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Qui som
Som una entitat social i ciutadana. Treballem als barris, al costat dels infants i joves amb
més dificultats, perquè tinguin el màxim d’oportunitats.
La família, l’escola i el barri on neix i creix un infant és on es guanyen o es perden oportunitats. Mitjançant l’educació, garantim les eines i l’acompanyament necessari a les
persones en desavantatge.
El Casal som part d’aquest garantia d’oportunitats, però no ho fem sols. Ho fem amb la
participació dels infants, joves i famílies; amb les entitats, escoles i serveis de cada barri;
amb milers de ciutadans que s’impliquen, sumant esforços d’arreu.
Som moltes persones compromeses amb la igualtat d’oportunitats, la justícia social i
amb un model de transformació social que impliqui tothom. El voluntariat actiu és clau.
Alcem la veu per donar a conèixer realitats injustes i incidim per transformar-les.
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Presentació
Des de 1983, fem costat als infants i joves en risc
d’exclusió a la nostra societat. Allà on s’acumulen els
factors de risc és on socialment hem d’esforçar-nos
més per a garantir els drets i les oportunitats de
totes i tots i construir societats cohesionades.

es concentren també en els barris més desfavorits.
L’alt nivell de fracàs escolar -un 14% a Catalunya- n’és
la conseqüència, i afecta especialment l’alumnat
socialment desfavorit —d’origen estranger i/o classe
baixa— .

Treballem als barris per generar les condicions educatives i socials necessàries per revertir la desigualtat que pateixen molts infants i joves. El darrer any,
hem acompanyat més de 7.000 persones socialment desfavorides a través de 55 serveis educatius
i de participació comunitària als barris del Raval i
del Besòs i el Maresme de Barcelona, a la Mina de
Sant Adrià de Besòs, a Llefià i Sant Roc de Badalona,
a Raval, Santa Rosa i Fondo de Santa Coloma de
Gramenet, a Salt i al Marroc.

Davant d’aquest context, continuem acompanyant
diàriament infants i joves per oferir-los igualtat
de condicions de cara a l’èxit educatiu. Oferim
espais educatius i de lleure per a qui més els necessita. També vetllem perquè les famílies reforcin les
seves competències i participin més en la comunitat,
els fem suport en les seves necessitats bàsiques i
tenen acompanyament jurídic.

Malauradament, al 2018 els indicadors d’exclusió social i desigualtat no han recuperat els valors previs a
la crisi econòmica. Les situacions de vulnerabilitat es
concentren en determinats perfils de població: ser
infant, viure en una llar monoparental, formar part
d’una família amb fills a càrrec, ser dona o tenir origen migrant esdevenen injustament factors de risc. I
quan aquests factors s’acumulen en una mateixa llar,
com sovint succeeix, les situacions de vulnerabilitat
es multipliquen.

Com a entitat ciutadana, potenciem la força del
voluntariat i de tot l’equip del Casal per poder
acompanyar integralment infants, joves, famílies i
comunitats, donant resposta a les seves necessitats
en el context actual. Afavorim sinèrgies i aliances
amb el teixit social; compartim responsabilitats,
sumem sabers i accions per tal de construir una
consciència col·lectiva que defensi una societat més
justa.

Rosa Balaguer

Roser Rosell

Sergi Camacho

Loreto Cabot

Gràcies per ser-hi!
En aquest context d’exclusió estructural, ens
preocupa l’empitjorament de les situacions de les
famílies desfavorides en les condicions d’habitatge
i en el nivell d’ingressos de les llars. Les situacions
de vulnerabilitat dels pares i les mares posen els
infants en risc d’exclusió educativa, amb l’agreujant
que la segregació escolar, la complexitat als centres
i la baixa escolarització en la franja dels 0 als 3 anys
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Roser Rosell		

Rosa Balaguer

Presidenta		

Directora general

Carme Baqué
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El 2018 en un cop d’ull

Acompanyament a
infants, joves i famílies
Per edats

576

1.640

942

1.006

1.250

1.771

De 0 a 3 anys

De 3 a 12 anys

De 12 a 16 anys

De 16 a 21 anys

Majors de 21 anys

Mares i Pares

Per barris
Fondo - Raval i Santa Rosa
(Santa Coloma de Gramenet)

1.196

Al Marroc

Llefià i Sant Roc
(Badalona)

5.590 15 entitats
1.632 Incorpora Marroc

1.478
Raval
(Barcelona)

2.408

549

807

Besòs - La Mina
(Sant Adrià del Besòs)

1.739 Kalimat
393 Educare
462 Prodima

747

Salt

800 Dapp_TanjaZoom
564 Dapp - Formació i inserció

Projectes Transversals

Per eixos
SUPORT SOCIAL A INFANTS I FAMÍLIES

3.476
SUPORT PROCÉS ESCOLAR

1.268
INTEGRACIÓ JOVES
EN RISC

552

REFORÇ DE LA COMUNITAT

1.200
FORMACIÓ I INSERCIÓ
SOCIAL I LABORAL

689
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El treball del Casal té sentit des d’un fort arrelament als barris on
actuem. Entenent la comunitat i el territori com a realitats que
determinen qualsevol acció social i educativa. Tenim el cap on
posem els peus. Formem part del teixit social dels barris adaptant la nostra proposta a les necessitats i reptes de la infància i
els joves que hi viuen.

On treballem
Raval (Barcelona)

Fondo, Santa Rosa i Raval

1.860 infants i joves | 548 mares i pares | 1.399

Salt centre (Salt)

478 infants i joves | 269 mares i pares | 1.308 veïns/es

(Santa Coloma de Gramenet) 
758 infants i joves | 438 mares i pares

veïns/es

Intervenció Comunitària Intercultural

1.308

57

41

-

Dapp_formació i inserció

564

105

116

-

Dapp_Tanjazoom en Xarxa

800

45

35

-

Educare

393

159

77

-

Prodema

462

Xarxa d’Accés al Treball

39

-

-

Kalimat

1.739

RAI ESO

54

-

-

Programa de Reincoporació
al Treball

19

88

-

Anem i Tornem

229

41

Vincles

Minúscula

49

43

-

Vincles

109

89

Casal Obert Infantil

Casal Familiar

122

97

-

Casal Obert Adolescents

62

106

Casal Jove

144

-

-

Casal Familiar

134

76

Casal Obert d’Adolescents

113

13

-

Casal Jove

61

10

Casal Obert Petita Infància

121

87

-

RAI ESO

47

-

Casal Obert Infantil

120

112

-

Entorn Escolar Secundària

116

116

Espai Tecnològic Comunitari

452

8

240

Dinamització esportiva

116

-

-

24

-

-

Entorn Escolar primària

126

75

-

Entorn Escolar secundària

166

25

-

Acció Formativa

124

-

-

Formació Instal·ladors (PFI)

19

-

-

Xarxa Accés al Treball

78

-

-

-

-

1.159

Besòs i La Mina (Barcelona i Sant Adrià de Besòs)
394 infants i joves | 155 mares i pares
Xarxa Accés al Treball
Entorn Escolar

56

-

154

78

Casal Obert d’Adolescents
Casal Familiar

Incorpora Marroc

1.632

Llefià i Sant Roc (Badalona)

1.117 infants i joves | 361 mares i pares
Vincles

101

89

Casal Obert Infantil Llefià

149

57

Casal Jove

94

-

Entorn Escolar

93

70

L’Esport Suma

65

50

Espai Tecnològic Comunitari

314

-

Casal Obert Infantil St. Roc

135

95

Rumb a la feina

166

-

Formació i Inserció laboral | 427 joves
Formació en Empresa

Projectes Transversals | 380 joves, mares i pares
153

Aula d’Hostaleria

55

Punt de Formació Incorpora

38

Làbora

Servei Transició Autonomia per a Joves Sense Llar
Serviei Sociojurídic

70
310

181

Xarxa d’Empreses per a la Inserció *
* La Xarxa d’Empreses per a la Inserció no contempla nombre de
participants perquè treballa per la resta de serveis de formació

Casal Obert d’Adolescents

66

54

infants i joves

dDones

58

12

mares i pares

Casal Familiar

60

23

veïns/es
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15 associacions

-

86

Activitats Dinamització Comunitària

Tànger i Casablanca (Marroc)

-

Vincles

Unitat d’Escolarització Compartida

Treballem als barris que concentren situacions d’exclusió i desigualtat. La pobresa no es distribueix homogèniament per tot
el país. La desigualtat presenta una clara dimensió territorial,
de manera que castiga especialment alguns barris i municipis
del país.

