCIAL GRUPO FREIXENET, S.A.; COMERCIAL 
RIBA FARRE, S.A.; COMPLEMENTOS DEL VIDRIO VITRUM, S.A.; CONTANK, S.A.; CRISTALLSJOIA, S.L.; CURTIDOS BADIA, 
S.A; CYO GLOBALMEDIA, S.L.; DAFYN SA; DEVENTER CONSULTING SRL; DONA DOUZ, S.L; DONATOR WORLD S.L; DRIS 
BUSINESS, S.L; EDUCATIONAL SERVICES ABROAD, LLC; EKMAN IBÉRICA, S.A.; ESTUDI 6; ESTUDIS D´HOTELERIA I TURISME 
CETT-S.A; FAITEM PLUS PROMOCIONES, S.L.; FINCAS NUÑEZ, S.L.; FLAIX FM, S.L.; FRUTAS Y HORTALIZAS FLORES, S.L; 
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA (IRB BARCELONA); FUNDACION AGBAR; FUNDACIÓN 
CRISTO TRABAJADOR; FUNDACIÓN RENTA CORPORACIÓN; G Y D IBERICA, S.A.; GERMANES DOMINIQUES PRESEN-
TACIÓ; GESBIO, S.L.; GIL CARDÚS, S.L; GRUP DE SOLIDARITAT ÉS L’HORA; GRUPO MIQUEL Y COSTAS Y MIQUEL, S.A.; 
HERMANDAD ROCIERA ANDALUZA DE HOSPITALET; I.F.B TICKET SYSTEMS, S.L; IDEA IURIS, S.L.; INSTITUT CATALA DE 
RETINA, S.L.; INSTITUT ILDEFONS CERDÀ; INTERTRANSIT S.A.; IPSOS OPERACIONES, S.A; KENOGARD, S.A.; KINGS-
BROOK, S.L.; L’ALTRE TALLER, S.L.; LA MILICIA, S.L.; LABORATORIS BYLY, S.A.; L’ESSÈNCIA DEL BLAT, S.L; LET’S BONUS, 
S.L.U.; LUMBIER DE INVERSIONES, S.L; MAPRYSER, S.L.; MARINE BUSINESS; MATUTE Y DÍAZ; MEETING & EVENTS 
BARCELONA; MIRA K NET; MOLINS TRES, S.L.; MONESTIR DE SANT MATIES; MONESTIR SANTA MARIA DE VALLBONA; 
MOVIMENT D’UNIVERSITARIS I ESTUDIANTS CRISTIANS DE BARCELONA; MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L.; NATALIA 
RIBÉ, S.L.U; NETCENTRIC IBERICA, S.L.U; OCTAGON COMMUNICATION, S.L.; ODYL, S.A.; PARC SANITARI-SANT JOAN DE 
DÉU; PIROTECNIA IGUAL, S.A.; POLYMEDIC2000SA; PRODUCCIONES DE GASTRONOMIA, S.L; PTF S.L; PUENTE AEREO, 
S.L.; PURAVIDA QUIROPRÁCTICA; RACC AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA; RAFAEL MARQUEZ MORO Y CIA., S.A.; 
REED EXHIBITIONS LIMITED; ROUS RESIDENCIAL, S.L; SADECA SYSTEMS, S.L; SALLO-KIRA, S.L.; SALVADOR ESCODA, 
S.A.; SEGÚ ADVOCATS, SL; SERAFÍ, INDÚSTRIA GRÀFICA PUBLICITÀRIA; SINCROFARM, S.L; SINTAGMA CREACIONES 
EDITORIALES, S.L; SISTEMES DE L’HOSPITALET I BAIX LLOBREGAT S.A.; STAR TRANS, S.A; SUMINISTROS ELÉCTRICOS 
INDUSTRIALES ANTON TEIXIDÓ, S.A; TARANNÀ CLUB VIATGES, S.A; TG TOUR GASTRONOMICO; UPPER EAST SIDE 
REAL STATE GESTIÓN INMOBILIARIA SL; UTAM; VENTAYOLA S.L.; VIATGES SANT PAU; VIDAL I PORTA, S.L; VINCELONA, 
S.L.U; YLLA  1878, S.L.; ZARTELI, S.L.; ZURICH SPAIN

Gràcies a les empreses que ofereixen oportunitats de formació i de feina als joves del Casal:

