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Qui som
Som una entitat social i ciutadana. Treballem als barris, al costat dels infants i joves amb
més dificultats, perquè tinguin el màxim d’oportunitats.
La família, l’escola i el barri, on neix i creix un infant és on es guanyen o es perden oportunitats. Mitjançant l’educació, garantim les eines i l’acompanyament necessari a les persones
en desavantatge.
El Casal som part d’aquest garantia d’oportunitats, però no ho fem sols. Ho fem amb la participació dels infants, joves i famílies, amb les entitats, escoles i serveis de cada barri, amb
milers de ciutadans que s’impliquen, sumant esforços d’arreu.
Som moltes persones compromesos amb la Igualtat d’Oportunitats, la Justícia Social i amb
un model de transformació social que impliqui tothom. El Voluntariat actiu és clau.
Alcem la veu per donar a conèixer realitats injustes i incidim per transformar-les.
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Presentació
L’educació és la nostra raó de ser. Eduquem per la
igualtat d’oportunitats de tots els nens i totes les nenes. En aquest gran repte, les famílies i l’escola són els
agents educatius universals, i el Casal dels Infants som
el seu aliat.
Aquesta idea és la que va moure el teixit veïnal a crear
el Casal dels Infants, a fi de garantir que els nens i nenes d’un entorn precari assistissin a escola, hi anessin
en condicions òptimes d’alimentació i d’higiene i
gaudissin d’un temps educatiu i relacional, després de
les classes. Des de l’inici, també el barri fou considerat
agent educatiu imprescindible. Amb el veïnat implicat
com a voluntaris i voluntàries, treballant coordinats
amb els serveis socials i intentant sumar esforços amb
les escoles i en xarxa amb altres entitats.
Treballem al costat de les escoles, convençuts i convençudes que tots els nens i nenes, tinguin la dificultat
que tinguin, han de tenir al seu abast suport i atencions educatives específiques que els permetin seguir
el ritme. L’aprenentatge no depèn únicament del què
passa dins de les aules sinó, de la relació entre el què
passa a dins i el què passa fora dels centre educatius.

La permeabilitat del barri és imprescindible. Submergir-se en la comunitat, sentir-se-la pròpia té un potencial imprescindible per a generar processos conjunts
que posin l’infant i el seu desenvolupament al centre.
Des d’aquí treballem amb els equips d’educadors/es i
voluntaris/es.
I aquesta manera d’entendre l’educació, creiem, és la
base imprescindible de la transformació social i on es
sustenten la justícia social i la igualtat d’oportunitats. És
la comunitat que ha de reflexionar, estudiar, aprofundir
i anar més enllà de les limitacions, des de l’apoderament dels col·lectius, ser conscient que cal unir-se per
treballar en contra de les desigualtats.
En els contextos dels barris on nosaltres actuem, això
es fa imprescindible. Allà on s’acumulen les situacions de desigualtat i, en conseqüència, els problemes
d’habitatge, d’atur, de fracàs escolar. Caldrà activar tota
l’energia comunitària per combatre les grans fractures
i bretxes socials que no paren de créixer i que inevitablement afectaran els propers anys més persones i
més barris.
Gràcies per ser-hi!

Som també grans aliats de les famílies. Promovem i
facilitem la seva inclusió i participació activa en l’educació del seus fills/es. Hem generat espais perquè puguin compartir experiències i activitats d’aprenentatge
amb els infants i també perquè es vinculin al barri i
se’n sentin part. Espais de la comunitat on tothom
aprèn i comparteix.

Roser Rosell		

Rosa Balaguer

Presidenta			Directora general
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Equip
El Casal és una associació de voluntaris/es,
un projecte col·lectiu basat en el compromís i en la implicació de la ciutadania. El
seu valor actiu més gran són les persones.

et permet créixer com a persona i adquirir
noves competències i habilitats que et
serviran en molts altres moments i àmbits
de la vida.

Una de les claus de l’entitat és el seu equip
divers, format per persones contractades
i per persones voluntàries. Creiem fermament en l’impacte social d’aquests equips i
en el treball compartit.

Els voluntaris/es ajuden a fer possible el
desenvolupament dels serveis i activitats
del Casal a tots els barris on actuem.

Enguany 194 persones han format part
de la plantilla de l’entitat. L’equip contractat garanteix la continuïtat i la coherència del treball educatiu del Casal i és el
pal de paller dels equips de voluntaris/es.
Ser voluntari/a és assolir un compromís
amb les persones. Al Casal vol dir integrar-se en un equip de treball i formar-ne
part activa, compartint els valors que ens
identifiquen. Participar al Casal dels Infants

Hem comptat amb 1.071 persones voluntàries o en pràctiques, compromeses
amb el dia a dia de l’acció social.