7.185

infants, joves, mares i pares

2.707
veïns i veïnes
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Una associació
compromesa
amb la millora de
la governança
Enguany, en el marc del Programa
d’acompanyament per a la millora de la
Governança Democràtica al Tercer Sector
Social de Catalunya de La Confederació, hem desenvolupat un procés de
reflexió i canvi intern per millorar la
participació democràtica a l’entitat.
La participació ciutadana és un principi
bàsic i fonamental del Casal dels Infants.
Les persones són el centre de totes
les accions. Ho són els infants, joves i
famílies que acompanyem i la ciutadania
que s’implica de diferents maneres per
col·laborar-hi.
El programa ens ha permès avançar
encara més cap a un Model de Governança Democràtica, que és el marc de
govern de l’organització, que incorpora
les veus dels diferents grups d’interès. Per
possibilitar que totes les veus s’escoltin,
cal revisar el conjunt d’actituds, normes,
processos sistematitzats i pràctiques que
faciliten i expressen l’apoderament i la
participació real de les persones en totes
les dimensions.
La determinació que formula la Governança Democràtica només té sentit si
la veu de cada persona, la veu de cada
grup, s’orienta decididament al bé comú,
a allò que és positiu per a tothom. És una
veu conscient del seu poder que bandeja la simple reivindicació per alinear-se
amb la construcció col·lectiva.
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Des de l’abril i fins al setembre, diferents
persones vinculades a l’entitat, amb
diferents rols i responsabilitats, han
reflexionat sobre com estem escoltant
les persones i quin pes té la seva veu en
els diferents nivells de decisió. D’aquest
procés han sorgit 21 accions per millorar
la participació dels diferents col·lectius
que desenvoluparem durant el proper
any i que posen el focus especialment
en els infants, els i les joves i les
famílies.

Tenim
21 accions
aprovades, que
treballarem per
desenvolupar i que
milloraran la Governança
Democràtica de
l’entitat

Un equip de 942 persones
voluntàries i 199 persones
contractades han fet possible el dia a
dia, durant el 2018

El Casal dels Infants és una
associació de voluntaris/es.
Un projecte col·lectiu basat
en el compromís i en la
implicació de la ciutadania.
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Competències, reconeixement i suport per als pares i mares

Aprendre i gaudir en igualtat de condicions

Petita infància i família

Escoltar la Núria, veïna del barri de Llefià
de Badalona i mare de l’Ainara, l’Edgar,
la Leyre i la Ruth, ajuda a entendre què
volem aportar des del Casal dels Infants a
les famílies: “Al Casal m’ajuden a educar
els meus fills i a compartir més coses
amb ells. També és un suport molt
important per superar els problemes”,
explica. Revertir l’exclusió comença precisament per escoltar les mares i els pares,
fer un reconeixement al seu esforç per
tirar endavant i acompanyar-los des que
les seves criatures neixen.
Al servei Vincles dones amb infants
de 0 a 3 anys guanyen seguretat en el
procés de criança i reforcen el lligam
maternoinfantil. La majoria són migrades, amb poca xarxa de suport i moltes
càrregues derivades del seu rol en les
cures familiars i les tasques de la llar. Amb
l’equip educatiu aprenen català i castellà,
es preparen per buscar feina i, sobretot
es situen elles mateixes en el centre de
les seves prioritats. Ho resumeix molt bé
la Nasrin, participant de Vincles al Raval:
«Estem acostumades a ser la “dona de”,
“la mare de”... A vegades sembla fins i
tot oblidem el nostre nom! Al Casal, en
canvi, ens dediquem temps a nosaltres
mateixes».
Mentrestant, els seus fills i filles adquireixen hàbits i coneixements per arribar
preparats i en igualtat de condicions a
l’escola. Aprenen a comunicar i gestionar
les emocions, a reconèixer els estímuls

“Estem acostumades a ser la
“dona de”, “la mare de”.. A vegades
sembla fins i tot oblidem el nostre nom!
Al Casal, en canvi, ens dediquem temps
a nosaltres mateixes”
Nasrin, participant de Vincles al Raval (Barcelona)
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sensorials i afectius, a relacionar-se
amb els companys i companyes... Hi
dediquem esforços perquè sabem que
l’aprenentatge en aquesta etapa condicionarà el seu desenvolupament i podrà
ser determinant per fer disminuir el seu
risc d’exclusió social. Per la mateixa raó,
incidim perquè les administracions creïn
noves places d’escola bressol i d’altres
recursos socioeducatius, amb tarifes i horaris adaptats a les famílies desfavorides.
La nostra aposta per enfortir l’entorn dels
nens i nenes va més enllà de l’etapa de
criança i l’enfortiment de les mares. Al
Casal Familiar també hi poden participar
altres referents de la família, com ara els
tiets i tietes o els avis i àvies. L’espai els
permet involucrar-se més en l’educació dels infants —fent els deures amb
ells a la tarda, per exemple—, així com
compartir-hi activitats de lleure i comunitàries. Comptar amb l’assessorament
integral de l’equip educatiu els permet
resoldre tràmits del dia a dia, conèixer
millor el sistema educatiu, sentir-se escoltats i resoldre conflictes.
La nostra mirada cap a les famílies és
transversal. L’objectiu és traçar-los un
itinerari perquè cadascuna superi el

Infants i adolescents

risc d’exclusió, i per aconseguir-ho ens
coordinem perquè accedeixin al servei
que més s’ajusti a les seves necessitats.
Davant situacions d’extrema vulnerabilitat i el desgast que suposa gestionar-les,
les adrecem a l’atenció psicoterapèutica
del programa Caixa Proinfància. Si requereixen assessorament en l’àmbit legal
i administratiu, compten amb el Servei
Sociojurídic Comunitari.
Així mateix, eixamplem la xarxa de suport
de les famílies i vetllem pels seus drets
col·laborant contínuament amb els actors del territori. Tornant al cas de la Núria
i la seva família, ella mateixa recorda com
les educadores van fer-li costat amb
els tràmits que va haver de fer amb els
serveis socials quan va patir un desnonament: “Psicològicament, aquest suport
va ser molt important i em va fa facilitar
trobar un lloc on viure.”

Al Casal
Familiar i a
Vincles hi han
participat 877
infants i 623 pares
i mares.

Hem fet costat a
1.771 mares i pares
a través de la nostra
acció social

que concentrin l’alumnat amb més
dificultats per aprendre.