ANDILANA; APARTAMENTOS Y RESIDENCIAS BARCELONA; BAR BODEGA MONUMENTAL; BAR CAÑETE; BAR INTER-
NATIONAL BEER; BAR LA MENTA; BAR MUT; BAR NEUTRAL; BAR RESTAURANT LA MOLINA; BAR RESTAURANT MUXIA; 
BARCELONA WOMENS NEETWORK; BELLA TOSCANA; BIG J’S BURGUER; BITXARRACU; BLANC; BODEGA SEPÚL-
VEDA; C&A (CC GLÒRIES); CAELIS; CAFÈ EMMA; CAFÈ TURÓ; CAFÈS NOVELL; CANDELA; CASA DE TAPES CAÑOTA; 
CENTRO ESPAÑOL DE LOGÍSTICA (CEL); CETT; CLUB MARLEY; COALME; COLIBRI; CRIT INTERIM ESPAÑA ETT SL; DEL 
BE A LA MANTA; DELOITTE; DESIGUAL; DHL; DIVISA CONSTRUCCIONES; DOS PALILLOS; EL SUQUET DE L’ALMIRALL; 
FLAMANT; FOSTER’S HOLLYWOOD; GRUP GOLA; GSR PRODUCCIONS DE GASTRONOMIA ; HOTEL ACTA INK 606; 
HOTEL ANDANTE; HOTEL ARTS; HOTEL ARTS BARCELONA; HOTEL BARCELÓ ; HOTEL CAMPANILE; HOTEL CAMPANILE 
CORNELLÀ; HOTEL CATALÒNIA RAMBLAS; HOTEL ESPANYA; HOTEL HESPERIA NUMANCIA ; HOTEL LE MERIDIEN ; 
HOTEL MARKET; HOTEL MIMIC; HOTEL NH BARCELONA; HOTEL NH HESPERIA TOWER; HOTEL OLIVIA PLAZA; HOTEL 
PRINCIPAL ; INSÒLITA GEA RESTAURANT CAFÈ; LA FONDA GRUP ANDILANA; LA GRANJA CAFETERIA; LA GUINGUETA 
DE LA BARCELONETA; LA LLIBERTARIA; LA PENINSULAR; LABARRA BARNA; LEROY MERLIN - LA MAQUINISTA; LOS 
POLLOS DE LLULL; MAMMA MIA BARCELONA; MAMMA MIA CASTELLDEFELS; MAMMAFIORE; MEDIA MARKT - LA 
MAQUINISTA; MEY HOFFMAN; MIM PATCHWORK SERVICE 2012; MORITZ; MULLOR S.A; OBRES I CONTRACTE PENTA; 
OIDO COCINA; OLOKUTI; PAELLA BAR; PANAM 75 HAMBURGUESERIA I COKTAILS; PARADÍS; PARADIS GURMET; PER-
RUQUERIA STYL MAN; PIMKIE; POMODORO ROSSO; QUASI QUEVIURES; RANGO10 S.L; RESTAURANT 4 CAPELLANS 
I HOTEL CATEDRAL; RESTAURANT ATTIC; RESTAURANT BALTHAZAR ; RESTAURANT BARDOT; RESTAURANT BEMBER; 
RESTAURANT CAPRITX; RESTAURANT CHEZ COCÓ; RESTAURANT DAPS; 100; RESTAURANT EL SUQUET DEL’ALMIRALL; 
RESTAURANT FIRO TAST; RESTAURANT FLAMANT (GRUP ANDILANA); RESTAURANT GATO NEGRO; RESTAURANT 
JAPANESE SUSHI KOKORO; RESTAURANT LA BOTIGA 08028; RESTAURANT LA TASSA D’OR; RESTAURANT MASIA CAN 
CAMPANYA; RESTAURANT MIU ; RESTAURANT MUSSOL; RESTAURANT PANCHITOS GLORIES; RESTAURANT TAPA 
TAPA; RESTAURANT TAPAS CLUB; RESTAURANT TICKETS; RESTAURANT TROPICAL; SERGI DE MEIÀ; SIBARIS CÀTERING; 
TAPA TAPA ; TAPA TAPA XIRINGUITO; TEMP JOB ETT; TERRAZA MARTINEZ; TRIBECA; TRIBECA RESTAURANT (GRUP 
BLAUPLAT); TRITICUM; TXAPELA; UPPS FORMACIÓ
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UNIÓN EUROPEA

Por una Europa plural

FONDO EUROPEO
PARA LA
INTEGRACIÓN

UNIÓN EUROPEA

Por una Europa plural

FONDO DE ASILO
MIGRACIÓN E
INTEGRACIÓN

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

En aquestes planes hem volgut deixar constància de tots el qui ens heu donat suport al llarg de tot l’any. El Casal no 
seria possible sense la xarxa de persones, institucions, fundacions i empreses que li donen suport.
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PARRÒQUIA
SANT

ILDEFONS

PARRÒQUIA SANT 
JOSEP ORIOL



Gràcies a totes les persones
que ho feu possible.

Més oportunitats als barris! 



Tu pots fer-hi alguna cosa!
La feina per transformar el que no ens agrada d’aquest món pot començar a prop, als barris, 

comptant amb les seves persones.

Suma!
Vine al Casal i suma’t a un equip compromès amb les oportunitats de totes i tots.

Implica’t
Som molts participant de diferents maneres i en diferents moments per fer possible espais 

d’acompanyament per als infants i joves que ho necessiten.

Sigues voluntari/a

Ens cal la teva il·lusió i esforç!

Fes-te soci/a
 Twitter

@casalinfants
 Facebook

facebook.com/casalinfants
 YouTube

youtube.com/casaldelsinfants1
  Instagram

casalinfants

www.casaldelsinfants.org

La força

de les 

persones
mou el

Casal 
cada dia

Més oportunitats als barris! 
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