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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 opor-
tunitats. 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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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 espais educatius, de lleure i de parti-
cipació comunitària i vetllant pels seus drets.

Aquesta és la premissa que ens va fer néixer com a asso-
ciació, la que ens mou a aixecar les persianes dels nostres 
locals cada dia i la que volem que ens guiï cap a un futur 
pròxim 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 bagatge 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.

Amb el compromís i l’inconformisme que ens han portat 
fins aquí, aquest any hem iniciat un projecte compartit 
per definir on volem que sigui el Casal dels Infants a qua-
tre anys vista: el Pla Estratègic Casal 2023. Per tirar-lo en-
davant, hem engegat un procés participatiu obert a tot 
l’equip, liderat per un grup motor i amb la mirada tant de 
les persones voluntàries com de les contractades.

Com a punt de partida, hem compartit xerrades inspira-
dores amb professional de referència, hem creat grups 
de treball centrats en àmbits concrets de la nostra acció 
social i hem intercanviat idees en sessions de reflexió i 
debat. 

De tot plegat, n’hem tret cinc eixos de treball que volen 
donar resposta a les següents preguntes: Quin ha de 
ser el nostre model d’intervenció comunitària perquè 
els infants i joves superin el risc d’exclusió social? Quines 
persones necessitem i com les impliquem per aplicar 
aquesta intervenció com a comunitat educativa? Com 
avancem, organitzativament i digital, per ser més efici-
ents? Com s’ha de desenvolupar la nostra acció als barris 
i quines noves aliances hem d’establir? Quin model de 
societat volem i com podem tenir veu pròpia per incidir 
en què s’adoptin les polítiques necessàries per arribar-hi?

Ara, arriba el moment de concretar les propostes i 
definir-les en un pla d’acció abans d’implementar-les. La 
darrera fase d’un procés que respon a la necessitat de no 
deixar de recordar-nos quin objectiu tenim i de pregun-
tar-nos què hem de fer per assolir-lo. Mentrestant, ens 
hem mantingut i ens mantindrem cada dia a peu de car-
rer, en el contacte humà de l’acompanyament quotidià, 
perquè cap infant, jove ni família es quedi enrere.

Gràcies per fer-nos costat!

Roser Rosell  Rosa Balaguer
Presidenta  Directora general

Presentació
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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 adap-
tant la nostra proposta a les necessitats i reptes de la infància i 
els joves que hi viuen.

Treballem als barris que concentren situacions d’exclusió i de-
sigualtat. 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.On treballem 

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

Adaptació Formativa 144

Casal Familiar 116 100

Casal Jove 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

Dinamització Esportiva 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

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 91 100

RAI ESO 46

Entorn Escolar La Casita 69 6

Vincles 60 51

Xarxa d’Accés al Treball 99

Intervenció Comunitària 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'Hostaleria 85

Formació en empresa 93

Làbora 145

Incorpora Jove 20

Projectes Transversals | 380 joves, mares i pares

Servei de Transició a l’Autonomia 92

Servei Sociojurídic Comunitari 225

7.218
infants, joves, mares i pares

2.531
veïns i veïnes

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

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
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Eleccions municipals: 
on cal actuar i amb 
quines prioritats? 

Hem proposat 
30 mesures 

prioritàries per vetllar pels 
drets dels infants, joves i 
famílies als municipis on 

actuem

Davant les eleccions municipals que es 
van celebrar el 26 de maig, com sempre 
que hi ha comicis que afecten directa-
ment els barris on actuem, hi hem tingut 
molt a dir. Calia tornar a centrar l’aten-
ció del debat públic allà on colpegen 
els efectes de les desigualtats i en les 
polítiques públiques necessàries per 
combatre-les.

Una vegada més, la nostra observació 
diària de la realitat i els indicadors que la 
tradueixen en xifres no han deixat marge 
d’interpretació: allà on despleguem el 
nostre acompanyament es concentren 
molts obstacles socials per als infants, 
joves i famílies. Ens ho indiquen, entre 
altres, el volum de llars en situació de 
pobresa o exclusió social, les baixes taxes 
d’escolarització infantil, la concentració 
de centres educatius de màxima com-
plexitat, els índexs alts de fracàs escolar i 
la manca d’espais de suport per als joves, 
entre altres aspectes.

Setmanes abans de la jornada electoral, 
vam elaborar i publicar un document on 
queden recollides les propostes priorità-
ries que cal tirar endavant des dels con-
sistoris per fer front a l’exclusió educativa, 
donar suport a les famílies amb infants a 
càrrec que es troben en situació d’alt risc, 
garantir el pas segur del jovent a l’adul-
tesa i fer dels barris espais de trobada i 
convivència. Així mateix, el document 
aterra les propostes a la situació dels 
municipis on intervenim, amb mesures 
concretes que hi cal abordar i recollint 

les bones pràctiques implementades en 
l’últim mandat.

Aquest posicionament ha servit per fer 
arribar les nostres demandes als diferents 
grups polítics de cada municipi abans de 
passar per les urnes i, un cop escollits els 
nous regidors i els equips de govern, per 
fer un seguiment de la seva aplicació en 
les polítiques municipals. 

La nostra feina d’incidència en les 
administracions públiques, en aquest 
cas en els ajuntaments, té per objectiu 
vetllar per la garantia dels drets dels 
infants, joves i famílies que acompanyem. 
Més enllà de les accions que impulsem 
com a entitat, molt sovint posicionem 
les nostres demandes a través d’espais 
coordinats amb altres entitats als barris i 
mitjançant les diverses organitzacions de 
segon nivell en què participem.

Que donin suport a les famílies amb 
infants a càrrec en situació d’alt risc 

Suport social i econòmic per a la
promoció familiar i dels infants

Activar prestacions i ajudes
econòmiques, específiques per a 
INFANT

Fer atenció a les famílies
monoparentals

Dimensionar adequadament els 
serveis socials , en base a
indicadors de vulnerabilitat de la
població d’un territori

Acompanyament integral per
als infants i famílies de més risc

Assegurar el recurs de centre 
obert a tots els infants que el 
necessitin

Garantir l’alimentació i la cobertu-
ra de les necessitats bàsiques dels 
infants. Atenció als adolescents

Promoure mesures reals per a 
l’habitatge digne i assequible i 
garantir solucions d’emergència, 
prioritzant els infants

Que acompanyi en l’adolescència i 
la joventut per garantir el pas segur 
a l’adultesa 

Més suport a la continuïtat formativa 

Més espais de referència, suport i 
orientació als estudis per a
adolescents

Escoles de 2a oportunitat per a 
nois/es amb fracàs escolar

Més espais de participació i lleure,
acompanyant adolescents en la

construcció de la identitat juvenil

Especial atenció a la participació
de les NOIES

Més oportunitats formatives i
laborals en aliança amb empreses,

pas segur al treball

Urgent atenció als joves sols,
sense família

Que sigui espai real de
trobada i convivència

Facilitar espais de trobada

Dissenyar l’espai públic per al benestar
dels infants, la convivència i la salut

Espais familiars per aprendre junts

Serveis de millora d’idiomes per 
garantir la comunicació

Activitats i espais interculturals per
a la convivència

Facilitar l’arrelament dels veïns/es,
especialment els menors i els més joves

Serveis d’orientació i acollida
pels que arriben

Procés d’empadronament
àgil i flexible

Ciutadania compromesa

Promoure xarxes comunitàries 
amb la implicació de veïns/es i 
entitats a favor de la infància i la 
joventut

Treballar per a la participació 
dels infants i els i les joves al barri

Que reverteixin l’exclusió educativa 
on es veuen abocats molts infants

Garantir l’accés a l’escola bressol 

Promocionar espais alternatius i 
flexibles de suport en la criança

Garantir l’accés a espais de reforç 
escolar diari 

Garantir l’accés a activitats de
lleure, socialització, esport i cultura

Garantir vacances cobertes per a
tots els infants

Inici segur per a tots els infants

Escoles de qualitat i obertes al barri

Combatre la segregació escolar

Invertir segons les necessitats
educatives

Defensar l’escola com a espai
comunitari

Generar estratègies compartides, 
amb més eines i recursos,
contra l’absentisme, el fracàs i
l’abandonament escolar

Defensar l’horari extensiu als
instituts de secundària 

Educació Fora Escola per
a tots els infants

Facilitar que les famílies més
vulnerables tinguin garantit l'accés 
a les prestacions que els correspo-
nen (agilitzar tràmits, padró, certfi-
cacions monoparentalitat...)