1.071 persones
voluntàries o en
pràctiques
194 persones
contractades
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On treballem
Salt centre (Salt)

Fondo, Santa Rosa i Raval

539 infants i joves | 557 mares i pares | 18 veïns/es

(Santa Coloma de Gramenet) 
575 infants i joves | 557 mares i pares

Intervenció Comunitària Intercultural

34

-

18

Vincles

72

63

-

Anem i Tornem

Casal Obert Infantil

81

20

-

Casal Obert d’Adolescents

51

9

181

Xarxa d’Accés al Treball
RAI ESO

Casal Familiar

156

210

Vincles

75

71

-

Casal Obert Adolescents

57

40

114

-

Casal Familiar

134

84

85

-

-

Casal Jove

56

-

35

-

-

RAI ESO

21

-

Entorn Escolar

76

152

Raval (Barcelona)

Llefià i Sant Roc (Bardalona)

846 infants i joves | 363 mares i pares | 227 veïns/es

2.131 infants i joves | 446 mares i pares | 275
veïns/es

Xarxa Ajudes i Serveis per Famílies

78

110

-

Vincles

74

71

-

Vincles

97

92

-

114

68

-

Minúscula

58

58

-

Casal Jove

70

-

-

Casal Familiar

104

66

-

Entorn Escolar

92

-

-

Casal Jove

174

-

-

L’Esport Suma

57

114

-

Casal Obert d’Adolescents

143

-

-

Espai Tecnològic Comunitari

77

-

227

Casal Obert Petita Infància

181

137

-

Casal Obert Infantil i St. Roc

135

-

-

Casal Obert Infantil

163

53

-

Espai Tecnològic Comunitari

197

-

252

Rumb a la feina

86

-

-

Dinamització esportiva

131

-

4

XAT

63

-

-

Unitat d’Escolarització Compartida

25

-

-

Entorn Escolar

412

40

-

Acció Formativa

124

-

-

51

-

-

199

-

-

72

-

19

Casal Obert Infantil

Formació Instal·ladors (PFI)
Xarxa Accés al Treball
Dinamització Horts de Sant Pau
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El treball del Casal té sentit des d’un fort arrelament als barris
on actuem. Entenent la comunitat i el territori com a realitats que
determinen qualsevol acció social i educativa. Tenim el cap on
posem els peus. Formem part del teixit social dels barris adaptant
la nostra proposta a les necessitats i reptes de la infància i els joves
que hi viuen.

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

Tànger i Casablanca (Marroc)

Besòs i La Mina (Barcelona)

30 associacions

570 infants i joves | 164 mares i pares

Xarxa Accés al Treball

105

-

Entorn Escolar

147

61

Afak

3

50

46

Tanjazoom en Xarxa

8

210

12

Educare

4

43

45

Prodema

2

Kalimat

3

Casal Obert d’Adolescents
Activitats Educatives a les escoles del Besòs
Casal Familiar

Incorpora

Formació i Inserció laboral | 711 joves

12

Projectes Transversals | 269 joves, mares i pares

Xarxa d’Empreses per a la Inserció

130

Servei Transició Autonomia per a Joves Sense Llar

Formació en Empresa

150

Serviei Sociojurídic

Aula d’Hostaleria

57

Punt de Formació Incorpora

58

Làbora

209

Aracne

57

Passwork

30

Programa de Reincoporació al Treball

20

72
197

7.377

infants, joves, mares i pares

520
veïns i veïnes

infants i joves

mares i pares

veïns/es

associacions
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Amb les mares i els pares per generar entorns de confiança i seguretat

Infància i família
La vulnerabilitat és sentir-se desemparat,
perdut, sense referències per continuar.
Moltes famílies troben al Casal l’orientació
i el suport que necessiten en moments de
crisi o fragilitat. Som al costat de les mares
i els pares perquè s’enforteixin i puguin ser
referents en l’educació dels seus fills/es. Al
Casal Familiar troben acompanyament i
orientació en tots aquells temes que els
puguin facilitar millorar la seva situació:
en la recerca de feina; en la comprensió
del sistema educatiu; en tràmits diversos
i en l’assessorament legal sobre els seus
drets i deures com a ciutadans/es (família, habitatge, regularització...).
Un dels serveis que els podem oferir és el
d’atenció psicoterapèutica del programa
Caixa Proinfància. Haver de canviar de casa
o ciutat, perdre un familiar, patir problemes econòmics o no tenir xarxa de suport
d’amics i família és la realitat de moltes
famílies dels barris on el Casal dels Infants

Les famílies
troben un espai de
reconeixement i suport,
fan relació amb altres
famílies i participen de la
vida comunitària del
barri.
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Més de 50 famílies de Badalona,
Santa Coloma de Gramenet,
Barcelona i Sant Adrià de Besòs
reben acompanyament al servei
d’atenció psicoterapèutica del Casal
i Caixa Proinfància.

