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Qui som
Al Casal dels Infants ens mou un únic objectiu: que els infants, joves i famílies amb 

més obstacles socioeconòmics per tirar endavant superin el risc d’exclusió social. 

Com a associació vam néixer el 1983 al barri del Raval de Barcelona, amb l’impuls de 

veïns, veïnes i persones d’altres indrets de la ciutat que van decidir actuar davant les 

greus vulneracions de drets que hi patien molts nois i noies. 

Des d’aquells inicis hem seguit actuant per fer costat a infants, joves i famílies en 

barris que concentren situacions de vulnerabilitat. Apostem per l’educació més enllà 

de l’horari lectiu, l’enfortiment de les competències de les famílies, el teixit de xarxes 

de suport comunitàries i la formació i inserció sociolaboral com a eixos de la nostra 

acció social.

Treballem braç a braç amb entitats i serveis de cada barri, i alcem la veu per sensibilit-

zar la ciutadania i incidir en les administracions públiques per tal de fer front les desi-

gualtats. El nostre equip és la suma d’esforços de persones contractades i voluntàries, 

amb la col·laboració indispensable d’altres institucions i empreses compromeses amb 

l’equitat i la cohesió social.

Som i volem ser, en de�nitiva, una porta oberta a la igualtat d’oportunitats i condici-

ons. Una il·lusió que creix a base d’apoderament i resiliència. Un camí compartit on 

ningú es queda enrere. Ens acompanyes?
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Si el 2020 va ser l’any en què vam haver de mobilitzar 
tots els nostres recursos i esforços per fer front a l’emer-
gència social provocada per l’esclat de la pandèmia, a 
parar el cop i mirar de sostenir moltes famílies que es van 
veure amb di�cultats per cobrir les necessitats més bàsi-
ques (en alguns casos de la nit al dia), enguany ens hem 
hagut de centrar en fer front a les profundes conseqüèn-
cies de la crisi. La mar de fons després del temporal ens 
ha con�rmat el que ja prevèiem: les desigualtats estruc-
turals que arrossegàvem des de fa anys s’han agreujat de 
forma alarmant, i les situacions de vulnerabilitat a les llars 
amb infants més desfavorides han empitjorat.

Les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida de l’Ins-
titut d’Estadística de Catalunya, malauradament, no dei-
xen marge de dubte: vam començar l’any amb un 26,3% 
de la població de Catalunya vivint en risc de pobresa o 
exclusió social, igualant la xifra més alta registrada, del 
2012. Els infants, com sempre, s’enduien la pitjor part: el 
35,9% es trobava en aquesta situació. Això vol dir que 
mig milió de nens i nenes vivien en risc de pobresa o 
exclusió social a casa nostra, 40.000 més que abans de 
l’esclat de la Covid-19.

No podem parlar d’una crisi sobtada que respon exclusi-
vament als efectes de la pandèmia. Per entendre on som 
cal mirar més enrere: en quatre anys hem passat de tenir 
un de cada quatre infants en risc de pobresa a tenir-ne 
un de cada tres. Tenir �lls multiplica per dos el risc de po-
bresa de les llars (del  14% al 28%), i el triplica si parlem 
de les famílies monoparentals, la meitat de les quals viu 
per sota del llindar de la pobresa.

En aquest sentit, mantenir els nostres 63 serveis socioe-
ducatius en funcionament ha estat fonamental per a les 
famílies que acompanyem. Més enllà de ser un espai on 
infants, pares i mares poden venir a aprendre, reforçar 
competències i compartir espais de lleure i participació 
comunitària, cada dia atenem i prevenim situacions de 
risc que els afecten. Hi som per vetllar pels seus drets i 
per intentar que ningú es quedi enrere.

No ens hem quedat només en la intervenció quotidiana, 
també hem reclamat que les administracions públiques 
actuïn davant aquesta realitat alarmant. D’una banda, 
pel que fa especí�cament al sistema de protecció a la 
infància i l’adolescència, hem insistit en la necessitat de 
destinar-hi més inversió pública, especialment pel que fa 
a la prevenció de les situacions de risc. Aquest increment 
de recursos ha de prioritzar zones d’actuació preferent, 

tal com preveu la Llei dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència, o el que és el mateix, s’ha 
de destinar als barris desafavorits on es concentren les 
situacions de vulnerabilitat.

D’altra banda, en relació a les polítiques que afecten 
les famílies amb infants a càrrec, hem constatat que cal 
superar les rendes condicionades, com la Renda Garan-
tida de Ciutadania i l’Ingrés Mínim Vital, que continuen 
tenint un impacte molt escàs en el combat de la pobresa 
i l’exclusió social. De nou, les dades són clares. Enguany 
171.000 persones s’han bene�ciat de la Renda Garan-
tida de Ciutadania, que representen menys del 9% de 
la població en risc de pobresa o exclusió social i 44.000 
infants, el 10% dels que es troben en aquesta situació a 
Catalunya. Pel que fa a l’Ingrés Mínim Vital, impulsat per 
l’Estat, al desembre de 2021 se’n bene�ciaven a Catalu-
nya prop de 65.400 persones, el 3,3% de les que viuen en 
risc de pobresa o exclusió social. Si ens �xem en els in-
fants, només el 5% dels que es troben en risc de pobresa 
o exclusió social van comptar amb l’ajuda estatal.

Des de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS), de la qual formem part, hem reclamat avançar 
cap a un model de renda bàsica universal, des d’un en-
focament de justícia social i que vetlli pels drets de totes 
les persones. Conscients que la seva implementació 
no serà immediata, mentrestant reclamem una millora 
signi�cativa de les polítiques de rendes condicionades 
actuals, corregint uns criteris per accedir-hi restrictius, un 
procés de tramitació sovint poc accessible i una inversió 
insu�cient.

Pel que fa a l’educació, seguir oferint als infants, ado-
lescents i joves que acompanyem reforç escolar fora 
de l’horari lectiu ha estat cabdal. Diversos estudis han 
demostrat que el con�nament va eixamplar les desigual-
tats educatives entre els estudiants, deixant unes passes 
enrere els que provenien de famílies amb un baix nivell 
socioeconòmic i cultural i d’origen migrant. Precisament 
aquest per�l d’alumnat ja patia unes taxes de fracàs 
escolar i d’abandonament prematur dels estudis més 
elevades que la mitjana. Des dels nostres espais d’estudi, 
cada tarda hem mirat d’escurçar aquesta escletxa.

Quant als joves, hem anat recuperant els espais de so-
cialització i participació comunitària que havien perdut 
arran de la pandèmia, quan les mesures sanitàries ens ho 
han permès. Fer-ho és clau per al seu desenvolupament i 
per a la seva salut mental. També ens hem bolcat a oferir-
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los sortides formatives i d’inserció professional. Els nivells 
de mínims històrics de l’emancipació juvenil a �nals del 
2020 (només un 15% dels nois i noies d’entre 18 i 29 anys 
es podien independitzar) ens indiquen que el jovent 
necessita més suport i recursos per tirar endavant amb 
autonomia. D’altra banda, una de les �tes de l’any ha 
estat aconseguir la reforma del Reglament d’Estrangeria, 
acabant amb les greus i incomprensibles traves que 
el jovent migrat extutelat es trobava per aconseguir el 
permís de residència i l’autorització de treball. És un pas 
endavant perquè aquests nois i noies puguin construir 
el seu futur en igualtat de condicions i drets quan surten 
dels centres de protecció.

En de�nitiva, ha estat un any molt difícil en què hem ha-
gut de mantenir-nos al peu del canó en els nostres ser-
veis socioeducatius i alçar la veu per reclamar polítiques 
per a la justícia social. Tot i així, seguir teixint la gran xarxa 
de suport que és el Casal, amb la complicitat de moltes 
persones, empreses i institucions, també ens ha donat 
petites victòries. Amb la mateixa determinació, entre tots 
i totes, encararem el futur.