Arreu, però amb molta més força als barris on es concentra la pobresa i l'exclusió, defensem un model d'actuació sobre 
els factors i els efectes de l'exclusió social compartit amb tots els agents socials implicats, que afavoreixi la igualtat 
d'oportunitats per als infants i joves en situació de desavantatge. 

+ educació quan abans millor Infants amb drets garantits
Adolescents i joves amb 
oportunitats de futur Junts per la cohesió social

Volem uns barris
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Per uns

barris
més justos

i amb més
oportunitats

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 cohesio-

nades. Cal més inversió als barris que concentren més situacions de desigualtat.

Ens aquests barris, hem de treballar conjuntament per a generar les condicions 

necessàries per revertir la  desigualtat social, que no està inscrita de forma fatalista en el 

destí de cap societat, com no ho està cap mena d’exclusió o marginació. 

Al Casal dels Infants, ens sentim responsables de la transformació de les situacions de des-

igualtat que pateixen molts infants i joves en risc d’exclusió social. I sabem que aquesta 

transformació només és possible des del reconeixement de la desigualtat i l’exclusió 

com un  fenomen multifactorial que requereix suports integrals, i des del compromís i 

treball conjunt de tots els agents d’una comunitat.

Allà on es concentra la desigualtat, defensem els barris!

Badalona (Sant Roc i Llefià)| Barcelona (El Raval i Besòs Maresme) | Sant Adrià del Besòs (La Mina i 

Besòs) | Santa Coloma de Gramenet (Raval, Fondo i Santa Rosa) | Salt | Marroc (Tànger i Casablanca)

casaldelsinfants.org
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Infància i adolescència
Atenent i prevenint situacions de riscPrimeres passes segures

+500 
nenes i nens de 0 a 6 
anys i les seves mares 

participen en els serveis 
per a petita infància i 

famílies

1.115 
infants i adolescents 

en risc social participen 
en els Centres Oberts, on 
reben acompanyament 

integral també les 
seves famílies

“Si hi ha alguna cosa que em 
preocupa, en puc parlar amb les 

educadores”
Sonia Ramírez

“Aquí, expresso els meus sentiments i els 
meus fills ja no estan tan aferrats a mi 
tot el dia”
Loli Flores, participant del Fem Família

La Loli seu en un dels bancs del Parc del 
Besòs del barri de la Mina i mira instintiva-
ment cap a enrere. Repassa la zona infantil i 
comprova alleujada que en Diego, el seu fill, 
segueix on l’ha deixat, assegut a la sorra ju-
gant amb altres nens i nenes sota la mirada 
atenta de l’equip educatiu, és a dir, de la Sara 
i en Toni. “Tinc tres fills petits, i això em fa 
anar estressada. Aquí, al Fem Família, m’aju-
den molt, expresso els meus sentiments, els 
meus fills ja no estan tan aferrats a mi tot el 
dia...”, comenta més relaxada. 

El Fem Família és un servei socioeducatiu 
del Consorci del barri de la Mina que ofereix 
orientació i suport a les famílies amb fills de 
0 a 6 anys. Forma part de la xarxa de Serveis 
d’Orientació i Acompanyament a les Famí-
lies (SOAF) del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, i enguany l’hem començat 
a gestionar des del Casal dels Infants del 
Besòs i la Mina. 

L’objectiu del servei és potenciar l’autono-
mia de les famílies, la seva participació en la 
comunitat i oferir-los recursos per a la cura 
i l’educació dels infants que els ajudin a fer 
front a situacions de vulnerabilitat. O en 
paraules de la Sara: “El que volem és generar 
un espai de confiança amb les famílies, 
que comparteixin experiències, dubtes i 
angoixes mentre els nens i nenes creixen, i 
oferir-los recursos d’utilitat per al dia a dia”.

La raó de ser del Fem Família, però tam-
bé de Vincles, Minúscula i l’AP3, els altres 
serveis per a la petita infància que oferim, és 
garantir el benestar i el desenvolupament 
adequat dels infants durant els primers any 
de vida, una etapa clau que condiciona el 
seu futur.

Vincles és un espai maternoinfantil per a 
mares amb infants de 0 a 3 anys, on els nens 
i nenes adquireixen hàbits i competències 

que necessiten per créixer i per entrar a l’es-
cola en igualtat de condicions que els altres 
nens i nenes. Mentrestant, les seves mares, 
en bona part dones migrades, aprenen 
castellà i català, es familiaritzen amb la xarxa 
de recursos i equipaments socials del seu 
entorn i estableixen una relació de suport 
mutu. 

Mentre a Vincles també hi ha una estona 
compartida entre mares i infants per reforçar 
el seu lligam, Minúscula està pensat com un 
espai educatiu només per als petits i petites, 
en una estona que serveix a les mares per 
dedicar-se al seu procés de cerca de feina.

Quant a l’AP3, es tracta d’un servei que hem 
tornat a engegar aquest estiu al barri de 
Sant Roc de Badalona per fer costat les famí-
lies que no han pogut portar els seus infants 
a l’escola bressol i que estan a punt de co-
mençar P3. Es tracta d’un acompanyament 
de poques setmanes en què grans i petits es 
familiaritzen amb els hàbits i les rutines que 
es trobaran a l’escola, per aconseguir que al 
setembre entrin a les aules amb confiança i 
sense neguits.

Els serveis d’intervenció socioeducativa no 
residencial per a infants i adolescents són 
molt més que un recurs on fer els deures 
i activitats divertides en grup, encara que 
el lleure educatiu en sigui un aspecte molt 
important. Són espais on, per damunt de 
tot, es prioritza l’atenció i la prevenció de les 
situacions de risc social que puguin viure els 
nois i noies i les seves famílies.

¿Però com es desenvolupa l’atenció i la 
prevenció de les situacions de risc en el dia 
a dia? La resposta la trobem en els nostres 
serveis de centre obert, que cada setmana 
acullen infants i adolescents un cop han 
sortit de l’escola o l’institut. Nois i noies que 
entren al Casal dels Infants per primera 
vegada adreçats pels serveis socials, i que 
des d’aquest contacte inicial compten amb 
l’acompanyament quotidià dels educadors i 
les educadores, un suport de referència per 
al seu benestar i el de les seves famílies.

L’equip els obre les portes dels nostres locals 
amb un bona tarda, els pregunta com els ha 
anat el dia i dinamitza un munt d’activitats, 

un cop han berenat. Però és també qui parla 
amb els seus pares i mares, oferint-los espais 
per compartir amb els seus infants durant el 
servei i, sobretot, qui està al cas de la situa-
ció en què es troben, dels seus progressos i 
dels seus neguits.

Quan els educadors i educadores detecten 
necessitats dels infants i les famílies, activen 
el treball en xarxa per donar-hi resposta. 
Això es tradueix en trucades i altres gestions 
amb els serveis socials, que poden suposar 
la tramitació d’una prestació o la cerca d’una 
solució d’habitatge per una família que viu 
en condicions inadequades o està a punt 
de perdre la vivenda per un augment del 
lloguer, per posar dos exemples habituals.

