
Acció social 2019
L’educació és la nostra resposta per lluitar contra la desigualtat. Resumim la tasca educativa i comunitària 
que hem desenvolupat el 2019, als barris del Raval i el Besòs-Maresme (Barcelona), la Mina i Besòs (Sant Adrià 
de Besòs), Llefià i Sant Roc (Badalona), Raval-Fondo i Santa Rosa (Santa Coloma de Gramenet), Salt i Marroc 
(Tànger i Casablanca), convençuts i convençudes que la suma d’esforços és realment transformadora. 



Des de 1983, fem costat als infants i joves en risc d’exclusió a la nostra societat. Allà on s’acu- 
mulen 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. 

Treballem als barris per a 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 co-
munitària als barris del Raval i el Besòs-Maresme (Barcelona), La Mina i Besòs (Sant Adrià 
del Besòs), Llefià i Sant Roc (Badalona), Raval-Fondo i Santa Rosa (Santa Coloma de Gra-
menet), Salt i Marroc (Tànger i Casablanca). 

El Casal dels Infants és la suma d’esforços de moltes persones decidides a fer costat als infants, 
joves i famílies amb més obstacles, perquè puguin tirar endavant amb dignitat, oferint-los es-
pais educatius, de lleure i de participació comunitària i vetllant pels seus drets.

Aquesta és la premissa que ens va fer néixer com a associació, la que ens mou a aixecar les 
persianes dels nostres locals cada dia i la que volem que ens guiï cap a un futur proper en què 
celebrarem el nostre quarantè aniversari, l’any 2023.

Si fem balanç, la legitimitat no ens la dona el pas del temps ni les xifres agregades, sinó el bagat-
ge de petites i grans fites compartides, la xarxa de suport que hem construït braç a braç per fer 
costat cada any a més de 7.000 persones a través de 55 serveis socioeducatius, la perseverança 
en buscar sortides a un sistema excloent, tot i que no sempre ens en sortim.

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

Gràcies per ser-hi!

Roser Rosell  Rosa Balaguer
Presidenta   Directora general



Vincles

L’espai maternoinfantil acull mares en risc 
d’exclusió social amb fills de fins a 3 anys 
perquè puguin guanyar en autonomia i 
motivació, alhora que treballa la solidaritat 
i la companyonia entre elles i reforça els 
vincles amb els seus fills/es. Fem Vincles 
als barris de Barcelona, Badalona, Santa 
Coloma i Salt.

Minúscula

Minúscula és un espai de creixement per 
la petita infància, de 0 a 3 anys d’edat i de 
suport als processos d’integració social 
iniciats per les seves famílies, al barri del 
Raval (Barcelona). A Minúscula, el centre 
d’atenció és la nena o el nen i la seva millo-
ra a través del desenvolupament cognitiu, 
motriu, afectiu i social, a la primera etapa 
de la vida.

Casal Familiar

La família és el nucli central de l’estabilitat 
i les oportunitats d’infants i joves. El Casal 
Familiar és un projecte que orienta les 
famílies del barri del Raval (Barcelona) de 
Santa Coloma i de Salt per superar moments 
de crisi o fragilitat familiar a partir d’una 
atenció integral. 

Fem Família

Al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs, 
gestionem el servei del Consorci de la Mina 
en clau d’orientació, relació i participació 
per enfortir les famílies amb fills i filles de 
0 a 6 anys del barri, per superar moments 
de crisi o fragilitat familiar a partir d’una 
atenció integral.

SUPORT SOCIAL A INFANTS I FAMÍLIES
Hem acompanyat i donat suport a 2.149 infants i adolescents i 1.372 mares i pares

Centre Obert Infantil 
i Anem i Tornem

El Centre Obert Infantil (a Santa Coloma 
amb el nom d’Anem i Tornem) aborda 
situacions de fragilitat familiar a través 
de l’acompanyament i el reforç escolar, el 
joc, els hàbits de salut, treballant amb les 
famílies i amb una especial atenció a la 
coordinació amb les escoles i altres serveis 
i recursos dels barris. Es desenvolupa per 
edats segons les necessitats que es de-
tecten a cada barri, fent grups diferenciats 
entre els 3 i els 12 anys. Tenim Casals Oberts 
Infantils a Badalona, Santa Coloma, Barcelona 
i Salt.