Gràcies per ser-hi,

Roser Rosell  Rosa Balaguer
Presidenta  Directora general

Rosa Balaguer
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On treballem 
Raval (Barcelona)
2.235 participants

Adaptació Formativa 66

Casal Familiar  141

Casal Jove Atlas 96

Centre Obert Adolescent 166

Centre Obert Infantil 250

Espai Socioeducatiu primària 108

Espai Socioeducatiu secundària 166

Espai Tecnològic Comunitari 465

Formació en empresa 115

Làbora 48

Lerni 181

PFI Auxiliar d’O�cina 23

Superant Barreres 47

Unitat d’Escolarització Compartida 23

Vincles 214

Xarxa d’Accés al Treball (Incorpora)Xarxa d’Accés al Treball (Incorpora) 6262

Xarxa d’Accés Incorpora Jove 64

Fondo, Santa Rosa i Raval
(Santa Coloma de Gramenet) 
1.338 participants

Casal Familiar 199

Casal Jove 86

Centre Obert - Anem i Tornem 232

Centre Obert d’Adolescents 77

Espai Socioeducatiu Adolescents Terra Roja 156

Espai Socioeducatiu Beethoven 186

Lerni 160

RAI ESO - Dinem Junts 29

Vincles  213

Besòs i La Mina
(Barcelona i Sant Adrià de Besòs)
828 participants

Centre Obert d’Adolescents 142

Centre Socioeducatiu Besòs 40

Centre Socioeducatiu Cascavell 103

Centre Socioeducatiu El Racó 304

Fem Família 103

Lerni 38

PCLab* 128

PFI Costumer Service 14

Xarxa d’Accés al Treball 84

Lle�à i Sant Roc (Badalona)
1.368 participants

Casal JoveCasal Jove 9898

Centre Obert Infantil St. Roc 161

Centre Obert Lle�à 283

Centre Socioeducatiu Adolescent Sant Roc 103

Centre Socioeducatiu Sant Crist 37

Espai 0 - 6 78

Espai Tecnològic Comunitari 165

LERNI 215

Rumb a la feina 159

Vincles 69



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.

Treballem als barris que concentren situacions d’exclusió i desi-
gualtat. 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.

6.219
infants, joves, mares i pares

Salt centre (Salt)
860 participants

Casal Familiar 161

Centre Obert d’Adolescents 73

Centre Obert Infantil 189

Espai Socioeducatiu Infantil La Caseta 50

Lerni 184

RAI ESO - Dinem Junts 39

Vincles 112

Xarxa d’Accés al Treball 52

Tànger i Casablanca (Marroc)
17 associacions

Incorpora Marroc 1.022

DAPP - Joves, participació i ocupació 1.360

Educare 139 

Kalimat 560

Prodema 690

Rassif 232

Projectes Transversals 

Programa CaixaProinfancia* 1.325

Servei Sociojurídic Comunitari* 234

Servei Transició a l’Autonomia 80

Unitat de Suport Social en Emergència* 345

* Aquests programes treballen amb participants d’altres serveis del Casal dels Infants i per tant no es comptabilitzen en el total de persones acompanyades

0 - 6 anys

759

2.000

1.500

1.000

500

0
6 -12 anys

1.529

12 - 16 anys

971

16 - 21 anys

797

+ 21 anys

1.972

Mare i pare

681
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Un inici segur per als infants, una xarxa inclusiva per a les mares

L’evidència cientí�ca i la nostra experiència 
des de l’acció social en la petita infància 
ens demostren que l’etapa dels 0 als 3 anys 
és clau per al desenvolupament cognitiu 
dels infants i per a la construcció de la seva 
personalitat. Les oportunitats i els estímuls 
que els nens i nenes tenen a l’abast en 
aquest període condiciona les seves vides, 
i és per això que garantir espais d’aprenen-
tatge i socialització des del naixement, en 
igualtat de condicions, és clau per comba-
tre les desigualtats socials. 

Tot i així, només el 39% dels menors de 3 
anys a Catalunya van a l’escola bressol, i 
el primer cicle d’educació infantil segueix 
sent una etapa educativa que, malgrat fa 
temps que ho reclamem, no és obligatòria, 
ni universal ni gratuïta. De resultes d’aquest 
context, els infants en situació de vulne-
rabilitat són els que tenen més di�cultats 
per accedir a l’escola bressol. Malgrat els 
avenços en la tari�cació social en molts 
municipis, sovint les seves famílies no 
poden fer front a la despesa d’escolarit-

zar-los, per petita que sigui. D’altra banda, 
la manca d’inversió en les escoles bressol 
en l’última dècada fa que encara manquin 
moltes places per cobrir la demanda, i els 
criteris per prioritzar l’escolarització dels 
infants més desfavorits són insu�cients.

Al mateix temps, moltes dones en situació 
de vulnerabilitat amb infants menors de 
tres anys a càrrec tenen molts obstacles 
per al seu desenvolupament personal i 
per afrontar la criança amb seguretat. Les 
dones, pel fet de ser-ho, tenen més risc de 
patir pobresa o exclusió social, i aquest risc 
s’accentua si són mares, si tenen un nivell 
d’estudis baix o bé si són migrades.

Per fer front a aquesta realitat, des del 
nostre servei maternoinfantil Vincles 
acompanyem dones en risc d’exclusió 
social amb infants menors de tres anys a 
Barcelona (barri del Raval), Santa Coloma 
de Gramenet (barris del Raval i Santa Rosa), 
Badalona (barri de Lle�à) i Salt. El nostre 
propòsit és afavorir la seva inclusió social 
i reforçar el lligam amb els seus �lls i �lles. 
L’objectiu és, d’una banda, que les mares 
comptin amb un espai de suport mutu i 
guanyin competències, tant per a la seva 
projecció personal com en la criança. Als 
infants pretenem garantir-los un espai de 
joc, experimentació i aprenentatge, on 
consolidin els hàbits i rutines que hauran 
de seguir quan comencin l’escola.

Vincles té un horari de matins i inicia amb 
l’espai compartit, una estona en què les do-
nes i les criatures comparteixen la mateixa 
aula amb dinàmiques de joc i de reforç 

L’espai maternoinfantil Vincles

608 mares 
i infants han 

participat en els espais 
maternoinfantils



d’hàbits i rutines saludables. És un espai 
on les dones tenen temps per observar 
els seus infants i ser conscients de la seva 
evolució, una observació que a casa sovint 
no és tan senzilla a causa de la càrrega de 
tasques i cures que assumeixen, a la manca 
de xarxa familiar i a la seva situació socio-
econòmica precària.

El matí continua amb les adultes i els 
infants separats en activitats diferents. 
Els petits i petites comparteixen l’espai 
infantil, on l’equip els dinamitza activitats 
per estimular el seu desenvolupament 
cognitiu i psicomotriu. Per a les mares és 

el moment de l’espai dona, on se centren 
en elles mateixes i poden reforçar amb les 
educadores i les persones voluntàries les 
seves competències. És un espai en el qual 
poden resoldre dubtes, compartir vivències 
i suport emocional amb el grup i reforçar 
el seu nivell de català i castellà si són mi-
grades. El servei treballa també la perspec-
tiva de gènere en les activitats, generant 
re�exió entre les participants i visibilitzant 
les desigualtats de gènere.

Més enllà de les activitats en els nostres lo-
cals, Vincles també té una part d’interven-
ció en l’espai públic. Es realitzen sortides 

perquè les dones i els infants coneguin 
millor el seu entorn i tinguin accés a espais 
lúdics, naturals i culturals que en el seu 
dia a dia no acostumen a tenir a l’abast.  
També visitem recursos i serveis als quals 
les dones es poden adreçar per exercir els 
seus drets i informar-se. Finalment, també 
incidim en la prevenció i atenció davant els 
casos de di�cultats de desenvolupament 
en els infants, derivant-los als Centres de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 
(CDIAP).

L’espai maternoinfantil Vincles
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 Els nostres Centres Oberts  són un servei 
socioeducatiu on participen infants i 
adolescents en situació de vulnerabilitat 
en sortir de l’escola o l’institut. Al Casal hi 
troben un espai de con�ança i un grup de 
companys i companyes amb el qual com-
parteixen el berenar, una estona de reforç 
educatiu i activitats de lleure. L’equip edu-
catiu, més enllà de dinamitzar les tardes, fa 
un seguiment individualitzat del seu dia a 
dia i el de les seves famílies, amb l’objectiu 
de prevenir i atendre situacions de risc que 
podrien afectar el seu desenvolupament. 
El servei també fa èmfasi en la promoció 
d’hàbits saludables, tant en l’alimentació 
com en la pràctica de l’esport.

D’una banda comptem amb el Centre 
Obert Infantil, on participen nens i nenes 
de 3 a 12 anys, i de l’altra el Centre Obert 
Adolescent, amb nois i noies d’entre 12 i 16 
anys. En cadascun d’aquests dos serveis el 
grup es divideix en diferents franges d’edat, 
per tal d’adequar el nostre acompanya-
ment a les necessitats de cada etapa. 

El Centre Obert, doncs, esdevé un dels 
principals espais de socialització i aprenen-

tatge per als nois i noies, juntament amb 
l’escola. Algú amb qui comptar per tirar 
endavant, divertir-se, compartir vivències, 
neguits i preocupacions. Aquest suport 
integral és extensiu a les famílies, perquè 
entenem que vetllar pels drets i el benestar 
dels infants passa per fer costat a qui se’n 
fa càrrec. Involucrem els pares i mares 
setmanalment en les activitats del centre 
obert, treballant les seves competències 
en el procés de criança, cura, socialització 
i educació dels infants. En alguns territoris, 
com al Raval i a Santa Coloma de Grame-
net, les famílies s’han organitzat en grups 
motor, en els quals organitzen activitats 
comunitàries, fan propostes per millorar el 
Casal i el barri i comparteixen un espai de 
relació i suport mutu.