El treball coordinat va més enllà, ja que 
l’equip es manté en contacte amb el 
professorat de les escoles i els instituts per 
compartir l’evolució dels infants i tenir així 
una visió compartida de les seves necessi-
tats. D’altra banda, també s’adreça a altres 
entitats o serveis especialitzats per treballar 
activitats conjuntes o perquè donin resposta 

a situacions concretes que sobrepassen el 
nostre àmbit d’actuació.

Un altre aspecte que fomentem des dels 
centres oberts és la participació de les 
famílies en el procés educatiu dels seus 
infants i en el seu entorn proper. Molts pares 
i mares s’involucren en el dia a dia del servei, 
s’organitzen en grups de suport mutu, tiren 
endavant activitats als carrers i les places i, 
en definitiva, enforteixen el seu vincle i la 
seva participació en la comunitat.   

Petita infància

12 / 13

Memòria 2019



14 / 14 

Democratitzar l’èxit educatiu implica que 
tot infant pugui aprendre en igualtat de 
condicions des de ben petit. Als barris on 
actuem, però, compten amb una oferta de 
places insuficient. Tots es troben significa-
tivament per sota del 39% d’escolarització 
mitjana que registra Catalunya en l’etapa 
dels 0 als 2 anys.

En les nostres demandes davant les elec-
cions municipals hem reclamat incremen-
tar les places i adaptar les escoles bressol a 
les necessitats de les famílies desfavorides, 
amb una tarifació social i horaris flexibles. 
En alguns municipis, com Badalona i 
especialment Barcelona, s’ha avançat en 
aquesta línia. Hem reclamat, així mateix, 
promocionar espais alternatius i flexibles 
de suport a la criança.

Un cop fet el salt a l’escola, la segregació 
escolar —la distribució desigual de l’alum-
nat en els centres educatius d’un territori— 
esdevé un dels principals obstacles per a 
l’equitat educativa, sumat a un pressupost 
dels centres per sota del 6% del PIB que 
estableix la Llei d’Educació de Catalunya. 
Els nois i noies amb més obstacles per 
aprendre —pel seu origen immigrat o per 
tenir necessitats socioeconòmiques— es 
concentren en determinades escoles i 
instituts, i aquest desequilibri fa que tinguin 
més risc de fracàs i abandonament escolar. 
En aquest sentit, el desplegament del Pacte 

contra la Segregació Escolar, signat enguany 
pel Departament d’Educació, el Síndic i la co-
munitat educativa, ha de ser clau per canviar 
aquesta realitat.

Ampliant la mirada, però, un altre mecanisme 
clau per incidir en l’èxit educatiu és l’apre-
nentatge a través del lleure educatiu fora de 
l’horari lectiu. Aquesta és una de les prioritats 
dels nostres serveis socioeducatius, on els 
educadors i les educadores, amb el suport de 
les persones voluntàries, dinamitzen espais 
de reforç escolar i activitats lúdiques que 
permeten als infants i adolescents consolidar 
competències que han treballat a l’escola.

Els nostres centres oberts els ofereixen un 
espai on fer els deures i estudiar en condici-
ons adequades, tenint en compte que alguns 
a casa viuen situacions d’infrahabitatge, no 
tenen accés a internet o no compten amb un 
ordinador o tauleta. Aquest suport s’intensi-
fica en el servei Entorn Escolar, que es centra 
específicament a oferir un reforç educatiu. 

Comptar amb el Casal dels Infants un cop 
surten de l’escola, doncs, suposa per a 
aquests nois i noies poder organitzar-se 
les tasques, resoldre dubtes i comptar, en 
definitiva, amb un segon espai de referència 
per aprendre. Per als pares i mares, que en 
el seu dia a dia tenen molts fronts oberts i 
pocs recursos per ajudar-los, és una oportu-
nitat per conciliar la vida laboral i familiar i, 

alhora, tenir més eines per involucrar-se en 
el procés educatiu dels seus infants. 

A mesura que els nois i noies avancen cap a 
l’adultesa, segueixen trobant suport educatiu 
en els grups d’adolescents dels centres oberts, 
en l’Entorn Escolar Secundària i en els espais 
d’estudi del Casal Jove. Pel que fa al servei 
Unitat d’Escolarització Compartida, actuem a 
instituts del barri del Raval per lluitar contra el 
fracàs escolar i el rebuig als estudis entre joves 
de 14 a 16 anys amb dificultats per adaptar-se 
al procés educatiu durant l’ESO.

Un aspecte bàsic a l’hora d’oferir espais de 
lleure educatiu és comptar amb la col·labo-
ració dels centres educatius quan necessi-
tem més espais que els dels nostres locals. 
Moltes escoles i molts instituts mantenen 
obertes les seves instal·lacions a les tardes 
perquè hi puguem realitzar els nostres 
serveis educatius, complint així amb la seva 
funció d’equipament públic i enfortint la 
comunitat educativa.

Oportunitats educatives 
Més equitat dins i fora les aules

Tots  
els serveis per a infants, 

adolescents i joves en edat 
escolar contemplen el reforç 

escolar, els hàbits d’estudi i el 
treball de les competències 

per a l’èxit escolar

“Gràcies al Casal, que em va fer suport 
tarda rere tarda, vaig poder treure 
bones notes en algunes assignatures”
Marina Planell

Fer valer els drets dels infants requereix 
vetllar pel benestar de qui se’n fa càrrec, és a 
dir, de les seves famílies, tal com estableix la 
Convenció dels Drets de l’Infant. Per bé que 
dediquem esforços a oferir espais de lleure 
educatiu per als petits i petites, cal fer exten-
siu aquest suport als pares i mares, fent-los 
partícips dels serveis que despleguem  i 
oferint-los espais propis on puguin guanyar 
protagonisme i visibilitat en la comunitat. 

Aquesta és la raó de ser del nostre Casal 
Familiar, on participen mares i pares realit-
zant activitats educatives i de lleure amb els 
seus infants, però també compartint espais 
propis i de suport mutu. 

Enguany, un dels processos més enriqui-
dors que hem compartit el trobem al Casal 
Familiar de Santa Coloma de Gramenet. Les 
seves protagonistes són un grup de mares 
que ja porten dos anys organitzades en el 
grup que han anomenat ‘El hilo del Casal’. 
Cada setmana es troben es troben, cusen 
juntes i, per damunt de tot, es dediquen 
temps a si mateixes. 

Amb el grup ja consolidat com a espai de 
creixement col·lectiu, van voler anar més 
enllà:  van proposar-se brodar les seves prò-
pies cares i trobar la manera d’exposar-les 
com a autoretrats tèxtils, visibilitzant així les 

seves experiències de vida. La idea les va 
engrescar i acabaria sent un èxit. 

Els seus rostres anaven agafant forma, i el 
següent pas va ser trobar qui els dirigís la 
mirada. Les educadores del servei es van 
posar en contacte amb el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB), que 
de seguida es va interessar pel procés i va 
accedir a exposar les creacions del grup en 
paral·lel a una de les seves propostes més 
destacades de l’any, l’exposició Feminismes! 

Saber que els retrats acabarien exposats 
en un espai molt concorregut va acabar 
d’esperonar les dones, que a mesura que 
els enllestien es sentien més segures de 
si mateixes i orgulloses. “Les dones tenim 
poder. Nosaltres ho demostrem amb totes 
les càrregues de feina i cures que arrosse-
guem, però ara també a través d’aquests 
autoretrats, de la nostra cara”, afirmava 
durant el brodat la Farjana Hossain, una de 
les participants d’’El hilo del Casal’. “Aquests 
retrats donen molta informació de nosaltres, 
perquè aquí ens ajuntem dones de molts 
països diferents, compartim la nostra cultura 
i ens dediquem temps a nosaltres mateixes”, 
afegia la Mina Akkaoui.

