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Presentació

Són temps marcats per la desigualtat, que 

augmenta entre barris i es fa més evident cada 

dia. El 2015 ha tornat a ser un any difícil. Diversos 

informes d’administracions i entitats socials, 

revelen el que des del Casal constatem quotidi-

anament: la pobresa no es mesura amb grans 

dades econòmiques, sinó que hem de poder 

mirar al barri, al carrer del costat i preguntar-nos 

com hi viuen els nostres veïns i veïnes.

Darrera les xifres que assenyalen, per exemple, 

que les famílies del barri del Front Marítim del 

Poblenou gairebé tripliquen la renda dels seus 

veïns i veïnes del Maresme-Besòs, hi ha noms, hi 

ha cares, vides de famílies, que dia a dia, han de 

reinventar-se per tirar endavant. 

La preocupació de tots els pares i les mares 

és que els seus fills/es estiguin bé. A aquesta 

preocupació natural, s’hi afegeix, en el cas de les 

famílies en situacions complicades, mil preocu-

pacions més que tenen a veure en temes tan 

clau com la manca de feina, la por per mantenir 

l’habitatge, poder fer front a despeses bàsiques 

i d’alimentació... L’angoixa per poder tirar enda-

vant deixa poc marge per tenir moments tran-

quils i centrar-se en l’educació i el creixement 

dels nens. Agraeixen moltíssim comptar amb 

els espais i serveis del Casal. La seva participació 

i compromís és clau perquè puguem acompa-

nyar integralment els seus fills/es.

Els infants són conscients de com pateixen els 

seus pares. No es poden aïllar. Per això és tan 

important que trobin moments, espais, referents 

en el seu dia a dia amb qui confiar. Ells... i els seus 

pares i mares.

El nostre gran repte continua sent acompa-

nyar-los i posar l’educació al lloc que li correspon 

com a motor de transformació social. L’educació 

és la nostra resposta. Tots els serveis i activitats 

del Casal comparteixen l’eix educatiu com a 

promotor de canvi de les persones. L’educació, 

entesa en un sentit ampli, que va molt més enllà 

de la família i l’escola. El propi entorn, la família, 

la comunitat, el barri...és importantíssim que 

l’entenguem en clau educativa per als infants.

Sabem que la pobresa, la desigualtat i l’exclusió 

no són realitats inevitables, sinó la conseqüència 

d’un sistema social injust que construïm dia a 

dia amb les nostres decisions. Són fenòmens 

complexos i com a tals requereixen marcs i 

respostes integrals, a partir dels valors, de l’acció 

col·lectiva, des de la pràctica institucional i les 

polítiques públiques. Invertir socialment allà 

on és més necessari per garantir els drets dels 

infants.

Hem de poder convèncer que la justícia social 

ens ateny a totes i tots. Per això treballem per 

implicar més persones i construir un projecte 

ciutadà sòlid, basat en la força del voluntariat, i el 

compromís en la defensa dels drets i les oportu-

nitats per als infants. Que impliqui també altres 

entitats, organitzacions i empreses per donar 

respostes concretes a la desigualtat creixent i 

l’exclusió. Necessitem més persones sòcies i do-

nants, que vulguin formar part d’aquest projecte 

col·lectiu i impulsin noves realitats als barris.

Roser Rosell, presidenta i

Rosa Balaguer, directora general
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Al costat de les famílies 
Hem continuat denunciant que la desigualtat 
social afecta cada vegada més persones d’al-
guns dels barris del nostre país. La pobresa es 
dispara especialment allà on, a més d’augmen-
tar l’atur i la precarietat laboral, s’han dut a terme 
importants retallades socials. Hem alertat de la 
situació d’emergència de moltes famílies. 

La radiografia és terrible. Quan parles amb 
aquestes persones, el crit és unànim: “Volem 
treballar!!”. Això és el que més ens repeteixen 
les famílies del Casal dels Infants. El context 
econòmic exclou molts d’aquests pares i mares 
del mercat laboral, des de fa massa temps. El 
sistema no està funcionant i el rescat de les 
persones també ha fracassat. Les prestacions 
actuals no són suficients per sostenir un dia a dia 
amb dignitat.

Molts infants intenten ser infants, però cada 
vegada més senten la desigualtat i la desprotec-
ció perquè la viuen cada dia. Estem vulnerant la 
majoria dels seus Drets i comprometen clara-
ment el seu futur.

Des del coneixement i acompanyament diari 
d’aquests infants, hem comparegut al Parlament 
de Catalunya per defensar una Renda Garantida 
de Ciutadania. I donarem suport a qualsevol 
proposta que dignifiqui les condicions de parti·
da d’aquests infants, que estabilitzi, amb els mí-
nims materials necessaris, el dia a dia d’aquestes 
famílies i, per descomptat, promocioni l’autono·
mia dels pares i les mares per a abastir i atendre 
les necessitats dels seus propis fills/es, sense 
dependre de fer cues per menjar o al rober.

Més de 
5.000 mares i 

pares participen en 
espais i serveis del 

Casal a tots els 
barris

66
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Minúscula
Minúscula ofereix atenció a fills/es de 0 a 3 anys 
de dones en situació de vulnerabilitat i exclu-
sió social, que viuen a Ciutat Vella i, en algunes 
ocasions, a altres zones de Barcelona i que estan 
realitzant processos de promoció socio-laboral en 
altres entitats del districte

La suma de diferents factors com el baix nivell 
econòmic, la manca de xarxa social, els pocs 
recursos personals, el poc desenvolupament en 
el camp laboral i, sobretot, la manca d’autonomia 
les afecta directament i s’agreuja en el moment 
en que tenen menors de 0 a 3 anys a càrrec. 
Minúscula és un espai educatiu clau per a: 

• Fills mares que estan realitzant un procés 
formatiu d’inserció laboral lligat a un pla de 
treball amb alguna entitat del barri del Raval o 
del Districte.

• Nens/es que presenten manca d’estimulació 
adequada a l’etapa evolutiva, dificultats de 
socialització amb iguals o altres adults, conduc-
tes desadaptatives lligades a les dinàmiques de 

la relació amb la mare i/o elements de risc de 
vulnerabilitat.