Centre Obert 
d’Adolescents

A l’adolescència, les noies i nois necessi-
ten un entorn familiar i social estable on 
puguin afrontar els canvis amb autonomia, 
independència i suport. El Centre Obert 
d’Adolescents treballa donant suport a les 
noies i nois, d’entre 12 i 16 anys, i a les seves 
famílies, per acompanyar-los en aquesta 
època de canvis, als barris del Raval i del 
Besòs, a Santa Coloma i a Salt.

Programa Caixa 
Proinfància

El Programa Caixa Proinfància finança 
projectes que aporten recursos bàsics i 
serveis a les famílies amb pocs recursos i 
situacions de risc d’exclusió. El Casal treballa 
amb Proinfància incrementant les capaci-
tats de les famílies amb fills i filles menors 
de 17 anys, per fer front a les situacions de 
desavantatge i fomentant el treball conjunt 
d’entitats i agents comunitaris del barri, per 
respondre de manera integrada als diferents 
factors que influeixen a generar situacions 
d’exclusió. Desenvolupem aquest programa 
per a 1.340 famílies dels barris del Raval i el 
Besòs-Maresme (Barcelona) i a Santa Coloma, 
Badalona, Salt i Sant Adrià del Besòs.



SUPORT AL PROCÉS ESCOLAR 

Hem acompanyat i donat suport a 978 infants i adolescents i 293 mares i pares

Tots els nens i nenes, 
tinguin la dificultat que 
tinguin, han de tenir al seu 
abast suport i atencions 
educatives específiques que 
els permetin seguir el ritme 
escolar. L’aprenentatge no 
depèn únicament del què 
passa dins de les aules, sinó 
de la relació entre el què 
passa a dins i el què passa 
fora dels centre educatius.

Entorn Escolar

L’objectiu principal d’Entorn Escolar és 
aconseguir l’èxit escolar dels i les alumnes 
amb dificultats. Per fer-ho, el projecte dona 
suport als centres educatius de primària i 
secundària fora de l’horari lectiu. L’Entorn 
Escolar està dirigit a infants i adolescents de 
6 a 16 anys i es desenvolupa al barri de Sant 
Roc de Badalona, a la Mina de Sant Adrià de 
Besòs, a Santa Coloma de Gramenet, a Salt [NOU] 
i al Raval de Barcelona.

RAI-ESO

Reduïm les situacions de risc dels adoles-
cents de Salt i de Santa Coloma de Gramenet 
amb necessitats bàsiques no cobertes, 
facilitant un àpat nutritiu al migdia i suport 
en el seu procés d’escolarització. Incidim 
en l’adquisició i consolidació d’hàbits sa-
ludables i contribuïm a l’èxit educatiu dels 
nois i noies estudiants d’ESO, mitjançant 
accions de reforç dels aprenentatges i de 
desenvolupament de les habilitats socials i 
personals.

Unitat d’Escolarització 
Compartida

La Unitat d’Escolarització Compartida 
del Casal al Raval (Barcelona) treballa per 
millorar les competències de les noies i nois 
amb greus dificultats d’adaptació a l’entorn 
escolar, a partir d’una intervenció integral i 
personalitzada que combat l’absentisme i el 
rebuig escolar i incrementa, en els joves, les 
expectatives d’èxit, que els motiven en el 
seu projecte formatiu i laboral.

Acció Formativa

L’Acció Formativa complementa l’acció 
dels centres educatius dins de l’horari lectiu 
per aconseguir l’èxit escolar dels alumnes 
dels instituts de secundària del barri del 
Raval (Barcelona) en risc de ruptura dels 
seus itineraris formatius.