Quan als instituts i a les escoles s’acaben
les classes, els infants i adolescents tenen
tota la tarda per al davant. Poder dedicar
aquestes hores a activitats educatives,
culturals, esportives i de lleure depèn, en
gran part, dels recursos socioeconòmics
de les seves famílies. És per això que
actuem als barris on es concentren les
situacions de vulnerabilitat amb l’objectiu que tothom pugui aprendre, gaudir
i desenvolupar-se en igualtat d’oportunitats.

Als barris on actuem hem
acompanyat 2582 infants de 3 a 16
a través d’activitats educatives i de
lleure

compartir un espai de suport mutu periòdicament i proposar activitats i sortides
a l’equip educatiu. N’és un bon exemple
el Grup Motor de Famílies del Raval.

La tarda al Casal Obert Infantil, des que
cada grup es troba i fa rotllana fins que
cada infant marxa a casa amb els seus
pares i mares, és un espai segur per
reforçar el què s’ha après a l’escola,
jugar amb els companys i treballar valors
com la companyonia i el respecte pels
altres. Els educadors i les educadores, així
com les persones voluntàries, són figures
referents per als nens i nenes. Algú amb
qui comptar per gestionar les emocions
i resoldre els conflictes, però també amb
qui despertar la creativitat, millorar l’autoestima i descobrir nous entorns durant
les sortides.

Quan arriba el salt a l’institut, el nivell
d’exigència en els estudis es fa notar,
sobretot en aquells nois i noies que
no poden repassar amb l’ajuda dels
pares perquè aquests no tenen temps
ni recursos per dedicar-s’hi. Les xifres
segueixen demostrant que els fills i filles
de famílies desfavorides o d’origen migrant tenen més risc de no assolir l’ESO
i caure, per tant, en el fracàs escolar. Per
tot plegat, invertim els nostres recursos i
esforços en oferir a aquests adolescents
espais d’estudi i beques formatives, encoratjant-los cap a l’èxit educatiu. També
perquè tinguin un espai per relacionar-se
a través del lleure i la participació comunitària.

Involucrar les famílies en aquest acompanyament als seus fills i filles és fonamental per augmentar-ne l’impacte. Que
participin en les activitats de lleure reforça l’autoestima dels infants i estimula la
seva dedicació als estudis. Molts pares i
mares del Casal, de fet, s’organitzen per

Aquesta aposta per l’educació fora de
l’horari lectiu no fa que deixem d’alçar
la veu perquè les escoles i els instituts
siguin més inclusius. Calen més mesures
i recursos per combatre la segregació
escolar, és a dir, perquè les aules siguin
diverses i no hi hagi determinats centres

També volem incidir en què les noies
comptin amb més espais de participació i relació. Per avançar en aquesta
línia, enguany hem facilitat a un grup
de noies del servei de reforç escolar
Entorn Escolar Secundària del Raval crear
un equip de criquet, que ha participat
en la primera lliga femenina d’aquest
esport de Barcelona. Una aposta clara
per començar a desmasculinitzar l’espai
públic i l’esport a través del jovent.
Reivindiquem, de la mateixa manera,
que les escoles i els instituts siguin
espais comunitaris que no tanquin a
les tardes, sinó que acullin activitats de
reforç escolar i lleure per als qui més
en necessiten. Als barris on actuem són
molts els centres que cada tarda obren
les seves instal·lacions perquè hi desenvolupem els nostres serveis. Es tracta
d’una col·laboració amb un impacte
molt positiu per a les famílies i l’entorn,
que permet que el professorat i l’equip
educatiu del Casal sumin esforços per
millorar el procés d’aprenentatge dels
nois i noies i es coordinin per detectar
situacions de risc.

“El Casal és com una gran
aventura. Hi juguem
i aprenem molt”
Nayeli, participant del Casal Obert Infantil
de Llefià (Badalona)
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Tchacka Doumbia, participant del Servei de Transició a l’Autonomia

L’entrevista
“Aquest és el meu
lloc. Algun dia aquí
seré molt feliç”

“Als joves a l’Àfrica els explico que aquí hi ha crisi. Jo no puc
aconsellar a algú que vingui perquè no sé si tindrà la força
per aguantar les dificultats “

parlo molt bé. Després vaig fer un curs
de manteniment d’interiors i, un cop
al Casal, un de manteniment d’edificis
sencers.
– Què t’ha fet sentir-te acollit?
Des que vaig arribar, als llocs on he estat
m’han acollit bé. Fa temps no m’imaginava que podria ser el que sóc avui.
Fins i tot hi ha gent que em veu pel
carrer i, quan parlem, es pensa que he
nascut aquí. Cal dir que la meva actitud
va afavorir que em donessin una bona
acollida. Però encara que t’acullin, tu has
de sortir i buscar la resta. No abaixar els
braços i tirar endavant.

En Tchacka va néixer a Mali, té 22
anys i en tenia 16 quan va arribar
a Barcelona. Des de llavors, no ha
parat de formar-se per aconseguir
fer la seva vida amb autonomia.
Parla de la bona acollida que ha
rebut en aquests anys i agraeix
les portes que li han obert, però
sap que la seva actitud i el seu
esforç han estat la clau per tirar
endavant. Comença moltes frases
amb un “no et mentiré”, com quan
assenyala les desigualtats i el racisme que ens envolten. Però des del
mateix realisme i amb la mateixa
honestedat, està convençut que
serà feliç.
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– Què és per tu el Servei de Transició a
l’Autonomia (STA), el servei del Casal
dels Infants en què participes?
És un programa que vol donar oportunitats als joves per poder tirar endavant,
perquè puguem ser un dia independents i valer-nos per nosaltres mateixos.
T’ajuden a aconseguir una feina a partir
dels estudis que hagis fet o et vinculen a
una formació del Programa de formació
i inserció social i laboral del mateix Casal. També ofereix cinc pisos compartits
als joves que hi participen. Jo visc amb
tres altres nois. Tenim bona convivència
i, si sorgeix un problema, mirem de
resoldre’l com persones adultes, de bon
rotllo. També comptem amb l’acompanyament dels educadors i les educadores i de persones referents (gent
voluntària amb qui podem socialitzar).
– Quines expectatives tenies quan vas
arribar a Catalunya?
Per començar, vaig lluitar molt per
poder comunicar-me, fent un curs de
castellà. Després vaig fer un Programa
de qualificació professional inicial (PQPI)

de jardineria i, com vaig treure una bona
nota, vaig poder fer un grau mitjà. Vaig
triar fer el de soldadura. M’agrada fer coses noves. Jo sóc així, polivalent. Els dos
anys de grau mitjà em van anar molt bé,
també vaig treure una bona nota. En
aquell moment m’esperava trobar una
feina, però amb el problema dels papers
—en aquell moment encara no tenia
el permís de residència— l’empresa
on vaig fer les pràctiques no va poder
contractar-me i tampoc vaig poder fer
un grau superior, perquè sense els papers no podia. No em podia aturar: vaig
apuntar-me a anglès. Ja deia alguna
paraula, perquè abans de participar al
Casal havia viscut a una fundació amb
companys de Gana i Nigèria. Ara el

“M’agrada fer coses noves i em
veig polivalent. Però quan encara
no tenia el permís de residència les
empreses no em podien contractar”

ha gent al carrer i persones que ni tan
sols aconsegueixen menjar. Jo no puc
aconsellar a algú que vingui perquè
no sé si tindrà la força per aguantar les
dificultats.
– Com et veus en el futur?

que em portaran cap allà. Però a mi
sempre alguna cosa em reté aquí. Alguna cosa em diu: “Queda’t aquí, aquest és
el teu lloc i et sentiràs molt millor algun
dia”. Jo crec profundament que un dia
aquí seré molt feliç, no ho dubto. Però
cal deixar temps al temps.