• Fills/es de dones amb una situació de des-
bordament important i que la possibilitat de 
formació/inserció per part de la mare i d’un 
espai educatiu per al nen suposa una acció 
preventiva de futures situacions de risc.

62 infants han 

participat al servei 

Minúscula del Raval

Hem 
acompanyat 415 
infants de 0 a 3 

anys

Diàlegs de dona CFam Fund Escó Reagrupament Familiar Vincles
Usoc Abits Creu Roja Servei Solidari SS Poble sec

Apip Acam
FCD (Casal)

Ekumene Fund Surt El Lloc de la dona SS Raval Sud Css gotic 

La xarxa d’entitats que confien en Minúscula per als fills/es de les participants en cursos de formació i 
inserció arriba a 15, comptant també els projectes de la pròpia entitat.

88
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El repte de la interculturalitat

A la trobada d’equip d’enguany, hem compar-
tit, debatut i generat coneixement sobre com 
entenem i promovem la interculturalitat en la 
pràctica educativa diària del Casal. Al voltant de 
250 persones han tingut l’oportunitat d’escoltar, 
compartir i aprendre de persones amb àmplia 
experiència en el terreny de les relacions inter-
culturals. 

L’antropòloga Lola López ha inaugurat la jor-
nada per emmarcar què entenem per intercul-
turalitat i, durant tot el matí, han estat actius 
els diversos grups de discussió i reflexió sobre 
algunes de les realitats culturals del Casal, amb 
convidats experts. La comunitat gitana, la pa-
quistanesa, la senegalesa, i els seus respectius 
models familiars, rols i enfocaments vitals, han 
estat els protagonistes.

Els participants s’han repartit per grups dels 
barris on el Casal actua i han reflexionat sobre la 
forma com hem de treballar la interculturalitat a 
Badalona, Barcelona, Santa Coloma, Sant Adrià 
de Besòs i Salt per construir uns barris més rics 
culturalment, més oberts i amb més oportuni-
tats.

Les conclusions han estat compartides amb la 
resta de companyes i companys i donaran noves 
eines per als qui cada dia s’esforcen en acompa-
nyar els infants, joves i famílies als barris.

Gràcies! Fàtima Ahmed, (presidenta de l’Associ-
ació Diàlegs de Dona), Asim Razzaq (mediador 
Intercultural col·laborador del Consorci d’Educa-
ció de Barcelona expert en la comunitat paquista-
nesa) Briggite Vasallo, (mediadora intercultural 
especialista en el món àrab, escriptora , promo-
tora de la Xarxa Antirumors de l’Ajuntament de 
Barcelona), Argentina Coral i Alfonso Amaya 
(veïns de Sant Roc i impulsors de l’Associació Kali 
Zor), Fathia Benhammou (mestre i experta en 
immigració i educació. Directora de Programes de 
la Fundació Jaume Bofill), Sirah Kadeh (medi-
adora intercultural experta en cultura africana), 
Gull Syed (mediador Intercultural expert en la 
comunitat paquistanesa), Mammadou Salli-
ou Diallo (col·laborador del Casal expert en la 
comunitat senegalesa. Fundador de la Associació 
Diande África). 

250 persones 
de l’equip del 

Casal han participat 
de la trobada 

anual

 “…no podem pretendre ‘salvar’ 
les persones d’altres cultures i 

assimilar-les a la nostra, sinó que 
es tracta, més aviat, d’aprendre 
d’elles i de trobar, entre totes i 

tots, la millor manera d’enriquir-
nos mútuament i confluir en una 

societat més tolerant”.

Lola López, antropòloga i directora del Centre 
d’Estudis Africans i Interculturals.

88
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L’esport: educació i participació 
comunitària
Participem en lligues on el que més compta 
és que els participants s’esforcin, treballin en 
equip, cooperin amb els companys i assumeixin 
els valors del joc, molt més enllà de la victòria o 
la derrota. 

L’esport és una oportunitat per al treball en 
equip, la tolerància, el respecte, l’autocontrol, 
l’empatia i la resolució de conflictes. I, entre tots 
els esports, el futbol continua sent el rei.

Al Raval, infants i adolescents juguen la Lliga 
Valors, una eina educativa que permet treba-
llar els valors i les habilitats socials dels nens i 
nenes. La metodologia valora els beneficis de la 
pràctica esportiva i la competitivitat i l’agressivi-
tat queden aparcades. 

Per als més petits s’estableix un sistema de targe-
tes blanques amb un criteri per treballar social-
ment: saludar i donar-se la mà abans de començar 
el partit i al acabar; en cas de falta, ajudar els 
companys del propi equip i els de l’equip contrari; 
sempre animar els dos equips; col·laboració i 
autocontrol dels jugadors. 

Ens els partits dels més grans, no hi ha àrbitres. 
Els nois i noies han d’aixecar la mà quan creuen 
que hi ha hagut una falta i posar-se d’acord. 
Enguany s’ha introduït la figura dels “delegats”, 
nois/es que han fet una formació esportiva i fan 

les pràctiques amb nosaltres. Intervenen com 
a mediadors quan els jugadors/es no es posen 
d’acord entre ells. La puntuació final no són 
només els gols, sinó que també hi ha uns ítems 
que cada equip valora de l’altre. 

A la Mina participem al Futvalors, una iniciativa 
conjunta amb altres entitats veïnes del barri, 
que també canvia les regles de l’esport “rei” per 
fomentar el respecte i el treball en equip entre 
els nens, nenes i joves del barri. En aquest sentit, 
Futvalors compta amb un reglament un xic 
diferent al del futbol clàssic, i uneix, no només 
esport i valors, sinó també moltes entitats d’in-
fància i adolescència de La Mina i altres barris 
de Sant Adrià del Besòs i molts veïns i veïnes.

En col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Co·
loma i amb participació de les entitats de joves 
dels barri, els nois i noies han estat responsa-
bles de l’organització de la seva lliga de futbol. 
L’Equip del Casal ha impulsat els equips mixtos i 
totes les entitats participants han acabat barre·
jant nois i noies. Hem guanyat el premi al Millor 
Treball en Equip!. 