INTEGRACIÓ DE JOVES EN RISC 

Hem acompanyat i donat suport a 655 nois i noies i 10 mares i pares

Casal Jove

El Casal Jove es desenvolupa als barris 
de Badalona, Santa Coloma i Barcelona per 
potenciar la promoció personal i social dels 
joves entre 15 i 21 anys per a què esdevin-
guin protagonistes i agents de canvi del 
seu entorn. En aquest sentit, el Casal Jove 
acompanya individualment cadascun i ca-
dascuna dels i les joves, promovent la seva 
participació en espais de relació, activitats 
interculturals i comunitàries i, sobretot, 
ampliant la seva xarxa social, fomentant les 
relacions entre iguals i amb entitats, grups i 
serveis de la comunitat.

Xarxa d’Accés al Treball

La Xarxa d’Accés al Treball (XAT) del 
Casal dels Infants forma i orienta els i les 
joves inactius per donar-los més oportuni-
tats d’ocupació. Tot comença per implicar 
als joves en el seu procés d’aprenentatge. 
Les accions de formació en competències 

Els i les joves en risc o en 
situació d’exclusió social 
arrosseguen mancances 
escolars, processos 
complexos de migració 
i integració i vivències 
de fracàs. Al Casal hi 
troben acompanyament 
i orientació sobre les 
oportunitats que tenen 
davant i de com superar 
les dificultats amb les que 
es troben en el seu dia a 
dia.

transversals, relacionals i les habilitats socials 
dels joves són crucials per tal que els hi 
siguin vàlides més enllà de la millora de 
la seva ocupabilitat. La XAT compta amb 
una xarxa d’empreses col·laboradores que 
creixen cada any i sense les que no seria 
possible oferir la formació i possibilitats de 
feina als joves al Raval de Barcelona, a la 
Mina de Sant Adrià del Besòs i a Salt.

Servei de Transició 
a l’Autonomia per Joves 
sense Llar

El Servei de Transició a l’Autonomia 
per a Joves sense Llar (STA) del Casal tre-
balla per fomentar l’autonomia personal de 
nois/es de 18 a 21 anys sense xarxa social 
de suport i en situació d’alta vulnerabilitat 
social derivada de la falta d’habitatge esta-
ble. Mitjançant itineraris socials i educatius 
integrals i intensius, aconsegueixen accedir 
a la xarxa d’habitatge i sostenir un itinerari 
formatiu i d’inserció.



Raval (Barcelona) 
1.797 infants i joves | 470 mares i pares

Adaptació Formativa 144

Casal Familiar 116 100

Casal Jove Atlas 118

Centre Obert d’Adolescents 107 29

Centre Obert Infantil 222 152

Entorn Escolar primària 91 25

Entorn Escolar secundària 97 46

Espai Tecnològic Comunitari 462 31

Minúscula 61

Pista Negra 185

Unitat d’Escolarització Compartida 24

Vincles 89 87

Xarxa d’Accés al Treball 81

Fondo, Santa Rosa i Raval 
(Santa Coloma de Gramenet)   
905 infants i joves | 446 mares i pares