Em veig trobant una feina, que és la raó
per la qual m’he format des del principi
i fins ara. Al meus país hi tornaré quan
em toqui la jubilació o quan em mori,

– Quins obstacles i dificultats has
trobat des que vas arribar?
He tingut força dificultats, mare meva!
Principalment la discriminació. El racisme és al carrer, te’l trobes a molts llocs.
Hi ha gent que no sap què és emigrar,
marxar a un altre lloc i patir. Viure-ho és
molt diferent. Si els pares intenten ficar
al cap dels nens —que no saben res—
que som diferents, creixeran amb això.
Per mi, tots som iguals, siguem blancs,
grocs, negres, mulats...
– Et penedeixes d’haver vingut a
Catalunya?
No, no. Mai diré que em penedeixo del
que he viscut i après aquí! Es tracta de
tirar endavant.
– Què els expliques als joves amb qui
tens contacte a l’Àfrica?
Els dic la veritat. Jo no menteixo a ningú.
Dir-los que aquí s’aconsegueix tot, que
els regalaran tot, fins i tot l’or... No, jo els
explico la realitat. A Espanya hi ha crisi,
no tots els espanyols treballen ni tots
els immigrants aconsegueixen feina. Hi
16 / 17
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Itineraris segurs cap a l’adultesa

Joves

369 joves han
participat d’espais
d’acompanyament cap a
l’adultesa i la participació a
la societat als Casals Joves
i al Servei de Transició a
l’Autonomia

Quan un adolescent d’un barri desfavorit s’apropa a l’etapa adulta viu un
procés en què comença a agafar les
regnes del seu futur. D’una banda, si pot
continuar estudiant i aprofita aquesta
oportunitat, el seu risc d’exclusió social
disminuirà. D’altra banda, si troba un
espai de participació amb altres joves,
podrà reforçar la seva xarxa de suport i
les seves competències relacionals. Tenir estudis i un àmbit de participació,
però, no només tindrà un impacte en la
seva vida: podrà ser el motor de canvi
del seu entorn a través de la participació comunitària.
Aquest és l’objectiu del Casal Jove: enfortir l’autonomia dels nois i noies que
hi participen i el seu paper en el barri.
I ho fem lluitant per revertir un context
advers, marcat per la manca de serveis
i recursos d’acompanyament als joves.
Volem trencar la dinàmica en què un de
cada tres adolescents que participen en
l’associació, malgrat haver fet un gran
esforç per acabar l’ESO, deixen d’estudiar quan ja han aconseguit el títol. I
ho fem apostant pels espais d’estudi al
Casal Jove i oferint beques formatives
perquè els nois i noies no es vegin abocats a llençar la tovallola.

Formació i Inserció Laboral
L’experiència ens diu que treballar amb
joves en risc d’exclusió social les competències transversals per trobar feina i la
base de coneixements tècnics d’un ofici
pot ser un punt d’inflexió molt important en les seves vides.
El context, a més a més, ens indica que
dedicar-hi recursos segueix sent molt
necessari. Darrerament, malgrat l’augment dels programes públics per a la
formació i la inserció social i laboral dels
joves, els col·lectius amb menys competències i amb trajectòries educatives
curtes no sempre hi poden accedir.
Per aquest motiu, en l’oferta formativa
del Programa de Formació i Inserció
(FIL) hem prioritzat l’atenció a aquests
perfils desatesos. Amb vista a millorar
l’ocupabilitat dels joves nouvinguts, hem
prioritzat l’aprenentatge del català i el
castellà entre els continguts dels serveis.
Tant per a aquells nois i noies que han
de començar per un nivell bàsic d’alfabetització com per als que han d’adquirir la fluïdesa i el vocabulari necessaris
per entrar al món laboral.

tiva vetllar perquè les administracions
públiques compleixin amb l’obligació
de garantir-los els seus drets, mentre
que les entitats i la ciutadania hem de
sumar esforços a favor del seu benestar.

Formar part d’un grup i comptar amb
l’equip educatiu com a referent significa
sentir-se en un espai segur, on es pot
reflexionar i compartir informació al voltant de tots aquells temes que afecten
al jovent. Temes que potser no són fàcils
d’abordar amb la família i que a l’institut
no sempre s’hi pot aprofundir prou. És
també un àmbit on assumir responsabilitats, desenvolupar-se amb autonomia i
habituar-se a prendre decisions col·lectives, respectant els altres i amb el màxim
consens possible.

Quan aquests nois i noies que han
arribat sols ja són majors d’edat i el
sistema de protecció a la infància deixa
d’assumir-ne la tutela, és fonamental
seguir fent-los costat perquè puguin
tirar endavant. Al Servei de Transició a
l’Autonomia (STA) nois i noies d’aquest
perfil, així com altres que per diversos
motius no tenen xarxa de suport ni un
habitatge estable, defineixen el seu
itinerari per poder valer-se per si mateixos en un futur proper.

El Casal Jove també és un espai de confiança per a aquells nois i noies que han
arribat sols a Catalunya i no tenen xarxa
de suport. Molts encara són menors
d’edat, i és una responsabilitat col·lec-

A l’STA comparteixen un pis facilitat pel
servei i es vinculen a un procés de formació amb l’objectiu d’acabar trobant
feina. Amb els educadors i les educadores gestionen la càrrega emocional
que sovint arrosseguen, fan front a les
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L’aprenentatge d’un ofici com a eina d’inclusió

traves administratives per regularitzar
la seva situació i coneixen millor el seu
nou entorn. En aquest darrer aspecte, és
molt important el paper dels referents,
persones voluntàries amb les quals els
joves comparteixen un espai de socialització setmanalment.

“El Casal és com una
segona família, hi he viscut
experiències úniques”

Al mateix temps, hem mantingut l’orientació cap a formacions en sectors no
masculinitzats, per combatre les barreres
que les dones sovint es troben per
trobar feina. En aquesta línia, al servei
Rumb a la feina hem tornat a apostar
per l’àmbit de la Neteja Industrial, amb la
col·laboració de Mullor, una companyia
referent en el sector.
En Manish ha arribat a ser cuiner
de l’Hotel Arts. La Yeidi, directora
del restaurant Baltazhar del grup
Andilana

N’és un bon exemple la participació en
el FIL de dues empreses referents en el
sector de l’hostaleria i la restauració com
l’Hotel Arts i el Grup Andilana, una col·laboració que en tots dos casos enguany
fa 10 anys que va començar. I que ha
donat molts fruits. Als fogons de l’Hotel
Arts i amb un contracte indefinit avui hi
trobem en Manish, que va aprendre les
primeres nocions de l’ofici al curs d’Ajudant de Cuina del FIL. En el cas de la Yeidi,
que va cursar la formació en Ajudant de
Cambrera, avui és la directora del restaurant Baltazhar del grup Andilana.

El rol de les empreses que col·laboren
amb el FIL és, precisament, un dels
factors diferencials del programa que en
determinen l’èxit. Aquesta estratègia de
formació dual contempla, d’una banda,
que professionals amb experiència
s’involucrin en transmetre els aprenentatges teòrics als nois i noies a través
de càpsules intensives. D’altra banda,
l’última fase de la formació consisteix en
l’estada en pràctiques en una empresa,
amb la porta oberta a l’oportunitat
d’una inserció laboral.

“Volia trobar feina i valer-me
per mi mateixa. Ara sóc directora
del restaurant Baltazhar.”
Yeidi Sánchez, directora del restaurant Baltazhar i exparticipant del Programa de Formació i Inserció

El Programa de
Formació i Inserció ha
reforçat les competències
de 785 persones, 190 dels
quals han trobat feina.