Per tirar endavant aquest acompanyament 
treballem constantment amb la xarxa 
d’entitats i serveis de cada territori. D’una 
banda, ens coordinem amb els professio-
nals del serveis socials que atenen els in-
fants i famílies del Casal. Fem un seguiment 
de l’atenció que se’ls ofereix i sol·licitem 
derivacions a altres serveis o recursos que 
puguin respondre a les seves necessitats. 

D’altra banda, ens aliem amb altres entitats, 
recursos i equipaments culturals per orga-
nitzar conjuntaments activitats comunità-
ries, ja siguin de lleure, de sensibilització, 
culturals o esportives.

Garantim el dret a la salut visual 
gràcies a la Fundació Etnia Bar-
celona

La fundació Etnia Barcelona ha ofert en-
guany revisions visuals a prop de 200 nens 
i nenes del Casal dels Infants de Badalona 
i Santa Coloma de Gramenet. Es tracta 
d’una iniciativa gratuïta en el marc del 
seu projecte “Et mirem als ulls”, que té per 
objectiu garantir l’accés a la salut  visual a 
infants de 6 a 18 anys en situació de risc de 
l’àrea metropolitana de Barcelona —també 
a joves majors de 18 anys, si es dóna el 
cas—, detectant-los defectes de refracció 
i proporcionant-los la compensació òptica 
necessària.

A partir de les observacions de les revi-
sions, que es van fer en tres sessions, a 
l’abril, al maig i al desembre, la fundació 
va prescriure ulleres a 107 nens i nenes, 
quatre van ser derivats a l’oftalmòleg i 34 
a teràpia visual, tot de forma gratuïta. Als 
qui van rebre ulleres, quan faci dos anys 
que les portin, se’ls oferirà una nova revisió 
gratuïta de la visió.

El projecte “Et mirem als ulls” és possi-
ble gràcies a la participació voluntària 
d’alumnat i professorat de la Facultat 
d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) 
de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) i de l’Institut Joan Brossa, així com a 
treballadors i treballadores d’Etnia Barce-
lona i a Essilor, que proporciona els vidres 
necessaris. En nom de tot l’equip del Casal 
dels Infants, moltes gràcies per vetllar per la 
salut visual dels nens i nenes!

Compartir i aprendre
en un entorn segur

Els Centres Oberts i els Centres Socieducatius
2.160 infants 
i adolescents

han participat en 
els diferents Centres 

Oberts i Centres 
Socioeducatius



L’entorn familiar té una in�uència cabdal 
en el benestar d’un infant, però no totes les 
famílies afronten la criança en les mateixes 
condicions. És per això que des del nostre 
servei Casal Familiar acompanyem famílies 
en risc d’exclusió social davant situacions 
de fragilitat o crisi, a partir d’una atenció 
integral personalitzada.

L’objectiu del servei és enfortir l’autonomia 
de les famílies i afavorir que teixeixin una 
xarxa de relació i suport mutu entre elles. 
El fet que bona part d’elles hagin viscut 
processos migratoris fa que sovint tinguin 
pocs familiars i amics en el seu nou entorn, 
i al Casal troben un espai on crear lligams 
amb altres participants.

Un dels eixos del servei és treballar les 
competències parentals de les mares i els 
pares, i ho fem implicant-los en activitats 
socioeducatives compartides amb els 
seus infants. Un altre dels recursos més 
demandats i valorats per les famílies són 
les estones d’aprenentatge del català i 
el castellà, un aspecte clau per a la seva 
inclusió social. També dediquem esforços 
a la seva alfabetització digital, treballant 
competències bàsiques perquè puguin fer 
gestions telemàtiques en el seu dia a dia. 
En aquest sentit, és important que puguin 
ajudar els seus infants en la realització i 
entrega de les tasques que han de fer per 
a l’escola a través de plataformes virtuals. 
També ho és que puguin fer tràmits amb 
l’administració relacionats amb els seus 
drets, com ara demanar cita per al metge, 
sol·licitar una prestació pública o renovar la 
seva documentació.

A Salt i a Santa Coloma de Gramenet el 
Casal Familiar s’estructura com un  Servei 
d’Orientació i Atenció a Famílies (SOAF), 
obert a totes les famílies, més enllà de les 
que participen habitualment en el Casal. Hi 
oferim un espai de consultoria familiar en 
el qual treballem amb les mares i els pares 
pautes educatives adaptades a les diferents 

etapes de creixement dels infants, abor-
dant aspectes com l’autoestima, els límits, 
l’autonomia, els hàbits saludables, la gestió 
de con�ictes i l’ús adequat de les noves 
tecnologies. D’altra banda també oferim un 
acompanyament psicoterapèutic, davant 
situacions que requereixin suport en la mi-
llora de les relacions intrafamiliars i la gestió 
emocional. Des del punt d’orientació i in-
formació familiar proporcionem orientació 
laboral i formativa, suport en la sol·licitud 
de prestacions i en els tràmits escolars. 

Fem Família al barri de la Mina

Al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs 
gestionem el servei Fem Família, que 
impulsa el Consorci del barri de la Mina. 
Es tracta d’un projecte de suport per a les 
famílies amb infants de 0 a 6 anys del barri 
i el seu entorn més proper. El seu objectiu 
és enfortir les capacitats personals, en la 
criança i relacionals de les mares i els pares 
que hi participen, oferint-los un espai de 
referència i d’acompanyament personalit-
zat, amb propostes formatives i activitats 
comunitàries.

Relacions de con�ança que afavo-
reixen la salut mental comunitària

A Catalunya, el 13,5% dels infants d’entre 4 i 
14 anys de la classe social menys afavorida 
tenen probabilitats de patir un problema 

de salut mental, més del doble que els in-
fants d’aquesta edat de la classe social més 
afavorida (6%), segons l’Enquesta de Salut 
de Catalunya de 2020. Entre les persones 
majors de 15 anys, el patró és similar: qui 
pertany a una classe social desafavorida o 
té un baix nivell d’estudis té més malestar 
emocional, i les dones es veuen més afec-
tades que els homes.

 “Si estàs exclòs, no pertanys. I si no 
pertanys, estàs aïllat. L’aïllament, per a 
qualsevol professional, és un dels principals 
factors de risc per a la salut mental de les 
persones”, explica la Daniela Parodi-Herz, 
psicòloga del Programa Caixa Proinfància 
que atén famílies del Casal dels Infants.

En una primera etapa, el Programa Caixa 
Proinfància valora la necessitat i la viabilitat 
d’acompanyar els infants i famílies que han 
manifestat malestar emocional, avaluant 
amb l’equip educatiu si la situació de cada 
persona s’ajusta a un suport psicoterapèutic 
intensiu o si cal fer una derivació a altres 
serveis especialitzats amb una atenció més 
llarga en el temps. Un cop analitzat cada cas, 
el programa ofereix 18 sessions amb cada 
infant o família seleccionats, amb l’objectiu 
de treballar una situació concreta de malestar 
emocional. “Més enllà del nostre suport com 
a psicòlogues, el Casal és un espai on els 
infants i famílies estableixen una relació de 
con�ança continuada que no troben a cap 
altre espai”.

Reforçant les competències
i la xarxa de suport de les famílies

Els Casals familiars i el Fem Família

682 infants, 
mares i pares

participen en espais 
per enfortir-se teixint 

relacions de suport 
mutu 
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El con�nament que vam viure el tercer tri-
mestre del curs passat arran de la pandè-
mia va visibilitzar i agreujar les desigualtats 
en les condicions educatives dels infants i 
adolescents a Catalunya. Molts nois i noies 
van trobar-se amb adversitats per seguir 
el curs des de casa, com ara no comptar 
amb dispositius digitals o connexió a 
internet (malgrat els esforços que vam fer 
perquè tothom en disposés, no tothom 
hi va tenir accés), el fet que els pares i 
mares no tinguessin prou competències 
ni temps per ajudar-los en les tasques, i 
la manca d’un ambient adequat per als 
estudis (arran de situacions d’infrahabi-
tatge, manca d’espais i llum, o el desgast 
emocional a la llar arran de les di�cultats 
socioeconòmiques). Per aquest motiu, 
enguany hem tingut més motius que mai 
per garantir espais de reforç educatiu fora 
de l’horari lectiu i evitar que els nois i no-
ies que acompanyem es quedessin enrere 
en el seu procés d’aprenentatge.