Anem i Tornem 224 85

Casal Familiar 233 141

Casal Jove 85

Centre Obert d’Adolescents 64 18

Entorn Escolar secundària 131 89

RAI ESO 44

Vincles 124 113

EL CASAL ALS BARRIS 

Besòs i La Mina (Barcelona) 
414 infants i joves | 153 mares i pares

Fem Família 61 54

Centre Obert d’Adolescents 71 48

Entorn Escolar Mina Racó 101 26

Entorn Escolar Besòs-cascavell 60 25

Lleva't/dDones 26

Xarxa d’Accés al Treball 95

Llefià i Sant Roc (Badalona) 
1.194 infants i joves | 399 mares i pares

Casal Jove 85 10

Centre Obert Infantil Llefià 180 106

Centre Obert Infantil St. Roc 124 129

Entorn Escolar Sant Roc 116 25

Entorn Escolar Llefià 57 51

Espai Tecnològic Comunitari 246

Rumb a la feina 243

Vincles 143 78



Salt centre (Salt) 
542 infants i joves | 238 mares i pares | 2.531 veïns/es

Casal Familiar 145 77

Centre Obert d’Adolescents 32 4

Centre Obert Infantil 6-12 91 100

RAI ESO 46

Entorn escolar La Casita 69 6

Vincles 60 51

Xarxa d’Accés al Treball 99

Intervenció Comunitaria Intercultural 2.531

Tànger i Casablanca (Marroc)
17 associacions

Incorpora Marroc 1.313

Kalimat 3.215

Educare 450 

Prodema 720

DAPP - TanjaZOOM 651

DAPP - Formació i inserció 1740

Rassif 65

Formació i Inserció laboral | 343 joves

Aula d'Hosteleria 85

Formació en empresa 93

Làbora 145

Incorpora Extutelats 20

Projectes Transversals | 380 joves, mares i pares

Servei Transició a l’Autonomia 92

Servei Sociojurídic 225

infants i joves mares i pares veïns/es participants d’entitats

7.218
infants, joves, mares i pares

2.531
veïns i veïnes



Espai Tecnològic 
Comunitari

El Casal vol reduir les situacions de vulnerabi-
litat social a partir de l’accés i el domini de les 
noves tecnologies per part de les persones 
en risc d’exclusió social. El centre d’atenció 
de l’Espai Tecnològic és la comunitat. 
Des d’ella es treballa en espais compartits, 
fomentant les relacions entre les persones, 
generant projectes comuns i millorant 
les seves capacitats d’ús de la tecnologia. 
L’Espai Tecnològic funciona al Raval i també 
a Badalona.

Intervenció Comunitària 
i Intercultural

La Intervenció Comunitària i Intercul-
tural la fem a Salt. Es tracta de millorar la 
convivència i la cohesió social a partir de 
la implicació i participació de tothom, en 
especial dels veïns/ nes. En aquest sentit, el 
Casal treballa incorporant a l’administració 
com agent proactiu en la transformació de la 
realitat del territori i consolida la participació 
ciutadana a través del disseny i implemen-
tació d’accions comunitàries conjuntes amb 
els diversos recursos tècnics del municipi 
analitzant, articulant i donant resposta a 
necessitats i inquietuds vers la infància, joves 
i famílies del barri.

Servei Sociojurídic 
Comunitari

Els col·lectius vulnerables moltes vegades 
també ho són per desconeixement dels 
seus drets. El Servei Sociojurídic vetlla 
per disminuir les situacions de vulnerabi-
litat social per causes legals en persones 
en situació de risc d’exclusió amb l’exercici 
individual i col·lectiu de defensa dels seus 
drets.

Dinamització 
esportiva

En el marc de la proposta de la Taula Jove 
de dinamització juvenil comunitària, 
fomentem la integració i la participació 
juvenil del jovent no vinculat a cap entitat 
ni dinàmica socioeducativa comunitària 
del barri, a partir de la pràctica esportiva 
no competitiva a la Pista Cintra del barri del 
Raval.

Promovem el lideratge i la capacitat d’au-
togestió de joves del barri que s’han format 
i mostren interès per l’esport, l’educació i 
la dinamització comunitària i potenciem 
la pràctica esportiva entre infants i joves, 
especialment les noies, com a eina per al 
treball d’hàbits saludables i d’habilitats 
personals i socials.

Treballem als barris per a la 
cohesió social, promovent 
la convivència, les relacions 
veïnals, l’enfortiment 
de la participació, el 
reconeixement i el 
respecte a la diferència.La 
coresponsabilitat de totes i 
tots en la dinàmica positiva 
i acollidora d’un barri és un 
treball imprescindible 

REFORÇ DE LA COMUNITAT 

Han participat 1.149 infants, joves i famílies i 2.531 veïns i veïnes



FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL
Hem acompanyat i donat suport a 612 joves 

dDones

Capacitem noies joves en situació de 
vulnerabilitat social del barri de la Mina re-
forçant les seves capacitats i competències 
personals, perquè puguin iniciar un itinerari 
de qualificació professional com a via de 
promoció personal i social i en igualtat de 
condicions. Paral·lelament, treballem per 
augmentar el treball en xarxa amb la resta 
de recursos existents, tant del barri com del 
municipi, per tal d’incrementar el suport a 
les participants i les perspectives d’èxit en el 
seu procés.