Asia El Mghyly, participant del Casal Jove Atles del
Raval
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Talent per a l’apoderament als barris

Apostant per la participació comunitària
La nostra acció social no només té un
impacte individual ni un enfocament
de portes en dins que la restringeixi als
límits dels nostres locals. Al contrari. La
participació comunitària és fonamental
en la nostra estratègia per donar la
volta a l’exclusió social als barris. Volem
bastir ponts amb el teixit associatiu i veïnal, visibilitzar els infants, joves i famílies
en situació de vulnerabilitat donant-los
la paraula i situar en el debat públic les
realitats que els afecten.
Una de les eines per fer que el creixement personal vagi de la mà de la
transformació col·lectiva és l’art. A la
Caseta del Barri, l’espai de joc i lleure
comunitari que dinamitzem en el marc
del Casal Familiar a Santa Coloma de
Gramenet, infants i famílies han provocat
un canvi d’imatge de la plaça del Parc del
Motocross. Amb el suport de les educadores del servei, han dissenyat i pintat a
terra un seguit de jocs perquè els nens
i nenes s’hi puguin divertir diàriament
d’ara endavant.
La creativitat també pot ser útil perquè
les dones migrades, que sovint tenen
poca xarxa de suport i assumeixen
moltes càrregues vinculades a les cures
familiars i a la llar, trobin un espai per
dedicar-se a elles mateixes. I, de pas, per
apostar per un model de consum alternatiu que afavoreixi l’economia solidària.
Això és el que hem fet al barri del Raval
de Barcelona a través del ‘Tot a punt’, un
nou servei d’autoreparació tèxtil en el
qual dones que participen en el Casal
Familiar han rebut formació en tècniques
de costura bàsiques —cosir un botó,
reparar un trau, eixamplar una màniga,
etc.—. Ara que ja les dominen, fan de
professores per als veïns i veïnes del barri
que s’apropen al taller per reparar les
seves peces de roba malmeses.
En l’àmbit audiovisual, enguany cal
destacar la primera edició del PLum
Festival, el primer festival de curtme20 / 20

tratges infantils organitzat pel Casal dels
Infants al barri del Raval amb el suport
del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies i la Xarxa Òmnia. S’ha celebrat
al Casal de Barri Folch i Torres amb la
participació de més de 150 nens i nenes
que han demostrar talent, esforç i capacitat de reflexió en relació als fenòmens
socials que els envolten. Quant als adolescents i els joves, hem tornat a gaudir
de les seves habilitats amb la càmera, les
seves històries i les seves interpretacions
al festival de curtmetratges socials
BCNZoom.
Altres nois i noies, per fer-se sentir, han
optat per cantar. Al Casal Obert d’Adolescents (COA) de Santa Coloma de
Gramenet set nois i noies han agafat els
micròfons encoratjats per en Carlos Ladera (voluntari del Casal) i amb el suport
d’un productor i artista consagrat com
l’Isaac Luque. El grup, que s’ha donat a
conèixer com els ‘7Blessed’, ha acabat
gravant la cançó ‘Calles sin dueño’, amb
la qual explica què significa ser de Santa
Coloma. Un procés similar han engegat
els nois i noies de COA a Salt, que han
posat a prova el seu talent amb el taller
Roots on beats de l’Associació Arrels
Urbanes per parlar de la seva vila.

Servei Sociojurídic Comunitari
A vegades, l’assessorament de l’equip educatiu i les persones voluntàries no arriba
a resoldre les necessitats de les famílies davant les situacions de risc a les quals han
de fer front.
En el cas de persones migrades, tramitar la seva regularització administrativa és
una d’aquestes circumstàncies. Sovint és un procés lent i feixuc, amb massa lletra
petita i, fins i tot, criteris arbitraris per part de l’administració. Malgrat tractar-se simplement d’un paper, condiciona la capacitat d’exercir drets bàsics i desenvolupar
una vida amb normalitat. Molts joves en depenen per poder trobar feina o bé pis,
així com per matricular-se en estudis superiors.
Un altre exemple és la necessitat d’orientació jurídica que tenen moltes famílies
per defensar el seu dret a l’habitatge. Aquesta situació pot donar-se quan viuen
en règim de lloguer i el propietari vol modificar les clàusules del contracte o, en el
pitjor dels casos, quan han de fer front a un procés de desnonament.
En aquestes circumstàncies, derivem les famílies al nostre Servei Sociojurídic
Comunitari, un espai en què poden comptar amb l’assessorament d’una tècnica
especialista així com de persones voluntàries.

El teatre ha estat el canal d’expressió del
nois i noies Casal Jove Atles del Raval i
del Casa Jove de la Betsaida a Badalona.
Cada grup ha creat una obra pel seu
compte, però han compartit un mateix fil
conductor: la denúncia de les violències
masclistes. Un tema en el qual també
han volgut incidir les dones participants
del servei maternoinfantil Vincles de Salt
a través d’un vídeo en què plasmen les
formes més quotidianes de discriminació
contra la dona. Ho van fer com a part de
les mobilitzacions impulsades per al Dia
de la Dona per part de la Taula d’Entitats
de Dones del municipi, on participem
diverses entitats del territori, l’Àrea d’Integració i Convivència de l’Ajuntament de
Salt i el Servei d’Informació i Atenció a la
Dona (SIAD) Gironès-Salt.
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Revertint l’exclusió social a les dues ribes del Mediterrani

El Casal dels Infants del Marroc
La nostra presència a Tànger i Casablanca pretén enfortir l’estructura organitzativa i l’acció social de 16
associacions locals que treballen perquè infants, joves i famílies superin el risc d’exclusió social.
Incidim en el paper de les dones com a motor de transformació social i, amb un peu a cada riba del
Mediterrani, mirem de respondre a les motivacions i les necessitats dels joves que volen emigrar o que
ja han fet l’arriscat pas de creuar l’estret per lluitar per un futur millor a Europa.

Prodema

Contribuïm a la millora de perspectives econòmiques de joves,
a través de reforçar la seva participació i integració social en
programes de formació i inserció laboral a Tànger i Casablanca.
Incidim en entitats locals d’ambdues ciutats per promoure el
diàleg entre els joves i el sector públic i privat.
Hem acompanyat 564 joves

Promovem els drets a la educació i participació en condicions d’igualtat i no discriminació de noies i dones dels barris
perifèrics de Tànger. Contribuïm a la reducció de l’escletxa de
desigualtat que pateixen les noies i les dones, promovent el
dret a l’educació, fomentant la no discriminació i el dret a la
participació a l’escola pública.
Hem acompanyat 462 dones

DAPP Tanjazoom als barris

Educare
Acompanyem la creació d’unitats de preescolar a Casablanca i
Tànger, garantint el seu impacte educatiu i la viabilitat econòmica, i promovent un model que es desenvolupa en el marc
de l’economia social i solidària. Alhora, aquestes permeten
facilitar l’accés a l’educació preescolar als infants de zones
vulnerables i promou la creació de llocs de treball per a dones
en situació de risc social.
Hem acompanyat 393 infants i dones

Incorpora Marroc
Transferim a entitats locals de Tànger i Casablanca el model
d’intermediació professional del projecte Incorpora, per tal
d’introduir processos d’inserció efi caços i efi cients, i generar
ocupació en els col·lectius amb més difi cultat. Sensibilitzem
empreses de la zona per a fer compatibles els seus processos
productius amb una iniciativa social en l’àmbit de la gestió
de recursos humans i reforcem la modelització de formació
professional de curta durada amb les empreses.
Hem acompanyat 1.632 persones
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DAPP Inserció professional