També a Badalona juguem la lliga de futbol del 
barri “la Rotllana” i a Salt un partit de futbol en el 
Dia internacional del Drets del Infants ha estat 
l’espai per reivindicar el Dret a Jugar.
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Tots 
els infants 

i adolescents 

del Casal tenen 

l’oportunitat de fer 

esport un cop a la 

setmana.
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Valors i reivindicació als Carnestoltes 
dels barris
L’esperit transgressor i festiu del Rei Carnestoltes 
és una oportunitat única perquè els nens, nenes 
i joves del Casal de Barcelona, Santa Coloma, 
Badalona i Salt visquin amb intensitat les festes i 
aprofitin per treballar valors i expressar les seves 
inquietuds envers els seus barris.

El procés de preparació de les disfresses que 
petits i grans llueixen a les rues dels seus barris 
durant aquesta festa és una oportunitat per a 
que infants i famílies treballin conjuntament. Al 
voltant d’una idea comú, tothom té feina durant 
unes quantes setmanes per acabar realitzant les 
disfresses en grup, en un procés col·lectiu que 
els fa il·lusió mostrar a la rua.

Aquest és el cas dels nens, nenes, joves i famílies 
del Casal de Badalona, que enguany han partici-
pat al Carnestoltes de Llefià vestits de “superhe-
rois anticorrupció” . Els nens i nenes de la 
Betsaida s’han dividit en grups per colors i temes 
contra els que lluitar: “stop desnonaments”, “prou 
retallades” o “stop corrupció dels polítics” i alçant 
la seva veu contra les injustícies socials. 

Els nens i nenes de La Mina han recorregut els 
carrers amb una batucada cantant diverses 
xirigotes, que havien estat preparant durant 
les darreres setmanes. Les lletres, creades pels 
propis infants, han servit per reforçar els valors 
positius de la comunitat de la Mina i millorar la 
percepció del barri.

El treball per la millora de la convivència i la 
comunicació entre les diverses cultures del barri 
també ha estat l’eix vertebrador del Carnestoltes 
del Casal de Salt. I al barri del Raval de Barcelona, 
el Casal Familiar, Víncles i Minúscula han treballat 
l’alimentació saludable: els nens i nenes s’han 
disfressat de verdures i les mares, pares i l’equip 
de pageses i masoveres que cultiven els bons 
hàbits! 

Un miler 
d’infants, joves i 

famílies del Casal ha 
sortit als carrers per 

reivindicar-se i gaudir 
del Carnestoltes

1212
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Formo part, participo, em reconec

Mirades d’il·lusió

Cada 5 de gener, des de fa quatre anys, l’Ibrahim 
Masawudu té una cita al barri de Sant Andreu 
de Barcelona. Viu la nit de Reis des d’una gran 
carrossa perquè forma part de la Cavalcada 
del barri. El que més li agrada d’aquesta nit tan 
màgica és que tothom se’l mira amb il·lusió i vol 
parlar amb ell. És de Ghana, va arribar l’any 2011 
quan en tenia 17, i des de llavors, intenta obrir-se 
camí a Barcelona. Després de ser patge reial uns 
anys, per primer cop, ha fet de Rei Baltasar i l’ha 
impressionat quants nens i nenes feien cua per 
parlar amb ell i entregar les seves cartes. 

La tendresa dels gestos més senzills

El 2015 ha estat el primer any de funcionament 
de l’espai Betsaida a Badalona. Els nois i noies del 

Casal Jove han fet les seves pròpies targetes per 
felicitar el Nadal i han recorregut els carrers i les 
botigues del barri per regalar-les als veïns i veï-
nes del barri de Llefià. Han conegut i parlat amb 
moltes persones i, durant les converses han 
descobert que alguns d’ells, quan eren petits, 
van ser alumnes de l’escola Betsaida, ara seu del 
Casal de Badalona.

Sóc la veu de molts companys/es

El Faisal, estudia primer de Batxillerat a l’Institut 
Milà i Fontanals del Raval i participa al Casal Jove. 
Enguany ha estat escollit representant dels es-
tudiants de Ciutat Vella. El Faisal està molt i molt 
il·lusionat perquè “vol ajudar a tots els estudiants 

del barri a fer-se 
escoltar”. Una 
gran responsa-
bilitat pel Faisal 
i, sens dubte, un 
gran èxit no només 
d’ell, sinó també de 
totes aquelles noies 
i nois que, amb molt 
d’esforç i superació personal, 
aconsegueixen tirar endavant.

514 joves 
participen en 

els diferents espais 
d’acompanyament  i 

suport al Casal Jove del 
Raval, Badalona i Santa 

Coloma i al Servei 
de Transició a 
l’Autonomia

1212
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Trobades entre els adolescents per 
ampliar xarxa social
Una de les vessants més importants de l’edu-
cació dels adolescents és potenciar les seves 
relacions socials. El contacte amb altres nois i no-
ies els enriqueix. És per això que els equips dels 
diferents Casals Oberts d’Adolescents (COA) han 
organitzat activitats conjuntes perquè puguin 
conèixer-se millor.

Les trobades s’han anomenat “Intercoas” i s’han 
organitzat en grups de 9 o 10 nois i noies per tal 
que la relació entre ells fos més directa. L’objec-
tiu és que els joves coneguin les realitats de bar-
ris diferents als seus, empatitzin amb les seves 
companyes i companys i estableixin relacions 
enriquidores. 

Durant el mes de febrer i març s’han fet tres 
trobades: una a la seu del Casal del Raval, un 
altra al Besòs i una tercera a Santa Coloma, amb 
gran participació i motivació dels nois i noies per 
coordinar-se.

Trimestralment, i durant l’estiu, s’han trobat en 
diferents espais i han treballat en dinàmiques 

molt diverses, des d’activitats lúdiques fins a 
d’altres de reflexió en format de taules rodones 
i debats sobre temes del seu interès com el 
consum de drogues, la relació amb les famílies o 
l’afectivitat. 