Incorpora Jove

Incorpora Jove és un programa d’orientació 
formativa i laboral dirigit a joves extutelats/
des o que hagin estat sota una mesura 
de protecció (dels 18 als 30 anys), amb 
l’objectiu que puguin definir i consolidar 
el seu projecte professional. El programa 
contempla tant l’atenció individual, com 
el disseny d’itineraris personalitzats, que 
acompanyen els i les joves sense una xarxa 
social i familiar estable, a tirar endavant.

Formació en Empresa

L’objectiu principal d’aquestes formacions 
és inserir els joves de fins a 25 anys en risc 
d’exclusió, en un sector d’ocupació concret. 
Per fer-ho, s’incideix sobre les seves com-
petències tècniques i relacionals. Aquestes 
formacions serveixen com a laboratori de 
nous filons d’ocupació per als i les joves del 
Casal i reforcen el compromís i la vinculació 
amb el sector empresarial. Fem la Forma-
ció en Empresa als barris de Barcelona i 
Sant Adrià de Besòs.

Làbora 

Contribuim a la creació, implementació i 
gestió d’un mercat laboral reservat per a 
persones en risc d’exclusió social a la ciutat de 
Barcelona, contactant empreses de menys de 
250 treballadors i persones en recerca de feina 
vinculades als serveis socials, en el marc d’una 
col·laboració del tercer sector i l’Ajuntament 
de Barcelona per a promoure l’accés al mercat 
laboral de persones en risc d’exclusió.

Aula d’Hostaleria – Punt 
Formatiu Incorpora

L’Aula d’Hostaleria treballa amb els i les 
joves dels barris de Barcelona i Salt en situa-
cions de vulnerabilitat per oferir-los un itinerari 
formatiu d’inserció laboral. És el pont entre 
les empreses i els joves, que en molts casos 
acaben aconseguint una feina com a ajudants 
de cambrer desprès del procés de formació.

Rumb a la Feina 

Entrenem joves per a la inserció. Acompa-
nyem joves de zones fortament castigades 
per l’atur perquè puguin trobar una feina. 
A Badalona, desenvolupem formacions in-
tensives de vuit setmanes que contemplen: 
accions de tutoria individualitzada, treball 
en sessions grupals, formació en idiomes i 
TIC, simulacions d’entrevistes i simulacions 
en entorns reals de feina, així com un treball 
d’assoliment de competències tècniques 
i capacitats adequades per a trobar una 
feina.

Recuperem el fil de la 
formació i la recerca de 
feina de molts nois i noies 
que sovint arrosseguen 
una situació personal de 
conflicte i fracàs i tenen 
referències familiars molt 
fràgils i una xarxa social feble 
amb poques oportunitats 
de tirar endavant. De la 
mà de les empreses, els 
formem en diferents oficis 
i els acompanyem cap a la 
recerca d’una feina perquè 
puguin aconseguir la seva 
autonomia.

[NOU]



Educare

Acompanyem la creació d’unitats de prees-
colar a Casablanca i Tànger garantint el seu 
impacte educatiu i la viabilitat econòmica, 
promovent un model que es desenvolupa a 
les escoles en el marc de l’economia social 
i solidària, que permet facilitar l’accés als 
infants en situació de vulnerabilitat.

Prodema

Promovem els drets de participació i igual-
tat de gènere de les dones en situació de 
vulnerabilitat dels barris perifèrics de Tànger. 
Reforcem i apoderem dones de barris en el 
seu dret de participar en la vida escolar dels 
seus fills/es, desenvolupament un model 
participatiu i equitatiu d’espai escolar, que 
promogui la igualtat de gènere.

Incorpora Marroc

El projecte d’intermediació professional 
Incorpora, introdueix processos d’inserció 
eficaços i eficients per joves en risc d’exclusió 
i busca generar ocupació en aquest col·lectiu 
mitjançant la formació de tècnics d’inserció 
professional marroquins i la sensibilització de 
les empreses de la zona en la iniciativa social. 
Incorpora Marroc es desenvolupa als barris 
de Tànger i Casablanca.