En els nostres Espais Socioeducatius hem 
ofert cada tarda un espai de reforç per 
consolidar el que els infants i adolescents 
aprenen a l’escola i l’institut, treballant 
amb ells i elles els hàbits d’estudi i d’orga-

nització de les tasques d’aprenentatge. 
Hem fet èmfasi en acompanyar el pas 
d’un cicle educatiu a un altre, especial-
ment de l’educació primària a la secun-
dària, i en la continuïtat formativa a través 
d’estudis postobligatoris. Tot plegat amb 
l’objectiu de seguir combatent el fracàs 
escolar i l’abandonament prematur dels 
estudis, que continua afectant especial-
ment l’alumnat en situació de vulnerabili-
tat i d’origen migrant. En aquesta mateixa 
direcció d’allargar els itineraris formatius 
dels nois i noies, hem tornat a impulsar el 
nostre de programa de beques, on hem 
enllaçat els nois i noies del Casal amb en-
titats i institucions que faciliten ajuts per a 
l’escolarització postobligatòria.

Una altra necessitat que hem seguit 
abordant és la de garantir una alimentació 
nutritiva saludable i un espai de reforç 
educatiu de migdia a alumnes d’ESO so-
cialment desafavorits en instituts que no 
tenen servei de menjador escolar. Ho hem 
fet a través del programa de Reforç de 
l’Alimentació en la Infància- ESO (RAI-ESO 
Dinem Junts), una iniciativa de la Funda-
ció Probitas que tirem endavant a Salt i a 
Santa Coloma de Gramenet.

Pel que fa als nois i noies amb més di�cul-
tats per adaptar-se a l’entorn escolar, que 
pel seu context han començar a desenvo-
lupar conductes con�ictives, d’absentisme 
i de rebuig escolar, els acompanyem 
a través del nostre servei d’Adaptació 
Formativa al Raval. Es tracta d’un suport 
que realitzem dins els mateixos centres, 
i també hi poden participar alumnes 
amb especials di�cultats focalitzades en 
l’aprenentatge del català. En coordinació 
amb els instituts on estan escolaritzats, 
reforcem les seves competències per 
l’aprenentatge i relacionals, i els enco-
ratgem perquè tinguin predisposició a 
continuar el seu itinerari formatiu. 

En els casos en què les di�cultats per 
adaptar-se a l’institut han estat greus i 
continuades, posant en risc la continuïtat 
en els estudis, els nois i noies es vinculen 
a la nostra Unitat d’Escolarització Compar-
tida. De�nim amb ells i elles, juntament 
amb els seus referents a l’institut, un 
itinerari formatiu i d’inserció laboral, amb 
un pla de treball per avançar en aquesta 
direcció. Realitzem activitats complemen-
tàries a les del currículum acadèmic i fora 
de les aules, sovint orientades a ajudar 
altres col·lectius en situació de vulne-
rabilitat, com la gent gran, i involucrem 
les famílies a través de tutories. El nostre 
objectiu és que recuperin la motivació 
pels estudis i enforteixin els vincles amb el 
seu entorn.

Reforç educatiu
perquè ningú es quedi enrere

Els Espais Socioeducatius, RAI ESO-Dinem junts,
l’Adaptació Formativa al Raval i la Unitat d’Escolarització Compartida

823 infants i 
adolescents han 
participat en espais 

de reforç i suport 
educatiu



Garantir competències
digitals a qui no les té a l’abast

El Lerni i el PC Lab

Quasi un 30% de les llars amb ingressos 
inferiors als 1.600 € mensuals no disposen 
d’ordinador a casa; la xifra s’eleva al 42% 
quan els ingressos familiars estan per sota 
dels 900 €. Si ens �xem en l’ús d’aquests 
dispositius, un 30% dels pares i mares amb 
�lls que conviuen a la llar no sap utilitzar 
un processador de text (gairebé la meitat 
en el cas de les famílies monoparentals). 
Les xifres són encara més baixes en la 
utilització de fulls de càlcul. 

Aquestes dades de l’última enquesta 
sobre equipament i ús de TIC a les llars a 
Catalunya evidencien la bretxa digital que 
arrosseguem, amb un impacte directe 
en l’educació de molts infants i les seves 
oportunitats de futur. Des del Casal dels 
Infants, els esforços per transferir compe-
tències digitals als infants, joves i famílies 
són transversals en tots els nostres serveis, 
i aquest any els hem reforçat amb dues 
noves propostes: el Lerni i el PC Lab.

El Lerni és un nou servei socioeducatiu 
que hem començat a impulsar a tots els 
barris on actuem per enfortir la xarxa de 

suport a l’aprenentatge d’infants de famí-
lies migrades. En un primer espai, només 
per a mares i pares, els adults adquireixen 
una alfabetització digital que els transmet 
competències informàtiques per poder 
fer tràmits i gestions del dia a dia de forma 
autònoma, així com per ajudar els seus �lls 
i �lles amb les tasques de l’escola. 

El segon espai és compartit entre les ma-
res i pares i els infants, i es tracta d’una 
estona de reforç educatiu després de 
l’escola, amb el suport i la dinamització 
d’activitats d’aprenentatge per part de 
l’equip educatiu i de persones voluntàri-
es. L’objectiu és que les famílies tinguin 
més eines per involucrar-se en les tas-
ques de l’escola dels infants, la qual cosa 
afavoreix el seu èxit educatiu.

Quant al PC LAB, es tracta d’un nou ser-
vei centrat a facilitar l’accés a les noves 
tecnologies i millorar les competències 
digitals al barri de la Mina de Sant Adrià 
de Besòs. S’adreça a qualsevol persona 
de més de sis anys, amb l’objectiu de re-
duir les situacions d’exclusió social que 

es puguin derivar de la manca d’accés a 
equips informàtics i el desconeixement 
del seu funcionament. 

L’eix principal del servei és oferir un 
espai on aprendre coneixements 
bàsics d’informàtica, així com facilitar 
un sistema de préstec d’ordinadors i 
tauletes perquè les famílies i els infants 
en puguin fer ús a casa. Seguint aquesta 
línia d’aprenentatge, adolescents del 
Casal participen en tallers de reparació 
d’ordinadors espatllats perquè tornin a 
tenir utilitat, amb el suport d’estudiants 
en pràctiques i voluntaris de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya (UPC). 

906  infants, 
mares i pares 
han participat en 

espais educatius per 
vèncer la bretxa 

digital
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Reportatge

Tallers convivències al Servei 
de Transició a l’Autonomia

L’equip del servei ha impulsat tallers, 
dinàmiques de grup i espais no mixtes on 
participen joves del servei, tractant temes 
de salut, drets sexuals i relacions igualitàri-
es, entre altres.

“Fem-ho transversal”, a la Unitat 
d’Escolarització Compartida

L’equip va explicar el procés de revisió i 
re�exió interna que van dur a terme per 
millorar la pràctica quotidiana del servei, 
tenint present la perspectiva de gènere, 
a través del llenguatge inclusiu, materials 
educatius i més.

“Totxs. Eduquem com ens 
agradaria que ens haguessin 
educat”, a l’Anem i Tornem

L’equip del servei del Casal dels Infants de 
Santa Coloma va presentar com treballen 
transversalment la perspectiva de gènere, 
adaptada a  cada grup d’edat, explicant el 
projecte BODI i els “Contes de bona nit per 
a nenes rebels”.

Teixint en pandèmia, del Casal 
Familiar de Santa Coloma de 
Gramenet

La directora del barri i una participant del 
Casal Familiar van explicar com va impac-
tar la pandèmia en el grup de dones que 
comparteixen l’espai de costura i suport 
mutu a “El hilo del Casal”, període en que 
va confeccionar 500 mascaretes. 

Noies líders i masculinitats,
de COA Besòs

L’educadora del centre obert va explicar 
com organitzaven els berenars en clau de 
treball en equip liderat per les noies, i un 
pare d’una de les participants del COA va 
explicar com es va involucrar en un col·lo-
qui experiencial en la dinàmica del grup i 
des de la perspectiva de gènere.

Espai de conversa no mixt,
de COA Raval

L’equip va explicar l’espai de conversa no 
mixt, on es parla de sexualitat i desigual-
tats de gènere amb con�ança i con�den-
cialitat, trencant prejudicis i superant la 
desinformació.

Durant la Trobada Anual vam compartir 11 bones pràctiques des de la 
perspectiva de gènere que l’equip de persones contractades, voluntàri-
es i en pràctiques de l’entitat ha impulsat en diversos serveis. Propostes 
que ens van ajudar a enriquir la reflexió i el debat i a pensar en com re-
plicar-les o adaptar-les des d’altres àmbits i barris de l’entitat. Aquí us les 
compartim resumides.

Bones pràctiques que ens marquen el camí



Bones pràctiques que ens marquen el camí

Re�exió al voltant del 25N,
COI Raval

Les educadores del centre van compartir 
el treball que van fer el grup Grans, de 10 
a 12 anys, arran del 25N per re�exionar 
sobre les dinàmiques de desigualtat que 
podien existir en el propi grup.