Organitzem el festival de cinema social Tanjazoom per millorar
les oportunitats de participació social, ciutadana i comunitària
de les entitats de joves dels barris perifèrics de Tànger - Beni
Makada, a través de processos de treball en xarxa que permeten incrementar l’impacte i la sostenibilitat de les iniciatives de
sensibilització, expressió i participació juvenil.
Hem acompanyat 800 joves

Kalimat
Promovem i defensem l’exercici dels drets i la igualtat d’accés
als serveis bàsics dels habitants de barris desafavorits de Tànger, a través d’un dispositiu comunitari d’incidència i sensibilització.
Hem sensibilitzat 1.739 persones en l’estratègia d’incidència i comunicació del projecte.
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Descobrint nous entorns i aprenentatges a través de la companyonia

Vacances

No en tenim cap dubte: les vacances han de ser sinònim
de temps per aprendre i passar-s’ho bé amb els companys i
companyes. Especialment a l’estiu, quan els dies es fan llargs i
el bon temps convida a sortir de casa.
Als barris on tenim presència, quan els centres educatius tanquen per vacances, la majoria de les llars no troben alternatives per oferir activitats entretingudes i educatives als infants.
Encara menys per permetre’ls traspassar els límits del seu
entorn més proper i conèixer noves realitats.
Els casals d’estiu, les colònies, els campaments i els camps de
treball són l’opció perquè aquests nens i nenes convisquin
durant uns dies, reforcin la seva autonomia, entrin en contacte
amb la natura i descobreixin racons de Catalunya que desconeixien.
Les vacances són també una recompensa a l’esforç fet durant
l’any pel que fa als estudis, així com una oportunitat per
consolidar els coneixements adquirits i començar preparats el
següent curs.

25 anys pujant a Montserrat

L’expedició la va encapçalar, un any més, l’Enric Canet, director
de Relacions Ciutadanes del Casal. Un primer grup va sortir a
la tarda del Raval de Barcelona, i la resta d’excursionistes s’hi
van afegir a La Floresta al vespre. Plegats van caminar tota la
nit passant per Rubí, Ullastrell i Olesa de Montserrat, per acabar
arribant al Monestir de Montserrat l’endemà al matí.
L’anada a peu a Montserrat és un element més de l’acció social
del Casal, que transmet a tothom qui hi participa el valor de la
companyonia, el suport mutu i el respecte per la natura.

Le Jie, participant de l’Entorn Escolar Primària del Besòs
i la Mina
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“La Gran Nit Solidària al Gran
Teatre del Liceu”

Concert solidari “Veus per la
igualtat d’oportunitats dels joves”

Aquesta cita anual es consolida com l’esdeveniment imprescindible que uneix gastronomia, cultura i solidaritat. Els xefs
Carles Abellan, Nandu Jubany, Albert Adrià i Carles Gaig van
fer gaudir més de 400 persones i van aconseguir recaptar enguany 65.000 € a favor del Casal dels Infants. Els i les alumnes
de l’Aula d’Hostaleria del Casal dels Infants es van encarregar
del servei durant el sopar.

El segon concert “Veus per la igualtat d’oportunitat dels joves”
a favor del Casal dels Infants va reunir vora 2.000 persones
compromeses amb la igualtat d’oportunitats dels joves a la
Sala Razzmatazz. El suport de la sala i de les empreses Canet
Rock, The Project i Fundació Damm són imprescindibles per
organitzar aquest esdeveniment.

La Gran Nit Solidària a favor del Casal dels Infants ha estat
organitzada per Caves Gramona, amb la col·laboració del Gran
Teatre del Liceu, DM Comunicació, Grup GSR, Con Sentido
Común i Atrápalo.

Al més d’abril part de l’equip educatiu, persones voluntàries i
una quarantena de joves van emprendre una aventura que ja
és tot un emblema de l’associació: la pujada a peu a Montserrat. Enguany, a més a més, la sortida tenia un al·licient molt
especial, ja que se’n celebrava el vinticinquè aniversari.

“A les colònies estem envoltats
de molta natura i animals, cosa
que no passa al nostre barri.”

Esdeveniments solidaris

Hem fet
possible unes
vacances divertides
i educatives per a
1.251 infants i
joves.

Les persones i les empreses que hi van participar van tenir
l’oportunitat de viure una experiència culinària única que,
alhora, va implicar una aportació solidària molt important per
l’entitat. El donatiu s’ha destinat a l’acompanyament de més de
1.000 infants, mares i pares en situació social de vulnerabilitat.
Concretament, s’utilitzarà per fer costat a infants de 0 a 3 anys
i les seves mares, sovint dones immigrades sense xarxa de
suport, a través dels serveis maternoinfantils Vincles i Minúscula. També es destinarà al Casal Familiar, el servei de participació
comunitària i d’assessorament per a famílies.

El compromís de Love of Lesbian, Els Catarres, Joan Dausà i
Elefantes va fer possible un concert ple d’emocions i complicitat amb els altres grans protagonistes de la nit, els i les joves
del Casal dels Infants.
En Trimon i l’Asia, participants del Casal Jove del Raval, van
presentar l’esdeveniment transmetent l’energia i el positivisme que es viu als espais per a noies i nois del Casal. Els ingressos del concert s’han destinat a projectes que durant l’any
acompanyem més de 1.000 adolescents i joves en situació de
vulnerabilitat.
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Compartint la responsabilitat per trencar el cercle de la pobresa
Amb les persones compromeses,
sòcies i donants
La xarxa de persones compromeses amb el Casal ens permet
ser més lliures per actuar ràpidament allà on és més urgent i
necessari, fer-ho amb més qualitat i tenir més legitimitat per
alçar la veu.
Comptem amb el suport imprescindible de 2.746 col·laboradors/es. Necessitem més persones donants, que vulguin
formar part d’aquest projecte col·lectiu i impulsin les oportunitats per a tots els infants.

Amb les Administracions Públiques
Col·laborem amb tots els nivell de l’administració pública
perquè entenem que la pobresa i l’exclusió són una responsabilitat compartida.
Enguany el finançament públic ha representat el 39 % de la
inversió social de l’entitat.

Amb les escoles:

Amb l’Obra Social La Caixa

Amb les empreses:

L’obra Social de la Caixa és un dels nostres grans aliats en
l’acompanyament diari dels infants de 0 a 16 anys i en la formació i inserció laboral dels joves.

La Xarxa d’Empreses Ciutadanes del Casal la formen organitzacions de persones implicades en la millora de la societat. Grups humans
que, alhora que vetllen pel seu negoci, es comprometen, també, amb la millora de la realitat social. Empreses que sumen el seu esforç
i comparteixen amb nosaltres la responsabilitat amb la igualtat d’oportunitats de tots els infants i joves.

El Programa CaixaProInfància impulsa el desenvolupament
dels més petits, facilitant-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 maternoinfantils i tallers de parentalitat positiva.
Durant el 2018, hem gestionat ajuts per 1.212 famílies. Gran
part d’aquests ajuts es concentren en places d’acompanyament diari en centres oberts, de reforç escolar, de casal d’estiu
i colònies.

184 empreses han participat donant
suport econòmic als serveis i activitats
de l’entitat. Enguany volem destacar
les següents aliances que han generat
oportunitats de present i futur per a
molts infants i joves:

El Casal, ha coordinat els ajuts per a una xarxa d’entitats beneficiàries del programa formada per 20 entitats i serveis socials
de 12 municipis. A partir de l’octubre es creen les xarxes locals
i coordinem les de Raval, Badalona Nord, Sant Adrià de Besòs
i Santa Coloma de Gramenet, i participem en les xarxes de
Badalona Sud, Sant Martí-Besòs i Salt.