Finalment, el 25 de novembre, coincidint 
amb el Dia Internacional per a l’Eliminació 

de la Violència contra les Dones, s’inaugu-
rava al CCCB  “Pretty Tired Faces”, la mostra 
que plasmava els seus rostres, un procés 
creatiu col·lectiu i les seves històries de vida. 
A l’acte d’inauguració, a més a més de totes 
les creadores, hi van assistir l’alcaldessa de 
Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón; la 
directora del CCCB, Judit Carrera: la directora 
del Casal dels Infants, Rosa Balaguer, i una 
cinquantena de dones mobilitzades des de 
Santa Coloma de Gramenet.  

Maria Viñolo, una de les educadores del 
servei i la directora del procés creatiu de 
Pretty Tired Faces, va reivindicar la costura 
com una activitat que “també pot ser sub-
versiva” i va reclamar més reconeixement 
per a aquests llenguatges en el món de l’art 
i, concretament, en l’art feminista: “Que no 
s’hi incloguin només dones blanques, sinó 
també artistes i dones que tenen moltes 
coses a dir-nos amb diferents orígens i 
discursos. Elles poden expressar temes 
amagats i relacionats amb la violència insti-
tucional, com per exemple els efectes de la 
llei d’Estrangeria. Sentim que el CCCB ens ha 
acollit i ens ha fet d’altaveu”.

Casal Familiar
Famílies enxarxades i visibilitzades

“Les dones tenim poder. Nosaltres 
ho demostrem amb totes les 

càrregues de feina i cures que 
arrosseguem, però ara també a 

través d’aquests autoretrats, de la 
nostra cara”

Farjana Hossain

+300 mares 
i menys pares participen 
en els Casals Familiars, en 

espais de socialització i 
suport
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Algú que ha passat pel mateix que tu no 
només et recomana quin és el següent pas 
que hauries de fer, sinó que pot entendre 
com et sents. “Des d’una perspectiva emo-
cional, és molt important. També ho és el fet 
que l’Abdelouahid parli àrab. Ens ajuda molt 
a entendre les consultes que ens arriben i 
a superar les barreres d’un llenguatge tan 
feixuc com el jurídic”, explica la Marta.

Formació preventiva

El Servei Sociojurídic Comunitari intervé a 
tots els municipis on el Casal dels Infants 
actua, i cal demanar cita prèvia per fer-hi 
una consulta. Més enllà de resoldre casos 
concrets, també s’hi fan tallers formatius 
sobre temàtiques específiques: “Informem 
preventivament sobre temes que sabem 
que afecten especialment les persones en 
situació de vulnerabilitat, com ara el tràmit 
per presentar la sol·licitud de la nacionalitat 
o dels permisos de residència, com a actuar 
davant casos de desnonaments...”, comenta 
la Marta.

Les consultes relacionades amb dret d’es-
trangeria i amb l’habitatge són precisament 
les més habituals. Pel que fa al dret d’estran-
geria, hi ha moltes persones que participen 
en el Casal que no poden permetre’s un 

advocat, i per tant els resulta molt difícil fer 
molts tràmits extrajudicials que ara es fan 
de forma telemàtica: “Els informem sobre els 
permisos de residència, els requisits per a 
cadascun d’aquests i els termini per a reno-
var-los en cada cas. Hi ha molts permisos i 
molts tipus de tràmits, i és difícil saber quina 
és la documentació que has d’aportar en 
cada cas si no t’assessoren”, detalla la Marta. 

Quant a l’habitatge, moltes persones bus-
quen assessorament perquè veuen en perill 
aquest dret: “Malauradament, ens trobem 
molts casos de desnonament. Persones que, 
malgrat estar treballant, no poden fer front 
a augments del lloguer que en alguns casos 
arriben a suposar un preu que dobla el que 

estaven pagant”, explica l’advocada. “Els 
qui s’han quedat sense habitatge o han de 
canviar de pis ho tenen molt difícil, perquè 
els demanen molts requisits, avals... El Casal 
els informa sobre quins d’aquests requisits 
estan contemplats a la llei i quins no, i tam-
bé vetlla perquè els serveis socials atenguin 
els seus casos”, afegeix. Quan arriben casos 
en què no queda més opció que recórrer a 
la via judicial, es deriven a un advocat d’ofici. 
“En definitiva, intentem que la gent conegui 
els seus drets i sàpiga com defensar-los. Per 
això els informem de tots els passos que 
han de seguir”, conclou l’Abdelouahid.

L’Abdelouahid El Bougardi és veí del barri 
del Raval de Barcelona i va conèixer el Casal 
dels Infants ja fa uns quants anys, quan va 
començar a portar-hi el seu fill gran. Ara 
la seva filla d’un any i mig, la Roudayna, 
participa en el servei Minúscula. Mentre la 
seva mare treballa en un menjador escolar i 
el seu pare estudia, la Roudayna, que no va 
a l’escola bressol, troba a Minúscula un espai 
on aprendre els seus primers coneixements, 
relacionar-se amb altres nens i nenes i acos-
tumar-se a la rutina d’una aula.

Però el lligam de l’Abdelouahid amb el 
Casal va anar més enllà un matí en què 
va comentar-li a l’Andrea Arias, una de les 
educadores, que estava estudiant dret a 
la universitat. L’Andrea li va comentar que 
l’associació compta amb un Servei Socioju-
rídic Comunitari, i que hi podria participar 
com a voluntari donant assessorament 
jurídic a gent del barri. Ell de seguida hi va 
estar d’acord: “Em va semblar molt interes-
sant. El dret no és només per als qui ens hi 
volem dedicar professionalment. Tothom, 
i sobretot la gent que té problemes —a la 
feina, amb l’habitatge...— ha de conèixer els 
seus drets”.

Des de principis d’aquest curs l’Abdelouahid 
col·labora braç a braç amb la Marta Oliver, 
advocada i tècnica del Servei Sociojurídic 

Comunitari, que valora molt positivament 
el fet de poder comptar amb el seu suport: 
“Per mi és important que s’involucri en el 
servei. Perquè forma part de la comunitat 
i pot ajudar a transformar-la, però també 
perquè han passat pels mateixos tràmits 
que les persones que estem assessorant”, 

comenta la Marta. L’Abdelouahid hi està 
d’acord: ha viscut els tràmits que cal fer 
per regularitzar la situació administrativa 
després d’un procés migratori, i els obstacles 
de la llei amb els que cal bregar per tirar 
endavant.

Veus del Casal

“El dret no és només per als qui ens hi volem 
dedicar professionalment. Tothom ha de 
conèixer els seus drets”

Abelouahid El Bougardi, voluntari del Servei Sociojurídic Comunitari

El servei 
sociojurídic 
ha orientat 

225 persones 
en l’exercici 

dels seus drets 
i deures
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de tots els infants.

Manifest dels nens i nenes del Casal 
dels Infants que han participat en el 
vídeo “Fem valer els nostres drets”

Tots els nens i nenes tenim els nostres drets i se’ns han 
de respectar. No podem ser discriminats per cap motiu. 
Se’ns ha de garantir que estiguem bé, que visquem i 
creixem en bones condicions. Si els pares, mares o adults 
que ens cuiden tenen dificultats per tirar endavant, 
l’Estat els ha de donar suport perquè puguin tenir cura 
de nosaltres. Tenim dret a l’educació, perquè tots hem 
d’aprendre i créixer en igualtat d’oportunitats. Hem de 
poder jugar i passar-nos-ho bé, perquè gaudir del temps 
lliure també és un dret. Ningú de nosaltres ha de patir la 
violència ni ens poden obligar a treballar a cap racó del 
món. I tot això està molt bé, però no pot quedar només 
en paraules boniques. Els nostres drets s’han de complir, 
i la nostra opinió ha de ser escoltada i respectada. Fem 
valer els nostres drets.