L’Annika,
COI Lle�à (Badalona)

Les educadores van parlar de l’Annika, la 
nina del grup de Petits, de 6 a 8 anys, amb 
la qual treballen situacions de prejudicis i 
estereotips de gènere, amb la metodolo-
gia “persona doll”.

Teatre social, Casal Jove 
Badalona

Les educadores van compartir el procés 
de re�exió i revisió dels i les joves durant la 
preparació i representació d’una obra de 
teatre basada en les desigualtats socials i 
de gènere.

Formació i Inserció Laboral: 
Empoderament de les Dones, 
dDones La Mina

Les educadores van explicar el programa, 
destinat a dones joves del barri de La 
Mina, el qual les permet rebre formació 
d’empreses i institucions per adquirir com-
petències especí�ques i empoderar-se en 
el procés. 

Dispositiu de prevenció
i defensa de les violències i 
discriminacions en l’entorn 
escolar, Prodema

L’equip del Casal dels Infants al Marroc 
van parlar del dispositiu de prevenció de 
violències i discriminacions en l’entorn 
escolar que tirem endavant a Tànger, amb 
l’associació local Nahda i en col·labora-
ció amb l’Administració de l’Educació 
Nacional.
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Des del Casal dels Infants, la perspectiva 
de gènere i el feminisme formen part dels 
nostres valors de defensa de la igualtat 
de drets i oportunitats. Perquè no podem 
erradicar les desigualtats socials sense 
acabar amb les de gènere, que són trans-
versals en tots els àmbits de les nostres 
vides. Actuem des de la petita infància 
perquè cap nena, pel fet de ser-ho, tingui 
més obstacles per tirar endavant a la vida.

Per reforçar que aquesta mirada sigui 
transversal en tota l’entitat, enguany la 
nostra Trobada Anual, l’espai de re�exió 
que un cop l’any compartim tot l’equip 
de persones contractades i voluntàries, ha 
girat entorn a la perspectiva de gènere a 
l’entitat, sota el títol “Perspectiva de gène-
re: de la idea a l’acció”.

La Trobada va haver de ser telemàtica, per 
les restriccions de la pandèmia, i va tenir 
lloc del 22 al 26 de febrer. Hi vam com-

partir 15 espais de re�exió i intercanvi que 
ens han ajudat a identi�car què fem i què 
podem fer com a associació per combatre 
les desigualtats de gènere, tant en les 
relacions en l’equip com en la intervenció 
amb infants, joves i famílies en els nostres 
serveis socioeducatius. 

Durant la Trobada vam poder escoltar 
xerrades de persones expertes en pers-
pectiva de gènere externes a l’entitat. Vam 
començar amb la Sira Vilardell, directora 
de la Fundació Surt, que va situar un marc 
de context en relació a les desigualtats 
i el gènere. La Marta Mariñas, psicòloga 
terapeuta especialitzada en gènere i 
violències de gènere, així com militant 
feminista i exeducadora del Casal, va 
compartir la xerrada “Claus bàsiques per a 
la identi�cació i abordatge de situacions 
de violència masclista en l’atenció directa”. 
En aquest mateix espai, vam presentar 
una guia d’acompanyament en situacions 

de violència masclista, que ha de servir 
com una eina de suport per a l’equip 
que orienti a l’hora de prendre decisions 
sobre com acompanyar dones i infants en 
aquesta situació.

La xerrada “Re�exions sobre les noves 
masculinitats en temps de canvi” va anar 
a càrrec de la Bakea Alonso, coordinadora 
de projectes des d’un enfocament de gè-
nere a la Fundació CEPAIM, i en Ritxar Ba-
cete, CEO de Promundo Spain Consulting 
i coordinador per Espanya de Promundo 
Global Alliance.

L’última xerrada inspiracional ens la van 
oferir la Laura Climent i l’Emma Ràfols, 
expertes en mercat laboral, polítiques de 
gènere i ocupació de la consultoria Brots, 
per abordar la perspectiva de gènere 
en els processos de formació i inserció 
laboral.

Educant per erradicar
les desigualtats de gènere

Fem front a les discriminacions i violències del patriarcat



Espais de participació i reforç
de l’autonomia per al jovent

Els Casals Joves i el Servei de Transició a l’Autonomia

Casal Jove

Els nostres Casals Joves són un espai de 
trobada, participació comunitària, reforç 
educatiu i seguiment familiar per a nois i 
noies de 16 a 21 anys, que oferim al barri 
del Raval de Badalona, a Lle�à (Badalona) 
i al Raval i Santa Rosa (Santa Coloma de 
Gramenet). El nostre objectiu és que hi 
trobin un espai de promoció personal i 
social, i que els processos que hi compar-
teixin els permetin esdevenir agents de 
canvi de la seva realitat i el seu entorn.

Cada tarda els i les joves comparteixen el 
berenar i tenen a l’abast l’espai d’estudi, 
on les persones voluntàries i en pràctiques 
de l’equip els ofereixen suport educatiu 
i fomentar la seva continuïtat formativa. 
D’altra banda, el grup s’organitza setma-
nalment en assemblea per parlar de les 
activitats de lleure i comunitàries que 
volen tirar endavant. Aquest funciona-
ment és una manera de fomentar la seva 
autonomia i la seva capacitat d’organit-
zar-se, relacionar-se i arribar a consensos, 
amb el suport de l’equip. Davant els canvis 
vitals que implica la transició a l’adultesa, 
el servei és també un espai segur i de 
con�ança per compartir dubtes i angoixes 
amb l’equip educatiu.

El Casal Jove és també un nexe d’unió 
amb moltes altres entitats i col·lectius de 
cada barri, i dona peu a la participació 
dels nois i noies en activitats comunitàries 
diverses. Els projectes artístics i culturals 
també hi juguen un paper destacat, ja que 
el grup hi troba espais de re�exió i formes 
d’expressar-se i construir la seva identitat, 
tant de forma individual com col·lectiva. El 
Casal també els facilita l’accés a recursos 
que els són molt útils en el seu moment 
vital, com ara tallers i xerrades sobre 
itineraris formatius, sexualitat i afectivitat, 
assetjament escolar i hàbits saludables, 
entre altres.

El Servei de Transició
a l’Autonomia

Al nostre Servei de Transició a l’Autonomia 
(STA) fem costat a joves majors de 18 anys 
que no tenen accés a un habitatge esta-
ble. Al servei els garantim un pis compartit 
amb altres joves —tres són per a joves 
extutelats vinculats a l’Àrea de Suport als 
Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) i tres 
per als que es troben en situació de sense-
llarisme—, i cada participant de�neix un 
itinerari de formació i inserció laboral amb 
l’equip educatiu, amb l’objectiu de poder 
acabar vivint pel seu compte. Quatre dels 
pisos que oferim són per a nois i dos per 
a noies.

Una de les �tes més importants per a l’STA 
enguany ha estat veure com s’aconseguia 
una demanda fonamental per al jovent 
estranger no acompanyat, que tant els 
nois i noies com les entitats que els fem 
costat portàvem molt temps reclamant: la 
reforma del Reglament d’Estrangeria.

Amb el canvi legislatiu, aprovat al novem-
bre al Consell de Ministres, les persones 
extutelades passen a tenir autorització de 
treball quan surten del centre de protec-
ció de menors un cop han fet els 18 anys, 
i es �exibilitzen els requisits d’ingressos 

perquè renovin el permís de residència. 
Fins ara, arran d’una interpretació de la llei 
molt restrictiva que el Tribunal Suprem 
va �xar el 2019,  en la primera renovació 
del permís de residència necessitaven 
acreditar uns ingressos propis equivalents 
a l’IPREM (565 euros), i en la segona reno-
vació, el quàdruple (2.260 euros). 

Cal entendre que no tenir el permís de 
residència amb autorització de treball no 
signi�ca simplement que no et donin un 
document d’identitat. Implica obstacles 
en moltes altres situacions quotidianes: 
obrir un compte bancari, matricular-se en 
alguns estudis, sortir del país, apuntar-se 
al gimnàs, signar un contracte de lloguer, 
trobar una feina que no sigui irregular... 

Amb la reforma del Reglament d’Estran-
geria, doncs, s’acaba l’atzucac en què han 
viscut els últims anys molts joves. Queden 
deures pendents, però: la reforma no 
corregeix la vulneració de drets de moltes 
altres persones que tenen greus obstacles 
per regularitzar la seva situació adminis-
trativa. Cal destacar la situació d’aquells 
infants estrangers que, �ns i tot havent 
nascut a Catalunya, no tenen permís de 
residència perquè els seus pares no el te-
nen, en una discriminació que incompleix 
el principi de l’interès superior de l’infant.