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’incidèn-
cia i sensibilització.

COOPERACIÓ AL MARROC
Hem donat suport a 17 associacions marroquines 

DAAP - Formació i 
inserció

Contribuïm a la millora de les perspectives de 
joves, noies i nois, reforçant la participació i la 
integració social dels joves, així com també les 
perspectives de feina.

DAAP - Tanjazoom 

Millorem 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 sensibilitza-
ció, expressió i participació juvenil.

El Casal va encetar els seus projectes al Marroc ( Tànger i Casablanca) l’any 2000. El model de cooperació 
internacional del Casal es centra en donar suport a iniciatives de la societat civil, intercanviant i transferint 
metodologies de projectes, buscant un efecte durador sobre els infants i famílies que hi participen i sobre les 
polítiques públiques del territori.

Acompanyem les associacions locals per reforçar el seu
funcionament intern i la sostenibilitat de la seva intervenció 
comunitària, generant propostes d’acció social conjuntes 
que incideixen positivament en les vides dels infants, joves, 
famílies i, especialment, de les dones com a motor de 
transformació social.

[NOU]Rassif 

Millorem les condicions de vida dels infants 
altament vulnerables dels carrers de Tànger, 
promovent la protecció dels infants candidats 
a l’emigració precoç presents a la ciutat. A 
partir de  l’elaboració d’un diagnòstic sobre el 
context dels menors marroquins durant el seu 
procés migratori, hem millorat el coneixe-
ment de les seves necessitats i les estratègies 
d’inclusió a dur a terme tant al Marroc com a 
Catalunya per començar a intervenir-hi.



ELS COMPTES CLARS

Un equip de 
1.153 persones: 
943 voluntaris/es
210 contractats/des

Hem acompanyat 
7.218 infants, 
joves i famílies

Hem impulsat 
55 projectes

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Amb l’impuls de:

Amb l’impuls especial de:

... i també:

Moltíssimes gràcies a la Xarxa 
d’Empreses Ciutadanes del Casal i a 
tantes persones i organitzacions sòcies 
i donants que ho fan possible.
Consulteu-ho a: www.casaldelsinfants.org

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 7.248.232,91 euros 

FINANÇAMENT PRIVAT

Obres Socials Entitats Financeres 2.111.326,46 € 29,13 %

Ciutadans 1.131.313,26 € 15,61 %

Empreses Fundacions i Institucions Privades 1.016.754,04 € 14,03 %

Altres Institucions i Ingressos Extraordinaris 104.145,11 € 1,44 %

FINANCAMENT PÚBLIC

Administració Autonòmica 1.054.141,77 14,54 %

Administracions Locals 587.842,36 € 8,11 %

Administracions Supralocals 567.111,27 € 7,82 %

Administració Estatal 535.291,03 € 7,39 %

Altres Ingressos Públics 140.307,61 € 1,94 %

El 39,8 % de les aportacions 
correspon a les administracions 
públiques

El 60,2% de les aportacions prové de 
la societat civil (ciutadania, empreses, 

fundacions i institucions)

Finançament públic: 
2.884.694,04 €

Finançament privat: 
4.363.538,87 €

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

UNIÓN EUROPEA

FONDO
SOCIAL
EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

 *tancament econòmic 2019 provisional, pendent procés d'auditoria.



 Twitter
@casalinfants

 Facebook
facebook.com/casalinfants

 YouTube
youtube.com/casaldelsinfants1

  Instagram
casalinfants

El Raval i el Besòs-Maresme (Barcelona), La Mina i Besòs (Sant Adrià del Besòs), 
Llefià i Sant Roc (Badalona), Raval-Fondo i Santa Rosa (Santa Coloma de Gramenet), Salt i Marroc (Tànger i Casablanca)

 Tel. 93 317 00 13
www.casaldelsinfants.org

Allà on s’acumulen els factors de risc 
és on socialment hem d’esforçar-nos més 

per a garantir els drets 
i les oportunitats dels infants i el jovent 

i construir societats cohesionades.