Fa 60 anys, un 20 de novembre, l’Assemblea 
General de l’Organització de les Nacions 
Unides aprovava la Declaració Universal dels 
Drets dels Infants. Els seus principis quedari-
en enfortits, sobre el paper, en la Convenció 
dels Drets dels Infants, que veuria la llum 
el 1989 i seria de compliment obligatori 
per als estats signants. Arran de l’aprovació 
d’aquestes resolucions, cada 20 de novem-
bre es commemora el Dia Mundial de la 
Infància.

Tanmateix, avui molts infants a casa nostra 
segueixen veient vulnerats drets bàsics que 
queden garantits en tots dos textos, com 
el de comptar amb un habitatge digne o 
el de gaudir d’una educació en igualtat 
d’oportunitats. Moltes famílies no reben el 
suport adequat per part de les administraci-
ons públiques per assegurar les condicions 
de vida necessàries per als seus fills i filles. 
Si superem les fronteres, veiem que molts 
infants viuen desprotegits de la violència, 
pateixen guerres o són forçats a treballar, 
sense vies segures per fugir-ne ni la voluntat 
d’altres països d’acollir-los com a refugiats.

En aquest context, com hem commemorat 
el Dia Mundial de la Infància des del Casal 
dels Infants?  D’una banda, reivindicant 
allò que ens mou com a associació dia rere 
dia: fer costat a més de 7.000 infants, joves, 
pares i mares en situació de vulnerabilitat a 

través de 55 serveis educatius, de lleure i de 
participació comunitària. Així mateix, hem 
seguit incidint perquè les administracions 
públiques compleixin la responsabilitat de 
vetllar pels seus drets.

D’altra banda, hem volgut aprofitar la data 
per aturar-nos i intentar fomentar el pen-
sament crític als infants i joves, com mirem 
de fer sempre. Tenim el convenciment que, 
perquè vegin garantits els seus drets, és 
fonamental que els coneguin i hi reflexio-
nin.  Cada any, per aquestes dates, realitzem 
activitats als carrers i les places amb altres 
entitats amb aquest objectiu. Enguany tam-
bé ho hem fet, però hem volgut aprofundir 
en la reflexió amb una dinàmica en què 
infants de cada barri on actuem s’han hagut 
de posicionar davant d’afirmacions que 
posaven en qüestionament els seus drets.

Tot plegat queda resumit en el vídeo “Fem 
valer els nostres drets” i en el manifest que 
van treballar els nens i nenes que hi van 
participar. Però el més important, tot i així, 
ha estat el procés per arribar fins aquí: com 
els nens i nenes han treballat durant setma-
nes per conèixer quins són els seus drets i 
entendre’n la importància. Us emplacem a 
veure el vídeo, a pensar-hi i a compartir-lo. I 
que, amb la mateixa consciència crítica que 
han començat a forjar aquests nens i nenes, 
junts sumem esforços per fer valer els drets 

Fem valer els drets dels infants
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Joves Formació i inserció
Espais de socialització i itineraris cap a l’adultesa Oportunitats per tirar endavant

Quan acompanyem joves, volem garan-
tir-los un punt de trobada al barri on relacio-
nar-se, realitzar activitats culturals, esportives 
i de lleure, compartir i crear espais de parti-
cipació i debat i trobar suport i orientació en 
els seus itineraris formatius i laborals.

Com si fossin engranatges, les diferents 
necessitats i interessos dels nois i noies 
mantenen en funcionament els nostres 
Casals Joves: una partida de futbolí en un 
racó, converses disteses al sofà, algú que 
comparteix una preocupació i se sent escol-
tat per l’equip educatiu, espais d’estudi on 
concentrar-se i resoldre dubtes...  

Les assemblees i els grups de debat servei-
xen per enfortir el sentiment de pertinença 
al grup, buscar el consens, aprendre a escol-
tar i assumir tasques i responsabilitats. Una 
manera de relacionar-se que no repercuteix 
només en el que passa dins del Casal, sinó 
que permet organitzar activitats i propos-
tes per al barri: la preparació d’un festival 
d’art jove, el guió d’un programa de ràdio 
setmanal, idees per incorporar a una obra 
de teatre fòrum o  debats sobre sexualitat 
en un taller dinamitzat per una persona 
experta.

Enguany, davant les eleccions municipals, 
hem incidit en la necessitat de crear més 
espais de participació, lleure i suport edu-
catiu per a adolescents i joves als barris on 
actuem, incentivant una major participació 
de les noies en els recursos juvenils. També 
hem seguit fent palès la necessitat de fer 
costat als joves estrangers sense xarxa de 
suport, reclamant a les administracions més 
recursos i adaptació a les seves necessitats 
mentre se’ls tutela a través del sistema de 
protecció a la infància. 

Després de l’increment de les arribades 
d’aquests infants no acompanyats durant el 
2018, molts han fet els 18 anys aquest any i 
han deixat d’estar tutelats. Hem reivindicat 
més inversió en els seus itineraris d’eman-
cipació i eliminar les traves administratives 
que els dificulten l’obtenció dels permisos 

de residència i treball i, per tant, l’exercici 
dels seus drets. Aquesta, però, segueix sent 
una demanda no resolta.

Des del nostre Servei de Transició a 
l’Autonomia hem seguit oferint el nostre 
acompanyament a joves amb aquest perfil 
d’extutelats, però també a altres que no 
comptaven amb un habitatge estable. A 
l’STA han passat a viure en un dels cinc pisos 
compartits del servei amb altres nois i noies 
i, amb el suport de l’equip educatiu i de 
persones voluntàries, seguiran un itinerari 
de formació i inserció que culminarà quan 
puguin valer-se per si mateixos.

També en el marc de l’STA, enguany hem 
impulsat l’Aterra, un nou espai on joves mi-
grats de 18 a 24 anys que han arribat fa poc 
a Catalunya adquireixen eines per conèixer 
millor el seu entorn i realitzen una forma-
ció en manteniment d’edificis. Hi aprenen 
nocions d’electricitat, pintura, fontaneria i 
fusteria. Amb els seus aprenentatges també 
han fet un servei a la comunitat, ja que han 
construït 11 jardineres de fusta per a dos 
equipaments del barri del Raval de Barcelo-
na: l’Escola Bressol Canigó i l’hort comunitari 
a la terrassa del Casal Municipal de Gent 
Gran Josep Trueta.

380 noies i nois 
han participat en els 

Casals Joves i del Servei de 
Transició a l’Autonomia

A través del programa de Formació i 
Inserció Laboral (FIL), treballem itineraris 
formatius orientats a sortides professionals 
per a aquells col·lectius amb més obstacles 
per trobar una feina. 

Són persones amb perfils molt diversos 
i que sovint no troben recursos prou 
flexibles i adaptats a les seves necessitats. 
Moltes tenen condicions de partida que 
dificulten que tirin endavant: no tenen 
regularitzada la seva situació administrativa 
i les seves competències lingüístiques són 
molt baixes.

Enguany, una de les apostes destacades 
que hem posat en funcionament per donar 
resposta a aquests perfils ha estat el progra-
ma pilot Incorpora Jove, impulsat per l’Obra 
Social la Caixa i adreçat a joves extutelats. 

El programa ha posat èmfasi en la millora 
de les seves competències formatives, soci-

als i relacionals, a través d’un pla individual 
per millorar l’ocupabilitat de cada jove. Hi 
han participat 29 nois i noies, dels quals 
11 han trobat feina i dos han acabat l’any 
iniciant un procés d’inserció.

En la mateixa direcció, hem impulsat una 
formació prelaboral d’Atenció al Client al 
barri de la Mina a través del nostre servei 
Xarxa d’Accés al Treball al barri de la Mina 
(XAT), en què han participat 95 persones 
i 27 han trobat feina. També impulsada 
per la XAT, hem engegat una formació 
en Cuina i sala al municipi de Salt, que ha 
atès 95 persones, 22 de les quals han estat 
contractades.