360 nois i 
noies amb suport 
i oportunitats per 
garantir processos 

d’autonomia
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Vacances amb educació i lleure per a tots els infants i joves
Les nostres activitats d’estiu

Enguany necessitàvem més que mai un 
gran estiu. Després d’un any en què mol-
tes famílies s’havien trobat en una situació 
de vulnerabilitat límit arran de la pandè-
mia, els seus infants necessitaven agafar 
aire, desconnectar, gaudir i reforçar el que 
havien après a l’escola.

Amb les nostres activitats d’estiu, que van 
començar el 28 de juny i es van allargar 
�ns al 27 d’agost, hem garantit espais de 
lleure educatiu gratuïts a 1.600 infants, 
adolescents i joves. En concret, hem fet 
casals d’estiu, colònies, campaments per 
a adolescents i camps de treball per a 
joves majors de 16 anys. Hi van participar 
nois i noies de tots els barris on actuem, 
la majoria dels quals ja participaven en 
l’associació durant el curs.

Com a novetat, aquest any hem ofert per 
primera vegada un casal d’estiu al barri del 
Sant Crist de Badalona, a les instal·lacions 
de l’Escola Joan Llongueras, on hi han 
participat 40 nens i nenes durant el juliol. 
D’altra banda, també ha estat la primera 

edició d’un camp de treball per a joves al 
poble d’Escaló, al Pallars Sobirà, en col·la-
boració amb l’Ajuntament de la Guingue-
ta d’Àneu. Els nois i noies han ajudat la 
brigada municipal en tasques d’adequació 
d’espais, principalment camins, com ara 
el de l’accés al monestir romànic de Sant 
Pere del Burgal.

Aquest camp de treball se suma al que ja 
organitzem des de fa anys al poble de Ta-
vascan del municipi de Lladorre, també al 
Pallars Sobirà. La col·laboració amb la bri-
gada municipal ha consistit aquest estiu 
en desbrossar boscos i camins, així com 
altres tasques comunitàries. Cal destacar 
les feines de manteniment i rehabilitació 
que hem fet al Castell de Tavascan, que 
juntament amb les excavacions arque-
ològiques que s’hi estan fent permetran 
reobrir el recinte perquè sigui visitat. A 
Tavascan també hi hem fet campaments 
amb adolescents, que juntament amb els i 
les joves del camp de treball han acampat 
al càmping Bordes de Graus.

Tant en els campaments com en els 
camps de treball, vuit joves majors d’edat 
que participen en el Casal dels Infants han 
fet de voluntaris i voluntàries, assumint 
tasques de la logística i de suport als edu-
cadors i educadores.

Descobertes, reforç escolar i 
cobertura de l’alimentació

Les nostres activitats d’estiu permeten als 
nois i noies que hi participen sortir del seu 
entorn urbà i gaudir d’experiències que 
habitualment no tenen a l’abast. Cada any 
ens trobem amb joves que per primera 
vegada dormen en una tenda de campa-
nya o es banyen al riu. És una experiència 
de descoberta que els queda marcada i 
una oportunitat perquè coneguin el terri-
tori, ja que les activitats tenen lloc en una 
vintena de municipis de 12 comarques 
catalanes.

Un altre dels nostres eixos de treball a l’es-
tiu són les estones de reforç educatiu, per 
garantir que els nois i noies comencin el 



Vacances amb educació i lleure per a tots els infants i joves

La Fundació Guardiola Sala se suma a la 
campanya “Necessitem un gran estiu”

La Fundació Guardiola Sala, creada recentment pels germans Francesca, Olga, Pep i Pere Guardiola Sala, s’ha 
sumat enguany  a la campanya “Necessitem un gran estiu” del Casal dels Infants, per garantir accés al lleure 
educatiu a infants i joves en situació de vulnerabilitat.  Concretament, la fundació ha finançat les places de casal 
d’estiu d’una vuitantena d’infants en situació de vulnerabilitat durant dues setmanes del mes de juliol, garan-
tint-los accés al lleure i al reforç educatiu durant les vacances, així com un àpat saludable per dinar. “Volem sumar 
esforços perquè aquests infants i les seves famílies tinguin un gran estiu. Perquè s’ho mereixen i perquè són els 
qui més ho necessiten”, valorava en Pep Guardiola en l’anunci de la col·laboració.
A començaments del juliol, els germans Pep i Pere Guardiola van visitar el casal d’estiu del Casal dels Infants al 
barri del Raval, on van participar en un taller sobre gestió sostenible de l’aigua amb una vintena d’infants de 
l’associació. L’activitat, dinamitzada per l’empresa tecnològica Xylem, va tenir com a objectiu sensibilitzar sobre 
la importància de preservar els recursos hídrics, i els infants van poder analitzar mostres d’aigua de rius i llacs de 
Catalunya.
D’altra banda, la Fundació Guardiola Sala va convidar un dels joves que participen en el Casal dels Infants, en 
Tchacka Doumbia, perquè dinamitzés un taller sobre les desigualtats socials per a 90 nois i noies del primer Pep 
Summer Camp, a Rialp. En Tchacka va néixer a Mali i va arribar sol a Catalunya després d’un llarg viatge quan 
tenia 16 anys, buscant un futur millor. Després de viure tutelat fins als 18 anys, va començar a participar en el 
Servei de Transició a l’Autonomia del Casal dels Infants, que ofereix a joves sense habitatge estable viure en un pis 
compartit i traçar un itinerari de formació i inserció social i laboral. 

curs amb garanties d’èxit. En aquesta línia, 
el servei CatEstiu, que té lloc al barri del 
Raval de Barcelona, es centra en el reforç 
de la llengua catalana i altres competèn-
cies instrumentals bàsiques durant el mes 
de juliol. Són també setmanes en què 
seguim garantint un acompanyament 
preventiu: amb les escoles i els instituts 
tancats durant tres mesos, els nois i noies 
tenen molt temps lliure, i som l’únic 
espai de referència que segueix pendent 
de qualsevol situació de risc que pugui 
afectar-los.

Per últim i no menys important, durant 
l’estiu contribuïm a garantir el dret a 
l’alimentació dels infants i joves. En els 
casals d’estiu els oferim el dinar, i quan 
són de colònies, campaments o camps 
de treball reben tots els àpats del dia. Així 
mateix, enguany hem mantingut actives 
les prestacions d’emergència per garantir 
la cobertura de les necessitats bàsiques a 
les famílies en una situació de vulnerabili-
tat més greu, com hem fet des de l’inici de 
la pandèmia.
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Al Marroc vam començar a actuar-hi a principis dels anys 2000, 
per entendre millor la situació d’origen dels infants sols que co-
mençaven a arribar a Catalunya i col·laborar amb les entitats que 
actuaven per defensar els seus drets. Des de l’any 2007 hi vam 
establir una seu per anar més enllà en aquest acció de suport a 
entitats locals, i avui coordinem una xarxa de 16 associacions que 
actuen en la defensa dels drets dels infants, joves i famílies en 
situació de vulnerabilitat a Tànger i Casablanca. 

Aquest any cal destacar un nou pas endavant en el Rassif, el 
projecte que vam iniciar l’any 2019 amb l’objectiu de millorar 
les condicions de vida dels infants en situació de greu vulnera-
bilitat als carrers de Tànger, promovent la seva integració social 
i millorant les situacions d’alt risc que vulneren els seus drets. 
Concretament, en els últims mesos hem impulsat un treball en 
xarxa amb professionals d’entitats que actuen a les dues ribes del 
Mediterrani, a Catalunya i al Marroc, per compartir l’anàlisi sobre 
la situació dels infants i joves en procés migratori, bones pràcti-
ques i propostes d’acció conjunta. Ho hem fet en col·laboració 

amb el grup d’investigació social de la Universitat Pompeu Fabra 
Transgang, i el resultat ha estat l’informe Rassif, entre el hogra i el 
karama: joves fronterers i processos migratoris.

Aquest procés, doncs, reforça la necessitat d’abordar la situació 
dels infants i joves sols en procés migratori des d’un enfocament 
transnacional, que tingui present la seva situació en origen, trànsit 
i destí. Millorar l’acompanyament a aquests nois i noies requereix 
la coordinació i el treball en xarxa de les entitats d’ambdós terri-
toris, i, per damunt de tot, mecanismes de coordinació entre les 
administracions públiques de tots dos estats per garantir els drets 
del col·lectiu i fer prevaler l’interès superior de l’infant, tal com 
estableix la Convenció dels Drets de l’Infant i el Comitè dels Drets 
de l’Infant de Nacions Unides.

Més enllà del Rassif, hem continuat tirant endavant els projectes 
Xarxa Incorpora, Prodema, Educare, DAPP Inserció Professional i 
Kalimat.