En altres moments s’havien organitzat partits 
de futbol i activitats amb molta gent, però es 
valorava que als nois i noies els costava molt re-
lacionar-se entre ells. Enguany, s’ha intentat que 
fossin en petit grup per tal que se sentissin més 
propers i perdessin més fàcilment la vergonya.

Els joves han estat molt contents amb les 
trobades i ja tenen un grup a les xarxes socials 
on poden intercanviar informació i activitats i 
consolidar la gran comunitat de joves del Casal!

245 nois 
i noies de 12 

a 16 anys reben 
acompanyament 
i suport diari als 

Casals Oberts 
d’Adolescents
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”Educare”: iniciatives d’economia 
social i solidària en serveis educatius al 
Marroc.
La força de les empreses socials es troba en la 
proximitat amb la població, el coneixement de 
la realitat i una manera de funcionar flexible, que 
els permet intervenir ràpidament i eficaçment 
davant les necessitats socials.

En aliança amb l’organització italiana Soleterre, 
al Marroc hem impulsat empreses socials guiant 
a dues entitats de barri perquè transformin una 
part de les seves accions educatives en projec-
tes econòmics sostenibles, socials i solidaris, que 
generin impacte en les comunitats locals més 
desafavorides.

La tasca del Casal ha estat aportar el lligam de 
tutoratge de les entitats i fer seguiment peda-
gògic dels projectes, mentre que Soterre s’ha 
centrat en assessorar sobre el funcionament de 
les empreses d’economia solidària.

En el marc de la idea d’educar més i quan abans 
millor potenciant les capacitats dels nens i 
nenes des de ben petits i durant tota l’etapa es-
colar, les associacions han treballat sobre serveis 
educatius per a infants i joves.

L’Associació AL JISR, del barri de Mediouna de 
Casablanca, ha generat un model de preescolar 
innovador que permet facilitar l’accés a espais 
educatius per als infants en situació de vulnera-
bilitat, donant servei a 60 infants i fent formació 

per a professors.

L’Associació Initiative Urbaine 
ha generat serveis de 

reforç escolar per a 1.700 
estudiants del barri de 
Hay Mohamendi de 
Casablanca.

En tot dos casos, els 
participants paguen 

quotes variables en 
funció de la seva situació 

social i econòmica, que es reverteixen en el 
mateix servei. 

Per al proper any Educare preveu poder treballar 
amb 3 noves associacions i generar 16 empreses 
socials de serveis educatius.

Al Marroc, 
acompanyem 16 

entitats de Tànger 
i Casablanca, en el 
desenvolupament 

de les seves 
organitzacions
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Fondo, Santa Rosa i Raval
Santa Coloma de Gramenet (804 infants, joves i famílies)

Anem i Tornem 142

Vincles 166

Casal Obert Adolescents 87

Casal Familiar 210

Casal Jove 148

Xarxa Accés al Treball 51

Besòs i La Mina
Barcelona (587 infants i joves) 

Xarxa Accés al Treball 64

Entorn Escolar 133

Casal Obert d’Adolescents 76

Activitats Educatives 
a les escoles del Besòs

314

Raval
Barcelona (2.351 infants, joves i famílies)

Vincles 151

Minúscula 122

Casal Familiar 170

Casal Jove 191

Casal Obert d’Adolescents 139

Casal Obert Petita Infància 219

Casal Obert Infantil 191

Espai Tecnològic Comunitari 504

Unitat d’Escolarització Compartida 21

Entorn Escolar 309

Acció Formativa 79

Formació Instal·ladors (PFI) 64

Xarxa Accés al Treball 191

EL CASAL ALS BARRIS 2015
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Badalona (1.346 infants, joves i famílies
i 236 veïns i veïnes)

Dinamització Comunitària 236

Xarxa Ajudes i Serveis per Famílies 335

Vincles 115

Casal Obert Infantil 209

Casal Jove 83

Entorn Escolar 260

L’Esport Suma 180

Espai Tecnològic Comunitari 61

Xarxa d’Accés al Treball 103

Salt (439 infants, joves i famílies
i 1.104 veïns i veïnes)

Intervenció Comunitària Intercultural 742

Vincles 130

Casal Obert Infantil 151

Casal Obert d’Adolescents 48

Xarxa d’Accés al Treball 92

Punt de Voluntariat 362

Aula d’Hostaleria 18

Marroc (16 associacions marroquines)

Incorpora 10

Afak 1

Tanjazoom en Xarxa 8

Casal del Barri -SAADA 3

Educare 2

Agents de Desevolupament Comunitari 4

Projectes Transversals (1.893 infants, joves i famílies)

Servei Transició Autonomia per a Joves Sense Llar 92

Serviei Sociojurídic 250

Caixa Proinfància 1.551 
 

Total: 6.399 infants, joves i famílies.
 1.340 veïns i veïnes

Formació i Inserció laboral de joves (530 joves) 

Xarxa d’Empreses per a la Inserció 206

Formació en Empresa 120

Aula d’Hostaleria 64

Treball i Formació MARMI 30

Punt de Formació Incorpora 66

Làbora 44

16 1716 17
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Aprenentatge i servei: 
assistents personals
L’Aprenentatge Servei (APS) és una proposta 
educativa que combina en un sol projecte el 
servei a la comunitat amb l’aprenentatge de 
continguts, competències, habilitats o valors. Els 
participants s’apoderen i es capaciten, treballant 
sobre necessitats reals de l’entorn, amb l’objectiu 
de millorar-lo.

Des de fa dos anys fem aliança amb ECOM, i 
joves del Casal en una situació molt vulnerable, 
sense xarxa familiar i social, es formen com a as-
sistents personals i presten servei a les persones 
amb discapacitat física usuàries d’ECOM que 
accepten el repte de participar i contribuir a la 
capacitació d’aquests joves. 

Exercint aquest servei a la comunitat, els joves 
adquireixen competències i habilitats que 
reforcen les que també necessiten per encarar 
l’autonomia. Relacionar-se en espais norma-
litzats que impliquen l’atenció a persones, els 
obre a experiències positives que els fan canviar 
l’autoimatge i, sobretot, millorar la seva actitud i 
confiança, afavorint el seu procés.