Hem seguit comptant amb la col·laboració 
imprescindible de les empreses involu-
crades en el FIL, fidelitzant una relació de 
confiança clau per enfortir les competèn-
cies i els itineraris laborals dels participants 
del programa.

884 
persones han participat 
en els diferents serveis 
de Formació i Inserció. 

D’aquestes, 

175 
han trobat feina

“He millorat el castellà i he après 
electricitat. Espero poder fer 
pràctiques en una empresa, més 
endavant”
Khizar Mubharik, participant de l’Aterra
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Incorpora Marroc

Transferim a entitats locals de Tànger i Casablanca el model d’in-
termediació professional del projecte Incorpora, per tal d’introduir 
processos d’inserció eficaços i eficients, i generar ocupació en els 
col·lectius amb més dificultat. 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 mode-
lització de formació professional de curta durada amb les empreses.

Hem acompanyat 1.313 persones

DAPP Inserció professional

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 enti-
tats locals d’ambdues ciutats per promoure el diàleg entre els joves i 
el sector públic i privat.

Hem acompanyat 1.740 joves

DAPP Tanjazoom als barris

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, expres-
sió i participació juvenil.

Hem acompanyat 651 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 3.215 persones en l’estratègia d’incidència i comu-
nicació del projecte.

La nostra tasca a Tànger i Casablanca està lligada a l’enfortiment de 
l’estructura organitzativa i l’acció social de 17 associacions locals que 
treballen perquè infants, joves i famílies superin el risc d’exclusió 
social.

En aquest treball en xarxa, acompanyem el procés d’apoderament 
de les dones, que assumeixen un rol transformador en les seves 
comunitats. L’altre gran eix d’incidència és el suport a joves que 
busquen oportunitats que els garanteixin un futur digne.

Aquest any hem impulsat el projecte Rassif, que té com a objectiu 
millorar les condicions de vida dels infants candidats a l’emigració 
dels carrers de Tànger, prevenint i atenent les situacions d’alt risc que 
afronten.

El projecte va començar amb un estudi diagnòstic qualitatiu per 
conèixer en major profunditat les diferents realitats, causes i motiva-
cions que porten als i les menors a marxar de les seves llars i deixar la 
família per viure al carrer i, en alguns casos, emigrar a Barcelona; així 
com les seves experiències i reaccions davant dels sistemes i dispo-
sitius existents de protecció i tutela. Recull les opinions de menors, 

joves, pares, mares i educadors i educadores, amb un total de 102 
participants de Tànger i Barcelona.

Entre altres aspectes, el diagnòstic va fer palès la necessitat d’enfortir 
el sistema de protecció a la infància marroquí, identifica el suport 
a les famílies com a un element clau per disminuir el risc d’exclusió 
—sobretot quan la mare és la cap de família—, assenyala que cal 
prioritzar les intervencions a zones que acumulen indicadors d’alta 
vulnerabilitat en menors, joventut o família i reclama una major im-
plicació de l’Estat marroquí en els programes contra les desigualtats.

La fase d’intervenció del projecte Rassif va començar al setembre en 
col·laboració amb l’associació local AICED, i ha vinculat ja  65 adoles-
cents candidats a l’emigració i en situació d’alt risc. Els seus eixos són 
la millora de les capacitats d’intervenció amb els menors en risc de 
la societat civil de Tànger, la intervenció al carrer per reduir compor-
taments d’alt risc d’aquests infants i la mobilització d’una estratègia 
d’incidència sobre la seva situació.

Més enllà d’aquesta acció, hem seguit desenvolupant els serveis 
Prodema, Educare, DAPP Inserció Professional, DAPP Tanjazoom als 
barris i Kalimat.

Marroc
Garantint drets i oportunitats a l’altra riba del Mediterrani

Prodema

Promovem els drets a l’educació i participació en condicions d’igual-
tat 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 en l’escola pública.

Han participat en les accions i activitats 720 nens, nenes,  joves i 
mares

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’educa-
ció preescolar als infants de zones vulnerables i promou la creació de 
llocs de treball per a dones en situació de risc social.

Hem acompanyat 450 infants i dones
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Un any més, a l’estiu hem mobilitzat tots els 
nostres esforços i recursos i hem garantit  
que 1.600 infants, adolescents i joves amb 
obstacles per tirar endavant poguessin 
gaudir de les vacances.

Els nostres casals d’estiu han tornat a ser un 
recurs bàsic per trencar la rutina d’aquests 
nois i noies, fer-los gaudir amb jocs d’aigua 
i oferir-los activitats culturals, esportives 
i de lleure. Pel que fa a les colònies i als 
campaments, els han permès allunyar-se de 
l’asfalt i gaudir d’entorns naturals que durant 
el curs no tenen a l’abast. Quant al suport 
educatiu, el CatEstiu s’ha adreçat a infants i 
adolescents del barri del Raval de Barcelona, 
oferint-los un espai d’estudi i deures on han 
reforçat el seu nivell de català.

Tot plegat ha tornat a ser una oportunitat 
única de creixement col·lectiu, enfortint el 
respecte pels altres, la companyonia i la cura 
de la natura. També ha servit perquè els 
nois i noies esdevinguessin més autònoms 
i assumissin responsabilitats durant la 
convivència.

Ha estat un estiu en què hem celebrat un 
aniversari molt especial. Fa 25 que vam 
organitzar per primera vegada una de les 
aventures més emblemàtiques de l’asso-

ciació: els campaments per a adolescents i 
joves a la vall de Cardós, al Pallars Sobirà. 

Aquell estiu, i els que vindrien fins a l’any 
2000, una desena d’adolescents i joves del 
Raval abandonaven els carrers i la rutina del 
barri per descobrir la cara més feréstega 
dels Pirineus i la gent que hi viu. Dormirien 
a les bordes de Noarre, un petit poblat del 
municipi de Lladorre a 1.600 metres d’altura, 
sense aigua corrent ni lavabos.

L’Enric Canet, avui responsable de Relacions 
Ciutadanes del Casal dels Infants, va ser 
l’impulsor d’aquesta aventura en què avui 
participen cada estiu una quarantena de 
nois i noies que acampen al Camping Les 
bordes de Grau, al poble de Tavascan.

Enguany, a part de celebrar aquests 25 anys, 
hi ha hagut altres bones notícies: joves del 
Servei de Transició a l’Autonomia (STA) han 
fet suport als educadors i educadores com 
a voluntaris i voluntàries. Una d’elles ha estat 
la Saba Nazeer: “He experimentat coses no-
ves per a mi: banyar-me al riu, dormir en una 
tenda... També he après coses: pujant les 
muntanyes he entès el patiment de la gent 
que va haver de creuar-les per fugir durant 
la Guerra Civil”.

Dels campaments, amb el temps, en va aca-
bar sorgint un projecte paral·lel: els camps 
de treball per a joves, on els nois i noies més 
grans encara avui desbrossen boscos i ca-
mins i realitzen altres tasques comunitàries, 
col·laborant amb la brigada de l’Ajuntament 
de Lladorre. “Netejant aquests camins estem 
facilitant a la gent d’aquí que vagi d’un lloc 
a un altre. A més a més, hem gaudit de la 
natura, dels animals salvatges i d’un aire 
molt més net que el de Badalona”, explica 
en Kashir Sami, participant del Casal Jove de 
Santa Coloma.

Els altres camps de treball on han partici-
pat joves del Casal dels Infants, com cada 
any, han estat el de Cambrils i el d’Olot. 
A Cambrils, els nois i noies, entre altres 
tasques, dinamitzen activitats i fan compa-
nyia a gent gran en un centre de dia i en un 
residència. A Olot, s’encarreguen de netejar 
uns aiguamolls amenaçats per flora invasora 
i condicionar un molí vell que ha de ser el 
nou local de l’Agrupament Escolta i Guia 
Nostra Dona d’Olot.