Garantir drets a l’altra riba del Mediterrani
El Casal dels Infants al Marroc

Prodema

Intervenim en vuit escoles del barri de Beni Makada de Tànger, 
atenent noies que tenen di�cultats en el seu procés d’escolaritza-
ció, amb l’objectiu d’evitar el fracàs escolar i l’abandonament pre-
matur dels estudis. Les estudiants compten amb el suport d’una 
treballadora social i de diverses mares que estableixen un rol de 
mediació i interlocució entre les noies, les famílies i el professorat. 
Tot plegat té com a objectiu superar la discriminació de gènere 
que pateixen moltes noies a l’hora d’estudiar. Per aconseguir-ho, 
Prodema realitza formacions per reforçar el seu lideratge, la seva 
capacitat d’expressió i la con�ança en si mateixes.

Educare

El projecte es basa en la creació d’unitats d’educació infantil a 
Casablanca i Tànger, garantint-ne l’impacte educatiu i la viabilitat 
econòmica. L’objectiu és garantir accés a l’educació preescolar 
a infants de zones vulnerables, i creant llocs de treball com a 
educadores a dones en situació de risc social. D’aquesta manera 
es promou un model d’intervenció basat en l’economia social i 
solidària.



Xarxa Incorpora 
Marroc 

Transferim a entitats locals de Tànger i Casablanca el model d’in-
termediació professional del projecte Incorpora, amb l’objectiu de 
promoure processos d’inserció laboral en els col·lectius amb més 
di�cultat. Involucrem empreses de la zona perquè ofereixen opor-
tunitats formatives i laborals en el sector de la gestió de recursos 
humans i reforcem la formació professional dual de curta durada.

DAPP: Joves, participació i ocupació

Promovem itineraris laborals i activitats de participació, que ge-
nerin oportunitats de futur per als joves a través de programes de 
formació i inserció a Tànger i Casablanca. Treballem en xarxa amb 
entitats socials d’ambdues ciutats per promoure el diàleg entre els 
joves i el sector públic i privat

Kalimat

Impulsem una xarxa d’entitats socials que promou la cohesió so-
cial i l’acció comunitària en defensa dels drets i la protecció social 
de les dones i els infants en situació de vulnerabilitat a Tànger. 
Aquest any ens hem centrat en fer propostes per una reforma del 
sistema de protecció social al Marroc que es basi en un nou mo-
del inclusiu, no discriminatori i que garanteixi la igualtat de gènere 
i els drets humans.

Garantir drets a l’altra riba del Mediterrani Coordinem
una xarxa de

16 associacions
a Tànger i Casablanca
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Recuperar embranzida per continuar 
formant-se i guanyar competències per 
trobar feina ha estat més necessari que 
mai, després del con�nament. La crisi 
sanitària va deixar molts itineraris de joves 
en suspensió. Reprendre’ls ha estat l’objec-
tiu del nostre Programa de Formació i 
Inserció Laboral (FIL).

A través del programa, treballem itineraris 
formatius orientats a sortides professi-
onals per a aquells col·lectius amb més 
obstacles per trobar una feina o formar-se 
en diferents o�cis. 

Són persones, la majoria joves, amb per�ls 
molt diversos i que sovint no troben re-
cursos prou �exibles i adaptats a les seves 
necessitats. Moltes tenen condicions de 
partida que di�culten que tirin endavant: 
no tenen regularitzada la seva situació 
administrativa i/o les seves competències 
lingüístiques són molt baixes.

Hem enfocat molts esforços per treballar 
amb les famílies dels infants que acom-
panyem en altres serveis de l’entitat. Hem 
generat espais per millorar l’atenció a 
mares i pares i oferir orientació laboral i 
formativa per garantir més i millors opor-
tunitats.

Al barri de la Mina hem continuat posant 
el focus al col·lectiu de dones, a partir 
d’una formació pre-laboral d’atenció al 
client. Aquesta formació ha reforçat en 
les participants el nivell de competències 
bàsiques, transversals i d’habilitats socials 
i les ha vinculat  a una formació tècnica 
que les ha apropat a conèixer el sector de 
l’atenció al client, fer contactes amb em-
preses i �ns i tot poder tenir una primera 
experiència laboral. 

Amb l’hostaleria i el turisme afectats 
pel fort cop de la pandèmia, hem obert 
formacions en altres sectors d’ocupació 
(les cures, el servei al client, les tasques 
d’o�cins, etc.), desenvolupant formacions 

especí�ques que han millorat les opcions 
de feina per a 406 persones participants. 
Les Xarxes d’Accés al Treball han facilitat 
espais de millora de competències labo-
rals i recerca de feina per a 262 persones 
participants.

Hem seguit comptant amb la col·labora-
ció imprescindible de les empreses involu-
crades en el programa FIL, �delitzant una 
relació de con�ança clau per enfortir les 
competències i els itineraris laborals dels 
participants del programa.

Programa de Formació
i Inserció Laboral

Obrint portes a oportunitats professionals

L’Enya Batista té 20 anys i aquest curs s’ha format 
en comerç al dDones, un servei de formació i inserció 
laboral per a dones joves que impulsem al barri de la 
Mina de Sant Adrià de Besòs. Fins ara trobar una feina 
li havia costat molt, tot i que de ganes no l’hi faltaven i la 
família sempre li havia inculcat la importància de valer-se per 
ella mateixa. Al dDones tenia l’expectativa que se li obrissin noves 
portes, però poc s’esperava que serien les del Teatre Lliure de Montjuïc. I que seria ella, 
qui les obriria. Perquè avui ens la trobem per primera vegada a l’entrada del vestíbul 
de la sala Fabià Puigserver, acollint unes 500 persones que van arribant per escoltar la 
Sílvia Pérez Cruz. “Estic nerviosa, suposo que és normal. Però també molt il·lusionada, 
sé que serà una gran experiència. Estic molt agraïda per aquesta oportunitat”. L’Albert 
Minguillon, director de gestió de públics del teatre Lliure, parla d’aquesta col·labo-
ració amb el Casal dels Infants per a la inserció laboral de joves  com una manera de 
reivindicar que la cultura baixi del pedestal i sigui per a tothom: “És una oportunitat 
d’accedir a un món que potser et pensaves que no hi podries accedir. És important 
tenir sinèrgies amb entitats per fer arribar la cultura a més gent, no només com a 
espectadors, sinó també com a treballadors.” Aquest curs, tres participants del dDones 
han treballar d’acomodadores al Teatre Lliure.

668 persones 
participants en 

itineraris formatius i 
laborals



Un any més l’equip ha 
estat imprescindible 
per poder tirar enda-
vant les activitats del 
Casal al 2021, un any 
marcat per la pandè-
mia i els con�naments 
intermitents.
Un equip composat per més de 220 
persones professionals contractades i 
gairebé 1000 persones col·laboradores,  la 
majoria voluntaris i voluntàries que amb el 
seu compromís han fet possible l’impuls 
i la realització de les activitats superant 
els reptes i imprevistos d’un any complex. 
L’adaptació, la �exibilitat i el compromís 
de tot l’equip ha permès acompanyar més 
de 6.000 infants, joves i famílies. 

Com a equip ens hem adaptat per superar 
els con�naments puntuals,  hem impulsat 
noves maneres de treballar i construir 
plegats. Mai hem deixat d’estar presents a 
la vida de les persones que acompanyem,  
i tot això amb molt d’esforç i sense perdre 
la motivació. Ha estat un gran repte!

Enguany hem posat en valor la importàn-
cia de les relacions personals, la capacitat 
de superació, el valor de l’acompanya-
ment, la proximitat, el suport.... Aquestes 
paraules que fan referència al bon tracte 
cap als infants, joves i famílies participants 
són conceptes claus en la manera de fer i 
d’entendre el treball d’equip del Casal, la 
vinculació de la ciutadania compromesa i, 
sobretot, el  voluntariat.

Hem tingut l’oportunitat de seguir-nos 
formant, a través d’alguna de les 56 

accions formatives proposades pel Casal 
vinculades als reptes mencionats i d’altres 
per millorar la qualitat de l’atenció a les 
persones: suport emocional, autoconeixe-
ment, lideratge, treball d’equip, la digitalit-
zació, l’acompanyament a infants i famílies 
i un llarg etcètera. Al mateix temps, hem 
activat accions de cura i autocura per a 
tot l’equip. Hem pogut realitzar de forma 
telemàtica la Trobada Anual del Casal,  on 
231 persones han compartit com hem 
d’aplicar la perspectiva de gènere de 
forma transversal a l’organització.  