Per altra banda, les persones usuaries d’ECOM, 
que durant molt de temps han estat conside-
rades com a “objecte de cura”, han passat a ser 
impulsores de canvi, tutoritzant la capacitació 
com a assistents personals d’aquests joves i 
formant part activa del seu procés formatiu. El 
seu rol canvia i la seva autoestima i capacitat 
d’autogestió millora.

Són dos col·lectius amb vulnerabilitat que junts, 
acaben sumant i creixent en tots els sentits.

Dels 36 joves formats, 20 han assolit amb èxit el 
procés i les pràctiques però només 9 han pogut 
aconseguir una inserció laboral. La resta han vist 
truncat el seu itinerari degut a la seva situació 
administrativa. 

36 nois i noies 
s’han format com a 
Assistents Personals

1818
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“Connecta’t”: connectant il·lusions
Hem organitzat el primer “Connecta’t”, un espai 
on els joves es troben cara a cara amb persones 
de l’empresa, per donar-se a conèixer i millorar 
les seves possibilitats d’inserció.

El Palau Macaya va acollir el primer certamen 
que aplegava empresaris i joves en formació 
dels programes del Casal dels Infants. Gràcies 
al suport de la Fundació bancària “la Caixa”, que 
ens va cedir l’espai, desenes de joves van poder 
aprofitar una jornada plena d’ idees i consells i, 
sobretot, un espai de trobada amb els empresa-
ris.

El certamen va comptar amb la participació del 
Sr. Jaume Farré, Director del programa INCOR-
PORA de la Fundació Bancària la Caixa, de la Sra 
Marta Zaragoza, sòcia Fundadora i CEO de Cres-
sàlida i la Sra. Pilar Puig, de l’Associació Catalana 
de Direcció de Recursos Humans. Tots tres van 
destacar la importància que aquest tipus d’actes 
té per als joves però també per als empresaris, 
que cerquen persones motivades i comprome-
ses per a treballar. 

L’espai Connecta’t va ser el colofó d’aquesta 
trobada amb la participació de 17 representants 
d’empresa i 63 nois i noies que, mitjançant la 
fórmula de l’ “speed dating”, van tenir 5 minuts 
per defensar les seves respectives trajectòries, 
formació i competències davant els empresaris. 

La idea era crear un espai genuí on els joves 
poguessin presentar-se davant diversos respon-
sables de recursos humans, entrenant les seves 
habilitats per afrontar una entrevista de feina, i 
fer-ho en un entorn real que permetés ampliar 
les seves possibilitats d’inserció.

La il·lusió va superar els nervis i un dels empresa-
ris participants explicava com l’havia impres-
sionat “el nivell de compromís amb la feina, 
d’educació i de ganes de treballar d’aquests 
joves és increïble”, explicava a la sortida de les 
entrevistes, “me’n vaig amb les piles carregades 
i molt content d’haver-los pogut conèixer i de 
ben segur de poder donar-los més oportunitats”. 

El José Roldán parlava de l’actitud dels nois i 
noies, “els joves amb el que treballem neces-
siten oportunitats , no volen que se’ls regali 
res”. Només volen tenir l’oportunitat de créixer, 
d’estudiar, de treballar, de ser ciutadans de ple 
dret i obligacions.

Moltíssimes gràcies per acompanyar els joves 
a: Cafès Novell ; Nortempo; Le Meridien, Hotel 
Arts; Grup Andilana; Arcatapa; Hotel Barcelona 
Catedral; Sibaris Catering; Prous Consulting; 
Grupo Oído Cocina; Associació Catalana de 
directors d’hotels i Rango 10.

Enguany, 1.113 

joves s’han format 

al Casal 

1818
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Camps de treball per a joves
Enguany hem realitzat tres estades de Camp de Treball per a joves dels diversos barris. Aquestes esta-
des en entorns naturals s’emmarquen en accions d’aprenentatge servei, on els nois i noies aporten el 
seu temps al servei de la gent i del territori, establint relacions de col·laboració i coneixement amb la 
població d’un entorn molt diferent al seu i generant relacions d’amistat i col·laboració entre el jovent 
que conforma el grup que fa Camp de Treball.

Camp de Noarre 
En el municipi de Lladorre (Pallars Sobirà) hem 
estat instal·lats al càmping de Bordes de Graus, 
fent treballs amb les brigades de l’Ajuntament, 
convivint amb els treballadors/es i fent un servei 
a la població. Bàsicament, enguany, s’ha ajudat a 
netejar una Llobatera, desbrossant i marcant els 
camins. El proper estiu també col·laborem en la 
rehabilitació del Castell de Tavascan.

Camp d’Olot
En el municipi d’Olot, hem estat instal·lats a l’Es-
cola Pia, al gimnàs i hem fet servir una cuina pro-
visional en un cobert del pati. Hem col·laborat 
amb l’Agrupament Escolta, rehabilitant el Molí, 
que els ha cedit l’Ajuntament. Hem conviscut 
amb els joves de l’agrupament i hem generat 
relacions que han anat mantenint també durant 
el curs.

Camp de Cambrils
En el municipi de Cambrils, hem estat ins-
tal·lats a l’escola La Salle, acampats en un dels 
jardins. Hem col·laborat amb la Creu Roja local 
fent tasques d’emmagatzamatge al seu banc 
d’aliments, ajudant a netejar un nou centre de 
dia de malalts d’Alzheimer i fent de voluntaris en 
dos casals d’estiu d’infants. 

 

60 nois i noies 

han participat del 

Camps de treball 

aquest estiu 

2020
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Premi a les 
Primeres 
Oportunitats
En el seu 25è aniversari, la Federació Catalana de 
Voluntariat Social ha premiat el Programa Prime-
ra Oportunitat com a valor social d’una pràctica 
de Responsabilitat Social entre entitat i empresa.

El programa Primera Oportunitat agrupa totes 
les accions formatives en diferents sectors i 
compta amb la participació activa d’empreses, 
que ofereixen formació, pràctiques i oportuni-
tats d’inserció per a joves en risc.