Fent els camps de treball, aquests nois i 
noies interioritzen la importància d’actu-
ar per als altres, col•laborant entre tots i 
totes i esforçant-se per al bé comú. D’altra 
banda, són reconeguts i valorats per aquest 
compromís social, i això reforça la seva 
autoestima.

Garantint el dret 
a gaudir de l’estiu

Iniciatives solidàries 

“He experimentat coses noves per 
a mi: banyar-me al riu, dormir en 
una tenda...”
Saba Nazeer

L’arrodoniment solidari 
de Bonpreu i Esclat 

Enguany una aportació molt significativa per sumar esforços contra 
les desigualtats ha estat la dels clients dels supermercats Bompreu 
i Esclat. Entre el febrer i l’abril, han donat prop de 170.000 euros a 
l’associació a través de l’arrodoniment solidari de Worldcoo.

Aquesta aportació extraordinària es destinarà als nostres serveis 
Entorn Escolar Primària i Secundària, que ofereixen reforç escolar fora 
de l’horari lectiu a infants i adolescents de 6 a 16 anys per promoure 
l’èxit educatiu en igualtat de condicions i combatre el fracàs escolar.

La Gran Nit Solidària 
al Gran Teatre del Liceu 

La Gran Nit Solidària al Liceu a favor del Casal dels Infants es va celebrar el 
5 de setembre al Gran Teatre del Liceu i va recaptar 67.000 euros a favor 
del Casal dels Infants a través de la venda de 420 entrades.

Es tracta d’una iniciativa impulsada des de l’any 2015 per Gramona i els 
grans xefs Carles Abellán, Nandu Jubany, Albert Adrià i Carles Gaig, en-
carregats d’elaborar tant l’aperitiu que es va servir al Foyer com el menú 
exclusiu del sopar que les persones assistents van degustar a l’escenari 
del gran teatre. 

Enguany hi han tornat a col•laborar Atrápalo, DM Comunicació, Con 
Sentido Común i GSR Grup. En el servei del sopar van participar 140 
persones voluntàries, entre les quals una vintena de joves formats al pro-
grama de Formació i Inserció Laboral de l’associació, així com l’equip del 
Casal dels Infants, el dels quatre xefs i el d’altres empreses col·laboradores.

Tapa Solidària

La novena edició de la Tapa Solidària ha comptat amb la participació 
de 63 restaurants, que han triat una tapa concreta de la seva carta i 
han destinat 0,50 euros de cada unitat que n’han venut al Casal dels 
Infants.

La iniciativa ha recaptat així més de 21.000 euros que es destinaran a 
l’acompanyament de més de 1.500 infants, joves, pares i mares que 
participen en el servei maternoinfantil Vincles i al Casal Familiar. 

Sumant l’impacte de les nou edicions celebrades, la Tapa Solidària ha 
col·laborat a fer costat a més 5.400 infants i famílies amb un recapte 
acumulat de 226.000 euros.
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Compartint la responsabilitat per trencar el cercle de la pobresa

Hermès Ibérica: Hermès Ibérica es suma a les 
empreses preocupades per l’enfortiment de 
l’educació dels infants en risc d’exclusió social, 
donant un suport important al desenvolupament 
del Centre Obert Infantil als diferents barris.

Fundació Mir-Puig: La Fundació Privada Mir-Puig 
és un aliat imprescindible en el finançament 
de projectes clau com el desenvolupament del 
programa Persones x Persones de voluntariat 
a l’entitat. La Fundació  també ha fet possible 
l’habilitació del nou espai per a les oportunitats 
dels infants i joves del barri de La Mina de Sant 
Adrià de Besòs.

Agbar: La Fundació Agbar col·labora sostinguda-
ment donant el seu suport econòmic al programa 
materno-infantil Vincles, orientat a l’acompanya-
ment a mares en risc i als seus nadons, de zero a 
tres anys, a tots els municipis on treballem.

Innova tsn: Innova tsn col·labora enfortint el 
serveis per a infància i adolescència i posa a dispo-
sició de l’entitat el seu coneixement i expertesa en 
tecnologia participant en tallers que imparteixen 
membres del seu equip

Corporación Medichem: Des de fa 20 anys, 
l’empresa Medichem es compromet amb el Casal 
dels Infants per donar un impuls extraordinari als 
projectes que donen suport a milers de nens, ne-
nes i joves en risc. El seu compromís permet seguir 
transformant les realitats més difícils cada dia.

Fundación Manuel Lao: compromesos amb la 
petita infància, la Fundación Manuel Lao dona 
suport als serveis per a petita infància i suport a 
mares, allà on és més necessari en cada moment. 
Ha estat també clau per l’habilitació del nou espai 
per a les oportunitats dels infants i joves del barri 
de La Mina de Sant Adrià de Besòs.

Ndavant i el seu gran equip humà participen de 
la formació dels i les alumnes del curs de neteja 
industrial i hotelera, des del 2018. Durant aquest 
temps, la seva implicació ha estat cabdal per la 
formació de centenars de nois i noies compartint 
coneixements i la possibilitat de dur-los a la 
pràctica en entorns laborals. 

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·laboren en acollida en pràctiques 
i 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 i les 
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.

L’Hotel Arts col·labora en el Programa de Formació i Inserció de joves des de fa més de 12 anys: donant-los oportunitats 
formatives i laborals, aportant coneixements tècnics, organitzant visites, cedint espais, contractant habitualment joves com 
a ajudants de cuina, cambrers i servei de manteniment. Acull anualment la Trobada de la Xarxa d’Empreses Ciutadanes de 
l’entitat i fa d’altaveu entre la seva xarxa social.

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

132 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 acon-
seguir 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.

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 més de 
3.000 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 escoles 

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 com-
promesa amb la igualtat educativa i amb la sensibilització de 
l’alumnat i les famílies per a una societat més justa i equilibrada.

Amb l’Obra Social La Caixa

L’obra Social de la Caixa és un dels nostres grans aliats en l’acom-
panyament diari dels infants de 0 a 16 anys i en la formació i 
inserció laboral dels 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 2019, hem gestionat ajuts per 1.340 famílies. Gran 
part d’aquests ajuts es concentren en places d’acompanyament 
diari en centres oberts, de reforç escolar, de casal d’estiu i colò-
nies. Coordinem les xarxes locals 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.

Amb les empreses:

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.

Amb les Administracions Públiques

Col·laborem amb tots els nivell de l’administració pública per-
què entenem que la pobresa i l’exclusió són una responsabilitat 
compartida.

Enguany el finançament públic ha representat el 39,8 % de la 
inversió social de l’entitat. 
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Els comptes clars
Un equip de 

1.153 persones: 
943 voluntaris/àries
210 contractats/des

Hem acompanyat 
7.218 infants, 

joves i famílies

Hem impulsat 
55 serveis

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 %

FINANÇAMENT 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 administra-
cions públiques

El 60,2% de les aportacions 
prové de la societat civil (ciuta-

dania, empreses, fundacions i 
institucions)

Finançament públic: 
2.884.694,04 €

Finançament privat: 
4.363.538,87 €

Agraïments
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, escoles, 
fundacions i empreses que li donen suport.