Durant la pandèmia les entitats hem 
seguit fent mans i mànigues per seguir 
acompanyant i ens hem reinventat: en 
un principi, amb l’atenció telemàtica, les 
trobades a través de la pantalla, i canvi-
ant i adaptant procediments, donat que 
estàvem distanciats físicament. El 2021, 
sobretot, va posar en evidència que sense 
els espais relacionals, sense el dia a dia, 
el frec a frec , la visió i sensació d’equip 
, la comunicació i el suport emocional 

espontani, alguna cosa podia fer trontollar 
part de l’essència dels equips. Aquesta 
presencialitat, entesa com les interaccions 
humanes que es generen dins dels espais 
del Casal, és en si el motor i base de la par-
ticipació a l’entitat. Som una organització 
orientada al servei de les persones en tota 
l’amplitud que això implica; som un equip 
compromès amb la lluita per la igualtat 
d’oportunitats, la defensa dels drets dels 
infants joves i famílies. 

Som, en de�nitiva, una comunitat educa-
tiva acollidora, critica i transformadora que 
treballem cada dia perquè molts infants i 
famílies superin les grans adversitats que 
pateixen, i per fer-ho necessitem conso-
lidar l’equip professional i voluntari des 
del reconeixement intern i el suport, però 
sobretot també des del reconeixement 
d’altres institucions i de la ciutadania en 
general.

Gràcies Equip, i seguim endavant! 

Persones contractades, en pràctiques i voluntàries

L’equip
que ho fa possible
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Compartint la responsabilitat en fer una societat més justa i amb més oportunitats 

Amb les persones donants 

La xarxa de persones compromeses amb el Casal ha estat com 
cada any  imprescindible per garantir el suport continuat  als 
infants, joves i famílies amb el màxim impacte.

Les persones donants ens permeten activar respostes urgents 
quan és necessari i treballar amb més qualitat i tenir més legiti-
mitat 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 millores en les condicions de vida i les oportunitats per a 
tots els infants. 

Amb les escoles 

Els serveis del Casal treballen coordinadament amb més de 100 
escoles de primària i instituts dels municipis on actuem, per 
garantir una acció conjunta en l’atenció i seguiment educatiu dels 
infants i adolescents per assolir l’èxit escolar. 23 d’aquests centres 
cedeixen els seus espais cada tarda i/o a l’estiu perquè el Casal en 
pugui fer un ús social i comunitari, acompanyant nens i nenes del 
barri, reforçant aprenentatges i donant suport al seu desenvolupa-
ment social i a les seves famílies.

Paral·lelament, el Programa 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.  Aquest programa d’educació en valors compta amb els 
tallers “Podries ser tu”, on joves del Casal dels Infants expliquen 
a l’alumnat les seves històries de vida i dinamitzen activitats per 
sensibilitzar-los i mobilitzar-los contra les desigualtats. 20 escoles i 
instituts han participat en format presencial o telemàtic en l’Escola 
Suma, i l’alumnat ha engegat 13 campanyes de suport als infants i 
joves del Casal dels Infants.

Amb la Fundació 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 es-
colar, les places en centres oberts i campaments i activitats d’estiu. 
Així com serveis maternoinfantils i tallers de parentalitat positiva. 
Durant el 2021, hem gestionat ajuts per  1.325 families. Gran part 
d’aquests ajuts es concentren en places d’acompanyament diari 
en centres oberts, de reforç escolar, de casal d’estiu i colònies. Co-
ordinem 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. Els programes INCORPORA i 
INCORPORA JOVE han tornat a sustentar gran part de l’estratègia 
de formació i inserció social i laboral, que desenvolupem als barris 
de Catalunya i al Marroc per millorar les oportunitats de persones 
joves i adultes en risc d’exclusió.

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 com-
partida. Enguany el �nançament públic ha representat el xxxx% 
de la inversió social de l’entitat. 



Compartint la responsabilitat en fer una societat més justa i amb més oportunitats 

127 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:

75 empreses han col·laborat implicant-se 
en la formació i les oportunitats laborals 
dels nois i noies que s’orienten i aprenen 
o�cis al Casal dels Infants. 

Sense aquesta xarxa d’empreses compro-
meses, la tasca d’acompanyament forma-
tiu 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. 

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.

Sosmàtic. Ha col·laborat de manera molt estreta 
a través de la formació especí�ca de Customer 
Service en el marc del Punt Incorpora. La visita 
a les seves instal·lacions i les explicacions sobre 
les característiques de cada posició laboral van 
aconseguir apropar els participants de la formació 
al món de l’empresa. Han participant en el disseny 
de les accions formatives i s’ha continuat la relació 
amb processos d’intermediació laboral.

Mullor. Continua sent un aliat clau en la 
Intermediació laboral. El seu compromís segueix 
intacte i treballem en el dia a dia conjuntament 
per encaixar oportunitats disponibles amb per�ls 
laborals dels participants del Casal. 

Andilana. La seva col·laboració ha estat 
continuada des de fa més de 10 anys. La seva 
implicació és clau en la realització de formacions 
a mida d’ajudant de cambrer, en les oportunitats 
d’inserció laboral i en la cessió d’espais formatius.

Hotel Arts. Forma part del programa de 
formació i inserció des de fa 13 anys. Ofereix cada 
any oportunitats formatives i laborals, a través 
de sessions amb continguts a mida. Ens cedeix 
espais sempre que ho necessitem. 

Allianz. 11 persones voluntàries de l’equip d’Allianz han participat dinamitzant una sessió de simulacre d’entrevistes de feina 
amb impacte directe sobre 36 joves participants dels espais de formació del Casal. L’acció els va permetre identi�car aspectes 
a millorar en les primeres entrevistes i els va situar en un entorn real de recerca de feina..

Bayer. Participem en el seu concurs “Semillero 
de ideas” presentant als seus treballadors la feina 
i l’impacte que el Casal genera. El suport de gran 
part dels seus professionals va fer al Casal guanya-
dor del primer premi d’aquesta iniciativa. Aquesta 
con�ança ha suposat un impuls extraordinari per 
a poder seguir sostenint els projectes que donen 
resposta a les situacions de desigualtat que viuen 
els nens, nenes i joves en risc.

Fundación Manuel Lao. El seu important suport 
anual es tradueix en poder sostenir les accions 
que a �nal d’any no han aconseguit els fons 
necessaris. El seu compromís garanteix poder 
arribar a cobrir el cost de totes les places per als 
infants, joves i famílies en risc d’enguany.

Abacus. La relació possibilita vàries accions 
solidàries distribuïdes durant tres períodes de 
l’any. Mitjançant tickets solidaris disponibles en 
el moment de compra en les botigues físiques 
i online d’Abacus, els seus clients/es han pogut 
donar suport al Casal dels infants en la lluita 
contra la bretxa digital i en beques educatives per 
als infants en situació de risc. 

Virospack. Virospack s’involucra en els projectes 
que donen suport als infants i joves en risc de 
Badalona, implicant-se socialment en el seu 
territori. Ho fa a través de suport en el sosteni-
ment dels projectes i oferint càpsules formatives i 
tallers formatius per a la inserció laboral. La visita 
a les seves instal·lacions per a la realització de 
un role playing d’entrevista de feina ha estat una 
experiència molt pro�tosa pels joves del Casal 
de Badalona. 

Fundació Ètnia. Han començat la col·laboració oferint revisions visuals a 99 nens i nenes que participen al Casal dels infants 
de Badalona i Santa Coloma. Gràcies a la seva iniciativa hem pogut garantir l’accés a la salut visual de tots aquests nens i 
nenes, detectant-los, si es dóna el cas, defectes de refracció i proporcionant-los la compensació òptica necessària. L’aliança 
continuarà per arribar també a altres nens i nenes d’altres seus del Casal
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Els comptes clars

Un equip de
1.228 persones:
897 persones voluntàries

331 contractades

Hem acompanyat
6.709 infants,

joves, mares i pares

Hem impulsat
63 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 7.674.875,69 euros

FINANÇAMENT PRIVAT

Ciutadans 1.223.238,87 € 15,94 %

Empreses i Fundacions Privades 911.870,66 € 11,88 %

Entitats Financeres 2.158.903,02 € 28,13 %

Associacions i Altres Entitats privades 40.898,94 € 0,53 %

Altres Ingressos Privats 383.719,29 € 5,00 %

FINANÇAMENT PÚBLIC

Administració Autonòmica 1.398.872,11 € 18,23 %

Administracions Locals 807.782,46  € 10,53 %

Administracions Supralocals 461.811,99 € 6,02 %

Administració Estatal 198.134,53 € 2,58 %

Altres Ingressos Públics 89.643,82 € 1,17 %

El 38,52% de les aportacions 
correspon a les administracions 
públiques

El 61,48% de les aportacions 
prové de la societat civil 

(ciutadania, empreses, fundacions 
i institucions)

Finançament públic: 
2.956.244,91 €

Finançament privat: 
4.718.630,78 €
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