Les empreses col·laboradores s’impliquen cedint 
les seves instal·lacions i el seu coneixement per-
què la formació pugui fer-se en un entorn real 
motivador. Alguns dels treballadors i treballado-
res participen formant els joves, a través de les 
càpsules que transmeten coneixement especi-
alitzat del seu sector. Són agents de transforma-
ció social.

Retornar la confiança al jove en ell mateix, i en 
les seves possibilitats de poder trobar una feina, 

és la idea força del Programa Primera Oportu·
nitat que desenvolupem a Barcelona, Santa 
Coloma, Badalona, Sant Adrià del Besòs i Salt.

De la mà de 60 empreses compromeses, 200 
nois i noies es formen cada any en serveis 
hotelers, neteja industrial, feines de logística o 
ajudants de cambrer i tenen experiències reals 
de feina. Un 70% acaben treballant.

Creiem fermament en la responsabilitat social, 
col·lectiva i compartida, que genera respostes 
concretes i promocionadores per al futur de 

molts joves del país, que ho necessiten. Per a ells 
i per a totes les persones i empreses que volun-
tàriament s’impliquen en el seu itinerari vital és 
aquest premi i el nostre reconeixement.

Al Casal sabem que tots els joves, per dures que 
siguin les seves situacions, poden tirar endavant 
amb el seu propi esforç si reben l’acompanya-
ment adequat. Aquest premi és per als Joves 
Sí Sí. Els joves que sí que volen estudiar i que sí 
que volen treballar, però que, sovint, no tenen 
l’oportunitat de fer-ho.

2020
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Llums per a ser vistos
El Palau Robert i el Casal dels Infants han encès 
els llums contra la pobresa infantil. Una idea de 
Emiliana Design que ha fet possible que més de 
1.000 envasos, convertits en llums pels nens i 
nenes del Casal, decorin l’emblemàtic edifici i di-
verses seus de l’entitat per a fer visible la realitat 
dels infants i joves més vulnerables.

Si aquest darrer Nadal heu passejat pel Passeig de 
Gràcia en el seu creuament amb la Diagonal i heu 
vist el Palau Robert il·luminat amb envasos de 
colors, heu de saber que en cadascun d’aquests 
llums hi ha l’artesania, el treball en equip i la 
il·lusió de molts nens i nenes del Casal dels barris 
de Badalona, Santa Coloma i Barcelona.

Durant setmanes, 45 nens i nenes han fet tallers 
per a prendre a fer llums amb envasos de plàstic 
reutilitzats de diferents tamanys i colors. L’equip 
del Casal dels Infants i moltes escoles i empreses 
col·laboradores, s’han mobilitzat per a recollir 
fins a 1.000 envasos reutilitzats.

Amb el suport de moltes persones hem 
aconseguit que aquests llums enfoquessin 
cap als barris que concentren més desigualtat 
i visibilitzessin tots els nens i les nenes com a 
veritables protagonistes del seu present i del seu 
futur en igualtat de drets i d’oportunitats.

La iniciativa neix de Emiliana Design i ha estat 
possible amb la col·laboració del Palau Robert i 
el departament de Medi Ambient de la Genera-
litat. A l’acte de presentació de la campanya els 
nens i nenes van poder encendre els llums del 
Palau, davant la presència de la vicepresidenta 
del Govern, Neus Munté, i el conseller Santi 

Vila, que van inaugurar l’enllumenat i van reflexi-
onar sobre la necessitat de visibilitzar i combatre 
la pobresa infantil. 

Els infants van pujar a l’escenari per dir què volen 
aconseguir amb aquesta il·luminació. “Volem il·
luminar les famílies unides i tothom qui somriu”, 
va dir l’Isaac, de Santa Coloma.

De nou, la suma d’esforços ha fet possible l’en-
cesa. Hem encès uns llums, que funcionen amb 
l’energia, la il·lusió i la força, que només tenen 
els projectes que es fan entre totes i tots. És com 
fem el dia a dia del Casal, sumant complicitats 
als barris per transformar la realitat dels seus 
infants i joves. Aquesta és l’energia més potent.

“Quan passeu per aquí 
davant durant les properes 
setmanes, que els llums us 
portin a veure altres realitats 
i us omplin d’energia per 
participar a transformar-les”  2222
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Reivindiquem uns barris i un país 
compromesos amb els infants i els joves
La desigualtat social no està inscrita de forma fatalista en el destí de cap societat. Com no ho està cap 
mena d’exclusió o marginació. Al contrari, la desigualtat és susceptible de ser abordada des dels valors, 
des de l’acció col·lectiva, des de la pràctica institucional i des de les polítiques públiques.

Les Eleccions Municipals i les del Parlament de Catalunya han estat moments clau per fer arribar les 
nostres propostes als partits que hi concorrien.

Volem barris compromesos

Als barris de Catalunya es segueixen desplegant 
avui dinàmiques i situacions de vulnerabilitat i 
exclusió. Més enllà de la llarga crisi i els impactes 
econòmics i socials en tantes famílies, vivim una 
situació estructural molt greu, que respon clara-
ment a un sistema social injust. Arrosseguem 
necessitats no resoltes que empitjoren la realitat 
dels infants més vulnerables i comprometen 
clarament les seves oportunitats.

En un context de clares desigualtats que creixen, 
les mesures públiques han de prioritzar més 
que mai el suport a infants, adolescents, joves i 

les seves famílies en 
situació de pobresa. 

L’Ajuntament no és 
l’única administració 
responsable, però és 
la més propera i ha de 
treballar per a prevenir 
les situacions de risc 
dels ciutadans/es més 
vulnerables.

Volem un país compromès

En aquests moments que com a societat ens 
replantegem moltes coses, és el moment de 
recuperar un model social basat en la justícia, 
que faci front a la pobresa i a la desigualtat a 
partir dels drets. Cal tornar al paradigma de les 
persones i situar-les al centre de l’acció políti-
ca, abandonant visions de caire assistencial i 
caritatiu que tiren per terra anys de conquestes 
socials. 