Xarxa Escola Suma

L’Escola Suma és la nostra proposta per
fer tàndem amb les escoles i aportar la
nostra realitat a l’educació dels nens i
nenes perquè puguin ser crítics i responsables del seu entorn.
A partir de diferents activitats, fem
possible que coneguin una altra realitat,
sensibilitzar sobre les desigualtats socials de l’entorn proper i motivar a l’acció.
Una xarxa de 30 escoles treballa amb el
Casal dels Infants compromesa amb la
igualtat educativa i amb la sensibilització de l’alumnat i les famílies per a una
societat més justa i equilibrada.

160 empreses col·laboren implicant-se
en la formació i les oportunitats laborals
dels nois i noies que s’orienten i aprenen
oficis al Casal dels Infants. Sense aquesta
xarxa d’empreses compromeses, la
tasca d’acompanyament formatiu per
aconseguir una feina seria molt més
difícil. Volem destacar les següents aliances que han generat oportunitats de
present i futur per a molts joves en risc
d’exclusió.

344
empreses
han participat de
diferents maneres
en l’acció social
durant el 2018

Ayudar Jugando: aquesta associació
constituïda per persones aficionades
als jocs de taula col·labora a través de
sessions dinamitzades dirigides als joves
del projecte Casal Jove. Des del 2016
organitza, també, jornades i subhastes
solidàries anuals per finançar part del
mateix projecte, en el qual s’impliquen
personalment.

Institut Català de la Retina: des del
2005 és soci compromès en la lluita per
la igualtat d’oportunitats i ofereix un
servei de prevenció i tractament oftalmològic gratuït als nens i nenes a través
de la Fundació Ramon Martí i Bonet.

Fundación Quadpack: nova fundació
col·laboradora que inverteix en l’educació als barris amb més desigualtat
finançant el projecte Entorn Escolar que
acompanya més de 700 nens i nenes a
través del reforç escolar diari.

SM Import: des del 2009 finança part
dels projectes anuals més urgents per
garantir l’acompanyament i el suport
diari a molts infants i joves en risc.
També participa d’esdeveniments com
el Sopar Solidari al Teatre del Liceu.

Mullor ha estat una de les empreses
fundadores i actiu principal de tres
projectes del programa de formació de
joves. Generant continguts formatius
dels cursos de neteja i control d’accessos, acollint joves en pràctiques i oferint
possibilitats de feina a molts dels joves
participants.

El grup Andilana és un dels principals
actius de les formacions d’ajudant de
cambrer en quant a la cessió de les
seves instal·lacions i el treball i formació
conjunta durant el servei al restaurant
i la implementació de càpsules formatives. D’altra banda també col·labora
en l’acollida en pràctiques i a través de
contractacions.

Sibaris Catering i el seu equip van
impulsar el 2014 el curs d’ajudant de
cuina. Des d’aleshores, estan implicats
en la formació tècnica dels joves, nodrint
el curs de càpsules formatives, cedint
les seves instal·lacions, acollint joves
en pràctiques en totes les edicions i
col·laborant en la intermediació laboral.

Pepa Tomate col·labora en tots
els projectes d’Hostaleria, oferint
càpsules formatives en les tres edicions
anuals, participant en el disseny de les
accions formatives i generant aliances
amb noves empreses, acollint als
nostres alumnes en pràctiques i oferint
contractacions.

The Forner col·labora en tots els projectes de formació en el sector dels forns i les cafeteries, participant en el
disseny de les accions formatives, oferint càpsules temàtiques, acollint als nostres alumnes en pràctiques i oferint
contractacions.

Hem estat entitat beneficiària de la cursa solidària de l’escola IPSI. Mares, pares i infants del Casal han compartit un diumenge
esportiu amb la comunitat educativa i de famílies d’aquesta escola. Una festa inclusiva a favor de la participació i la
convivència.
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Els comptes clars
Hem impulsat
55 projectes

Un equip de
1.141 persones:

Agraïments
Hem acompanyat
7.185 infants,
joves i famílies

942 voluntaris/es
199 contractats/des

Volem deixar constància de totes les institucions, empreses, organitzacions i escoles que han donat suport al Casal dels Infants durant
tot l’any. L’acompanyament educatiu i social que fem diàriament no seria possible sense la xarxa de persones, institucions, fundacions i
empreses que li donen suport.

Per fer-ho possible ens ha calgut cercar i obtenir el màxim de suports possibles
que, com sempre, parteixen de diverses fonts. Enguany han sumat 6.764.676,83 euros

UNIÓN EUROPEA
FONDO
SOCIAL
EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

FINANÇAMENT PRIVAT
Ciutadans

FINANÇAMENT PÚBLIC
1.067.446,28 €

15,78 %

Administració Autonòmica

957.947,29 €

14,16 %

725.367,06 €

10,72 %

Administracions Locals

831.015,96 €

12,28 %

1.982.956,16 €

29,31 %

Administracions Supralocals

232.138,37 €

3,43 %

42.824,74 €

0,63 %

Administració Estatal

535.099,81 €

7,91 %

309.103,69 €

4,57 %

Altres Ingressos Públics

80.777,47 €

1,19 %

Empreses i Fundacions Privades
Entitats Financeres
Associacions i Altres Entitats privades
Altres Ingressos Privats

El 61,02% de les aportacions
prové de la societat civil (ciutadania, empreses, fundacions i
institucions)
Finançament privat:
4.127.697,93 €
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El 38,98 % de les aportacions
correspon a les administra
cions públiques

Finançament públic:
2.636.978,90 €

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
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Gràcies al compromís de les empreses:
ACONTRALUZ | BIOSYSTEMS, S.A | CHECKIN BY PUENTE AEREO FILMS S.L. | CIENCIA ACTIVA | CLINICA SAGRADA FAMILIA S.A. | COLELL S.A. | COMERCIAL RIBA FARRE, S.A. | COMPLEMENTOS DEL VIDRIO VITRUM, S.A. | CONTANK, S.A. | CRISTALLSJOIA, S.L. | DAFYN SA | DEVENTER CONSULTING
SRL | EKMAN IBERICA, S.A. | ESTUDI 6 | FAITEM PLUS PROMOCIONES, S.L. | FLAIX FM, S.L. | FRUTAS Y HORTALIZAS FLORES, S.L | FUSTALVET, S.L.U
| INSTITUT CATALA DE RETINA, S.L. | INTERTRANSIT S.A. | KINGSBROOK, S.L. | LABORATORIOS BYLY, S.A. | L’ALTRE TALLER, S.L | MARINE BUSINESS
S.A.U. | MIRA K NET | MOLINS TRES, S.L. | NATALIA RIBE, S.L.U | OCTAGON COMMUNICATION, S.L. | ODYL, S.A. | PIROTECNIA IGUAL, S.A. | PRODUCCIONES DE GASTRONOMIA, S.L | PTF S.L | RAFAEL MARQUEZ MORO Y CIA., S.A. | S.A.E., SL | SALLO-KIRA, S.L. | SALVADOR ESCODA, S.A. | SEGU ADVOCATS, SL | SERAFI, INDUSTRIA GRAFICA PUBLICITARIA | SINTAGMA CREACIONES EDITORIALES, S.L | SUCESORES JOSE ESCUDER, S.L | VENTAYOLA
S.L. | VIATGES SANT PAU | VIDAL I PORTA, S.L