UNIÓN EUROPEA

FONDO
SOCIAL
EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

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

CARBÓ

0,95,95,0

Gràcies per les oportunitats formatives i laborals a nois i noies:

ALCAMPO | AN GROUP | BAR LA RUBIA | BAR MUY BUENAS | BODEGA LA PUNTUAL | CAFE EMMA | CAFÈ LE BISTROT | CAFÈ TURÓ   | CAFÈS 

CORNELLÀ | CAL TITO MARINA | COSTA CAFFE | DHL SUPPLY CHAIN S.L.U. | DRY MARTINI | L’ÉPICERIE | FORN BALUARD | FORNS CRUSTÓ | 

FORNS ENRICH | GRUP SAGARDI | GRUP CARLES ABELLÁN | GRUPO VARELA  | GRUPO ZENA ALSEA | GSR PRODUCCIONES DE GASTRONOMIA 

| HOFMANN ESCOLA D’HOSTALERIA | HOTEL ANDANTE | HOTEL ARC DE LA RAMBLA | HOTEL BALNEARI VICHY CATALÁN | HOTEL BARCELÓ 

MAR | HOTEL BARCELO RAVAL | HOTEL CARLEMANY | HOTEL CONDES DE BARCELONA | HOTEL CROWNE | HOTEL ESPAÑA BARCELONA  | 

HOTEL EVENIA ROSELLÓ | HOTEL MELIÀ GIRONA | HOTEL MIRAMAR | HOTEL NH PRESIDENTE | HOTEL NH PRESIDENTE  | HOTEL NH SANTS | 

INET CLEANING SERVICES GIRONA | IPSOS IBERA SA | LA MALLORQUINA | LA PEPA FOOD GROUP S.L. | L’ARCADA (GRUP BOIRA) | L’ESTUPENDU 

| LIMPIEZAS LINA | LIZARRAN | L’OBRADOR SENSE GLUTEN | MEDIA MARKT LA MAQUINISTA | PASTISSERIAZUCKER | POLYMEDIC 2000 | RANGO 

10.SL | RESTAURAN CAELIS | RESTAURANT BALTHAZAR | RESTAURANT BAR TURÒ | GRUP  BOIRA | RESTAURANT EL BORMUTH | RESTAURANT EL 

CAFÈ DE LA PEDRERA   | RESTAURANT EL MERCAT BISTRO | RESTAURANT ELS JARDINS DE LA MERCÈ | RESTAURANT FIRO TAST | RESTAURANT 

HERMANOS TORRES  | RESTAURANT LA RUBIA HORIGINAL | RESTAURANT LOS POLLOS DE LLULL | RESTAURANTE DOS MÁS UNO | RESTAURAN-

TE MARTINEZ | STAFF HOTEL FACILITY SERVICE | TEATRE LLIURE | TEMP JOB ETT | UPPS ANFITRIÓ | VINCELONA

Gràcies pel vostre compromís i col·laboració continuada:

7 PORTES, S.A | AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A | ANOTHER KONZEPT | ASSOCIACIO COMPAS 102 DE BARCELONA 

| ASSOCIACIÓ D’HOSTALERS DE CABRILS | ASSOCIACIO ESCAIRE 19 DE BARCELONA  | ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE LA C.E.P.B | BAX INNO-

VATION CONSULTING S.L. | BIOSYSTEMS, S.A | BNC10 BARCELONA FINTECH, S.L. | CAN XIOL, S.L. | CENTRE D’ESTUDIS DE CIÈNCIES UNIVERSALS | 

COME2BCN, S.L. | COMERCIAL RIBA FARRE, S.A. | COMPLEMENTOS DEL VIDRIO VITRUM, S.A. | CRISTALLSJOIA, S.L. | DURLET MAR POBLENOU, S.L. | 

ESCOLA LYS | ESCOLA PIA DE CATALUNYA | ESCOLA PIA DE SARRIA | ESCOLA PIA SANT ANTONI | ESCOLA SAGRAT COR SARRIÀ | ESTUDIS D´HO-

TELERIA I TURISME CETT-S.A | FAITEM PLUS PROMOCIONES, S.L. | FESTIN CON VISTAS, S.L. | FISA 74, S.A | FUNDACIO NAUSICA DE MARIA BATLLE | 

FUNDACIÓN PRIVADA RENTA CORPORACIÓN | FUNDACIÓN SANDRA SALGADO MONTELLS | GESBIO, S.L. | GOOD EXPERIENCE, S.L | GRUP IGLESIAS 

BARCIELA, S.L.U | GRUPO MEDIAPRO | HABITAT APARTAMENTS, S.L. | HERMANDAD ROCIERA PASTORA ALMONTEÑA | HOSTELERIA FOGO, S.L.U | 

HOSTRESS, S.L. | I.F.B TICKET SYSTEMS, S.L | IGSEPA COMUNICACIONS, S.L. | INSTITUT CATALA DE RETINA, S.L. | INTERHOME S.R.L. | L’ALTRE TALLER, S.L 

| LODGING APARTMENTS, S.L. | LUGARIS APARTMENTS, S.L. | MAINUCO, SLU | MIRA K NET | OMB SELF STORAGE S.L. | PARROQUIA SANT ILDEFONS | 

PEPA TOMATE GRACIA, S.L.U. | PINOTXO BAR | PROMOCION, EXPORTACION Y SERVICIOS, S.A.  | PURA BRASA WORLD, S.L.URBAN GRILL | QUALITUR 

CONSULTING, SL | QUALYTEL TELESERVICES, S.A.U. | RAMROS 1908, S.L. | RATOWN CATERING & EVENTS, SL. | RDComunicació 2018 SL | RESTAURANT 

CAN REVERTER II, S.C.P | RSANTONI39, S.L. | SALVADOR ESCODA, S.A. | SOCIAL POINT S.L. | SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ | STAY UNIQUE, S.L. | 

SUCESORES JOSE ESCUDER, S.L | SUITE PALACE BARCELONA, S.L. | TERRALLAR, SL | THE WHITE FLATS, S.L | TIA DOLORES, S.L | UNIQLO EUROPE LTD | 

UPCnet, SLU | VICTOR I DUNIA, S.L | VIFOR PHARMA ESPAÑA, SL | WACKER QUIMICA IBERICA, S.A

Gràcies a les escoles que us impliqueu en la sensibilització d’alumnat i famílies

COL·LEGI CLARET | IES SALVADOR SEGUÍ | ESCOLA GARBÍ PERE VERGÉS ESPLUGUES | SALESIANS ROCAFORT | ESCOLA FREDERIC MIS-

TRAL-TÈCNIC EULÀLIA | ESCOLA VEDRUNA GRÀCIA | JESUITES SARRIÀ – SANT IGNASI | INSTITUT BARCELONA CONGÉS | SALESIANS DE SARRIÀ 

| SAGRAT COR SARRIÀ | ESCOLA PIA MATARÓ | IES D’AURO | ESCOLA IPSI | FEDAC SANT NARCÍS | CEIR ARCO | ESCOLA PIA SARRIÀ | INSTITUT 

VILATZARA | LA SALLE HORTA | ESCOLA MESTRE ENRIC GIBERT I CAMINS | LESTONNAC | ESCOLA GINEBRÓ | CENTRE ESTUDIS ROCA | FONT 

FREGONA | BLANQUERNA | SANT GABRIEL | ESCOLA PIA SANT ANTONI | INSTITUT OBERT DE CATALUNYA | INSTITUT VALL D’HEBRÓN | ESCOLA 

LYS | ESCOLA MADRE DEL DIVINO PASTOR | ESCOLA NAUSICA | ESCOLA ILDEFONS CERDÀ |  | ESCOLA PIA GRANOLLERS | ESCOLA TORRENT 

D’EN MELIS | ESCOLA RIERA ALTA | ESCOLA MALLORCA | INSTITUCIÓ CULTURAL DEL C.I.C | ESCOLA SANT JORDI | IES MANUEL VÁZQUEZ MON-

TALBÁN | INSTITUT BONANOVA | INSTITUT FRONT MARÍTIM | GARBÍ PERE VERGÉS BADALONA | LICEU FRANCÈS | INSTITUT BADALONA VII
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