Necessitem un nou pacte social que doni res-
posta a aquesta realitat. I en aquest nou pacte 
social, els infants i els joves que més estan pa-
tint, i les seves famílies, han de ser una prioritat. 

Volem una Catalunya on infants, joves i famílies 
en situació més vulnerable siguin una prioritat! 
Alhora, volem polítiques que actuïn contra les 
causes de la desigualtat i la pobresa. Perquè es 
tracta de drets, no de caritat. 

2424
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Més participació ciutadana, més 
solidaritat, més xarxes de suport 
Moltes persones generant iniciatives per sumar-se al projecte col·lectiu del Casal aporten qualitat a 
l’acompanyament educatiu dels infants i joves i ens permeten arribar més lluny!

El Casal es mou amb TMB pels drets dels infants

La campanya “Mou-te pels drets dels infants” 
és l’acció solidària dels treballadors/es de TMB i 
enguany ha volgut vsibilitzar que encara hi ha 
molts nens i nenes víctimes de situacions de 
desigualtat. 

Durant el darrer trimestre de l’any els drets 
dels Infants han estat protagonistes a TMB. La 
campanya busca, a més, fer visible la tasca del 
Casal i també d’UNICEF en la lluita per la igualtat 
d’oportunitats dels més petits.

La causa solidària ha estat escollida pels matei-
xos treballadors/es de TMB i alguns d’ells han 
participat de manera voluntària en les activitats 
preparades. 

Cinemes Girona 

El cinema és una fantàstica eina educativa. Als 
cinemes Girona ho tenen clar i enguany han 
sumat el seu esforç al del Casal per oferir sessions 
gratuïtes als participants dels Casals Oberts d’Ado-
lescents. Els nois i noies de Santa Coloma i del 
Besòs de Barcelona han pogut gaudir de sessions 
especials un divendres a la tarda cada trimestre.

En coordinació amb l’equip educatiu, la gent 
del Girona ha triat pel·lícules adaptades per 
reforçar temes treballats des del Casal. “Everest”, 
per exemple, és una història de supervivència, 
superació i treball en equip que ha impressionat 
molts els nois i noies.

Barcelona’s women Network 

L’organització sense ànim de lucre Barcelona’s 
women Network –BWM- treballa des de fa anys 
per fomentar l’amistat i la bona voluntat entre 
les dones de tots els orígens culturals, alhora 
que busquen el foment del treball en xarxa a 
Catalunya. Es va iniciar com un petit grup d’ami-
gues el 1998 i ara és un grup dinàmic i divers de 
més de 250 dones de 30 nacionalitats diferents 

Han col·laborat els darrers anys econòmicament 
amb el Casal, i s’han vinculat als espais de for-
mació de joves impartint xerrades basades en la 
seva experiència amb els joves del Casal.

Un sopar que fusiona la millor cuina, cultura i 
solidaritat

Els xefs Nandu Jubany. Carles Abellan, Albert 
Adrià i Carles Gaig van elaborar un menú especial 
per a més de 400 comensals servit sobre l’esce-
nari del Gran Teatre del Liceu. El sopar solidari 
organitzat amb la complicitat de LetsBonus i el 
Gran Teatre del Liceu va esgotar les places en poc 
més d’una setmana. Els 35.000 euros aconseguits 
s’han destinat als projectes Casal Obert Infantil de 
tots els barris per encarar l’inici de curs. a ajudar a 
més de 6.300 nens i joves en risc d’exclusió social 
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Doblem el Check-in solidari!

Doblem les empreses participants i més que 
doblem la col·laboració solidària aconseguida. 
Enguany 40 empreses del sector que formen 
part d’APARTUR i uns 1.700 apartaments turístics 
s’han implicat durant tot l’estiu donant un euro 
per cada reserva feta des de l’1 de juny al 15 
de setembre. Hem aconseguit 16.171 euros en 
una campanya que, per tercer any consecutiu, 
donarà suport a les mares amb nadons de 0 a 3 
anys del projecte Vincles del barri del Raval.

101 restaurants!! Màxima participació a la tapa solidària 
5a edició

Un any més el món de la restauració suma 
esforços per als més petits. La tapa aconsegueix 
30.000 euros que serviran per reforçar els serveis 
maternoinfantils “Vincles” dels barris de Barcelo-
na, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Salt. 

Com exemple del que podrem fer, 5.700 tapes 
de bomba asseguraran l’acompanyament d’un 
nadó en la Petita Escola durant un any, 2.800 

tapes del Combinat Espinaler farà possibles el 
suport a 5 mares en la criança dels seus nadons 
durant sis mesos

2.400 tapes de calamarsó cruixent amb allioli de 
llima faran possible que els nadons i les seves 
mares gaudeixin d’un espai compartit durant un 
trimestre.



26 27

20
15

 | M
em

òr
ia 

Ca
sa

l d
els

 in
fa

nt
s

3ª edició de “Ferran Adrià i la Fàbrica de menjar solidari”

Un any més l’espectacle solidari, gastronòmic 
i d’humor ha omplert el Gran Teatre del Liceu 
amb un èxit rotund: 1400 somriures que han 
omplert el mític espai de gom a gom per a 
donar oportunitats als infants i joves del Casal 
dels Infants.

Sota la batuta de Moria Absoluta i presentat 
per Josep Cuní, l’espectacle ha comptat amb 
els millors xefs internacionals com a jurat d’un 
esbojarrat concurs, el “Taster Xef”, que ha posat 
a prova la paciència dels actors i actrius del 
Crackòvia i del Polònia. Tot amenitzat amb 
l’actuació dels Amics de les Arts i del mentalista 
David Baró.

Un dels moments més especials de la tarda 
ha estat la fusió musical dels Snooze amb 
els Young Fighters, els joves rapers del Casal 

dels Infants de Santa Coloma que han causat 
sensació.