Gràcies a altres institucions compromeses:
AFA ESCOLA MALLORCA | AJUNTAMENT DE BEGUES | CAPELLA DE L’ESCOLA PIA DE GRANOLLERS | GERMANES DOMINIQUES PRESENTACIÓ |
RESIDENCIA UNIVERSITARIA SARRIA

Gràcies a la Xarxa d’Empreses Ciutadanes del Casal:
7 PORTES, S.A | ACROSS SPAIN | ANUDAL INDUSTRIAL, S.L. | APART EASY S.L. | APARTMENTS TONI SPACE BARCELONA, SLU | APICIA SPAIN, SL |
ARENAL S.C.P. | ASSOCIACIO COMPAS 102 DE BARCELONA | ASSOCIACIO ESCAIRE 19 DE BARCELONA | ASSOCIACIO TOTSONA | Atelier Pan&Cook
| AVENIDA TOURIST HOMES, S.L. | BAR LA FEDERICA, SL | BARCELO RAVAL S.L | BARCELONA BEST SERVICES, SL | BCN ROSELLÓN, SL | BCN SELECT
TOURISM, S.L | BEER EVENTS, S.L. | BELLART CARDOS, S.L. | BELLERA-ABOGADOS, SLP | CAL TITO MARINA, S.L. | CAL XIRRICLÓ, SL | CAN XIOL, S.L.
| CASA ALFONSO BARCELONA, SL | COL.LECTIU RONDA | COME2BCN, S.L. | DAILYFLATS, S.L. | DESARROLLO DE PERSONAL LOGISTICO ETT, SL. |
DESFERM, S.L. | DIAGONAL FLATS, S.L. | DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E. | DURLET MAR POBLENOU, S.L. | EDITORIAL CLARET | EKMAN IBERICA,
S.A. | EL RACO D’EN FREIXA, S.L | ESCUELA HOSTELERIA HOFMANN SL | ESTUDIS D´HOTELERIA I TURISME CETT-S.A | FARGO, S.C.P. | FINCAS CASTAN,
SL | FISA 74, S.A | FUNDACIÓ LLUÍS CARULLA | FUNDACIÓ PRIVADA EQUILIBRI | Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)
| FUNDACIÓN CRISTO TRABAJADOR | FUNDACIÓN REAL DREAMS | FUSINA 2016, SL | GATE RENTALS, S.L. | GESBIO, S.L. | GESTIÓN PATRIMONIAL
INMOBILIARIA MOY, S.L. | GET WITH, SLU | GODMET IDEAS, SL | GOOD EXPERIENCE SL | GOUTHIER SL. | GRANJA ELENA SCP | GRUP IGLESIAS BARCIELA, S.L.U | GRUPO STUDENTNETWORK, S.L. | HABITAT APARTMENTS, S.L. | HOME AND PHOTO 88, SL | HOSTELERIA FOGO, S.L.U | HOSTRESS, S.L.
| HOTEL CONDES 2015, S.L.U. | HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U | HOTEL MUNTANYA PRULLANS, S.L. | HOUSE OF MAROTI, S.L. | ICHI NI SAN
SL. | IKIBANA THE SAO PAULO WAY, S.L | INDUSTRIAS FRANCISCO BOTELLA, S.L. | INICIATIVAS GUSCAR, SL | INSTITUT ILDEFONS CERDÀ | INTERHOME
S.R.L. | IPSOS IBERA SA | KEY FAMILY, S.L. | L’ALTRE TALLER, S.L | LAUVID RESTAURACIÓ, S.L. | L’ESPINALER, S.L | LODGING APARTMENTS, S.L. | LUGARIS
APARTMENTS, S.L. | LUX APARTMENTS, S.L. | MAEDOR TRES, SL. | MARTI UNANUE, SL | MATSUHIMA, S.C.P. | MERCER CONSULTING, S.L.U | METRO 02
SL. | OMB SELF STORAGE S.L. | OYSHO ESPAÑA, S.A. | P.B. CONSULTING, S.L | PATUSIQUI, S.L | PEPA TOMATE GRACIA, S.L.U. | PINOTXO BAR | PLAZA
DE ALTA ARENA, S.L. | PROMOCION G-48, SL | PROMOTORA DE CROASANTERIES, SL. | QUALITUR CONSULTING, SL | RACC AUTOMOBIL CLUB DE
CATALUNYA | RATOWN CATERING & EVENTS, SL. | Restaurant Can Reverter II S.C.P | RESTAURANT GAIG, S.L. | RF GASTRO CONSULTING SL | RICHABA,
SL | ROCA TRULL S.L. | ROMETA, S.A. | SAULEDA PASTISSERS, S.L. | SELENTA HOSPITALITY GROUP, S.L. | SERUNION S.A. | SERUNION S.A. | SISTEMES DE
L’HOSPITALET I BAIX LLOBREGAT S.A. | SKYSCANNER | SOFIA GESTIO HOTELERA, S.L. | STAY UNIQUE, S.L. | SUITE PALACE BARCELONA SL | SURF AND
TURF 2014 , SL. | TAPAS CON MANTEL S.L. | TÉCNICAS DE DISEÑO Y VALIDACIÓN, S.L. | TERRALLAR, SL | THE AURORA’S FLATS BARCELONA SL | THE
WHITE FLATS, S.L | TIA DOLORES, S.L | TURISVALL, SL | UNIQUE STAY BCN, S.L. | UNIVER SERVIS, S.L. | VICTOR I DUNIA, SL | VISTAMAR CAPITAL S.L. |
WAVECONTROL SL | YES WE PIZZA, S.L. | YLLA 1878, S.L. | ZARTELI, S.L. | ZEGRI + DE OLIVAR

PARRÒQUIA
SANT
ILDEFONS
Versiones principales

FUNDACIO
FRANCESC
CARBÓ

Versiones secundarias

ASSOCIACIÓ
CALIU CONGRÉS

Gràcies a les escoles:
Stamping Luxor 420
Pantone 874C
C6M20Y57K14
R217G186B117
#d9b975
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Pantone 425U
C50M40Y38K40
R104G104B106
#676869

Negro
C0M0Y0K100
R0G0B0
#000000

AFA ESCOLA MALLORCA | CEIP MONTSENY DE BREDA-AMPA | CENTRE ESTUDIS ROCA | COL·LEGI CLARET | COLECTIC- PFI | COL·LEGI MARE
DEL DIVÍ PASTOR | ESCOLA FRANCESCA DE LESSEPS | ESCOLA GARBÍ PERE VERGÉS- BADALONA | ESCOLA GARBÍ PERE VERGÉS -ESPLUGUES
| ESCOLA IPSI | ESCOLA ÍTACA | ESCOLA LA MAINADA | ESCOLA LYS | ESCOLA PIA DE CATALUNYA | ESCOLA PIA SANT ANTONI | ESCOLA PIA
SARRIÀ | ESCOLA SADAKO | ESCOLA SANT GENÍS DELS AGUDERS | ESCOLA SANT IGNASI | COL·LEGI L’ESTONNAC | ICCIC BATXILLERATS | IES
FERRAN TALLADA | IES FRONT MARÍTM | IES JUAN MANUEL ZAFRA | IES LA BASTIDA | IES SALVADOR SEGUÍ | INSTITUT CAMPS BLANCS | LA
SALLE HORTA | ESCOLA SAGRAT COR SARRIÀ | SALESIANS ROCAFORT | SALESIANS SARRIÀ | ESCOLA SANT GABRIEL | THE BENJAMIN FRAKLIN
SCHOOL | ESCOLA VEDRUNA DE GRÀCIA.
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