Nit Solidària al Liceu”

Santa Coloma que han causat sensació.En 
col·laboració amb LetsBonus i el Gran Teatre 
del Liceu, vam organitzar un sopar solidari amb 
un menú excepcional elaboralt per quatre xefs 
amb estrella Michelin: Carles Abellan, Albert 
Adrià, Nandu Jubany i Carles Gaig. El sopar es va 
servir sobre l’escenari del Teatre en un marc in-
comparable. La recaptació de la Gran Nit Solidà-
ria va arribar als 35.000 €, gràcies a la compra de 
les entrades per part de més de 400 persones 
a través del web de ecommerce LetsBonus. Els 
fons partida s’han destinat a acompanyar més 
de 6.000 nens i joves en risc d’exclusió social. 
Una experiència única amb fins solidaris, com 
explicava Nandu Jubany: “Més de 100 persones 
hem treballat gratis per al Casal dels Infants en 
una nit en què els comensals són privilegiats 
perquè les entrades es van acabar en poc més 
d’una setmana “. Carles Gaig destacava l’esforç 
que s’estava fent “perquè sabiem que aquest no 
cauria en sac trencat”; Albert Adrià, va dedicar 
“un aplaudiment” per als comensals que havien 
participat comprant la seva entrada i Carles 
Abellan va posar el punt més emotiu a la com-
pareixença dels cuiners: “L’essència de tot el que 

estem fent són els nens”.
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Més avantatges fiscals per a socis i 
donants 
La desgravació fiscal dels donatius i 
de les quotes dels socis ha millorat! 
D’aquesta forma es reconeix l’esforç del 
milers de persones compromeses amb 
el Casal que sumen el seu esforç per la 
igualtat d’oportunitats.

L’acció social que el Casal desenvolupa als barris 
es sosté gràcies a la suma d’esforços dels volun-
taris, de les institucions, de les empreses i de la 
ciutadania compromesa. Són les col·laboracions 
particulars les que ens permeten actuar lliure-
ment allà on creiem que és més necessari i 
urgent. 

Enguany, com moltes altres organitzacions 
socials, al Casal hem estat d’enhorabona perquè 
les condicions fiscals per a aquestes persones 
ha millorat! Des del passat 1 de gener del 2015, 
l’esforç dels més de 3.000 socis i donants del 
Casal , es veu recompensat per l’administració 
amb unes millors condicions fiscals.

Això es tradueix en que els col·laboradors 
podran recuperar bona part dels diners que des-
tinen a la solidaritat. Fins al 2014, rebien el 25% 
del que aportaven. Ara, aquesta xifra augmenta. 
Fins als 150 euros anuals aportats, els col·labora-
dors recuperaran el 50% a la declaració de 2015 
i el 75% a la de 2016. A partir dels 150 euros, re-
bran el 27,5% el 2015 i el 30% el 2016. En aquest 
cas, si fa 3 anys o més que fan aportacions iguals 
o superiors al Casal, es retornaran el 32,5% el 
2015 i el 35% el 2016. 

Es reconeix, així, l’esforç solidari dels milers de 
persones que col·laboren de forma altruista per 
combatre la pobresa infantil i, de retruc, obre la 
porta a més col·laboracions i a difondre la tasca 
d’acompanyament educatiu que fem cada dia.

Si vols aprofitar el moment per donar-nos un 
cop de mà i sumar-te al nostre gran somriure, no 
ho dubtis, fes-te soci/a! 

Bene�cis �scals per a persones físiques

Els primers 150 €/any

Els primers 150€ desgraven el 50%

el 2015 i el 75% el 2016. 

Tot el que donis a partir de 150€  

desgravarà el 27,5%  el 2015 i 30% el 

2016.  A més, si portes 3 anys o més fent 

donacions a la mateixa entitat, aquest

últim tram puja al 32,5% el 2015 i 35% 

el 2016.

A partir de 150 €/any

Al Casal dels Infants aplaudim aquesta modi�cació perquè bene�cia a totes les persones que 

sumen el seu esforç en la lluita contra la pobresa infantil a través de les seves col·laboracions 

econòmiques.

La solidaritat per � es tradueix en una desgravació �scal més important.

2014 2015
2016

2014 2015 2016

Nous avantatges �scals en les 

donacions al 

www.casaldelsinfan
ts.org

Bene�cis �scals per a persones físiques

Els primers 150 €/any

Els primers 150€ desgraven el 50%
el 2015 i el 75% el 2016. 

Tot el que donis a partir de 150€  
desgravarà el 27,5%  el 2015 i 30% el 
2016.  A més, si portes 3 anys o més fent 
donacions a la mateixa entitat, aquest
últim tram puja al 32,5% el 2015 i 35% 
el 2016.

A partir de 150 €/any

Al Casal dels Infants aplaudim aquesta modi�cació perquè bene�cia a totes les persones que 
sumen el seu esforç en la lluita contra la pobresa infantil a través de les seves col·laboracions 
econòmiques.

La solidaritat per � es tradueix en una desgravació �scal més important.

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Nous avantatges �scals en les 
donacions al 

www.casaldelsinfants.org

A partir dels 150 euros/anyEls primers 150 euros/any

2828
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Hem impulsat 
52 projectes

Un equip de 
1.533 persones: 
1.355 voluntaris/es

178 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 

6.263.854,83 euros 

Han acompanyat 
més de 6.399 infants, 
joves i famílies

Finançament públic: 
2.550.449,076

Finançament privat: 
3.713.405,76

Administració central: 803.819,47 (12,83%)

Administracions locals (ajuntaments): 750.311,30 (11,97%)

Administració autonòmica: 635.601,90 (10,14%)

Altres administracions públiques: 357.769,63 (5,75%)

Administració Europea: 2.946,77 (0,04%) 

El 40,72 % de les aportacions 
correspon a les administracions 
 públiques

Obres socials i entitats financeres: 2.073.762,01 (33,10%)

Donacions de ciutadans/es: 857.077,87 (13,68%)

Empreses privades i Fundacions: 691.446,14 (11,03%)

Altres entitats: 91.119,75 (1,45%)

El 59,28% de les aportacions prové de la 
societat civil (ciutadania, empreses, funda-
cions i institucions)

Els comptes clars

2828
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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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Marca Gas Natural Fenosa
Versión principal en color

PARRÒQUIA
SANT

ILDEFONS

PARRÒQUIA SANT 
JOSEP ORIOL

GESBIO
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