Al Casal Familiar hi han participat
309 mares i pares i 462 infants
actua. La pobresa i les desigualtats es
concentren en zones molt concretes i que
són les famílies que hi viuen les que en
pateixen les conseqüències. Tenir una referència, un espai on adreçar-se i trobar-se
còmodes és el primer pas per sortir-se’n.
Quan patim una situació complicada primer necessitem que ens escoltin, que algú
ens doni confiança per reprendre el camí.

L’equip educatiu detecta els casos amb
més necessitats de suport psicològic i es
coordinen per oferir una atenció personalitzada al nen o nena, conjuntament amb
la família o en sessions de grup de diverses
famílies. En la major part dels casos no
es tracta de trastorns psicològics greus,
sinó més aviat d’angoixa, ràbia o tristesa.
Desprès de diverses sessions, d’algunes
pautes i, sobretot, partint del compromís
de les famílies en la seva pròpia millora,
la major part d’elles aconsegueix tirar
endavant amb forces renovades.

“Si hagués descobert abans el
Casal ens hauríem estalviat
moltes llàgrimes a casa”
Evelyn, mare de família de Llefià (Badalona)
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Educar des del principi, quan abans millor, per a garantir les oportunitats

Petita Infància
318 infants i 297 mares han
participats als espais maternoinfantils Vincles
hàbits bàsics de rutines, d’higiene i d’autonomia. Hem potenciat les capacitats
d’organització, de salut i higiene familiar
i hem fomentat el coneixement sobre el
funcionament de l’escola.

Ens preocupa molt la situació dels infants
durant els seus primers anys de vida. Iniciar la teva vida en un entorn segur en tots
els sentits és la base més ferma per aconseguir tirar endavant. Educar quan abans
millor assegura les oportunitats futures
dels infants en situació de desigualtat i en
entorns familiars vulnerables. Les oportunitats de desenvolupament personal,
social, cognitiu i emocional dels infants
estan estretament lligades a l’estimulació
educativa primerenca.
Els espais materno-infantils “Vincles” busquen enfortir els vincles de les mares amb
els seus fills i filles. I els de la família amb la
comunitat del barri per iniciar, amb seguretat i confiança, aquesta etapa de la vida
que, en el cas de les mares i petits que hi
participen, pot ser de gran vulnerabilitat.
Els oferim suport enfocat principalment a
la criança saludable física i emocional dels
infants entre 0 i 3 anys, en el coneixement
dels recursos públics, socials, sanitaris i
educatius que tenen el seu abast i per reforçar la solidaritat i la companyonia entre
les mares, que viuen situacions similars, un
dels aspectes fonamentals d’aquest pro-

jecte. La xarxa de relació que poden teixir
entre elles la tindran per ajudar-se durant
molt temps.
L’acció “Ap3” ha donat suport i
preparat a 28 infants i les seves
famílies per a la nova etapa escolar
que començaven al setembre.

Enguany, amb el suport de la Fundació
Probitas, hem posat en marxa l’acció “AP3’,
que durant el juliol ha aportat a mares i
infants de Santa Coloma de Gramenet i
Salt eines per començar P3 preparats.
Del treball continuat i en xarxa amb les
escoles havíem detectat que els nens i
nenes hi arribaven amb poca estimulació i mancances en hàbits d’autonomia i
relacionals.

Escoltar contes per reforçar el català i el
castellà, acostumar-se a fer la migdiada,
estar amb altres infants i aprendre a passar
estones sense la mare són alguns dels hàbits que els nens i les nenes han d’adquirir
per començar P3. Les seves mares també
necessiten entendre l’itinerari escolar i el
seu paper fonamental en que els infants
visquin contents l’escola, valorant els
aprenentatges i encarant amb confiança i
acompanyats els reptes que els plantejarà.

Segons l’Informe sobre la igualtat d’oportunitats
a l’educació infantil (0-3 anys) elaborat pel Síndic
de Greuges de Catalunya, el curs 2013-2014 a
Santa Coloma de Gramenet només el 17% dels
nens de 0 a 2 anys van ser escolaritzats, la segona taxa més baixa entre els municipis de més de
10.000 habitants de Catalunya. El pitjor índex el
tenia justament Salt, on només s’hi escolaritzaven el 14% dels menors de 2 anys. La mitjana a
Catalunya era del 36%, més del doble que a Salt
i a Santa Coloma de Gramenet.
“Es barallarà amb els companys? Podrà fer pipí
tot sol? I què haurà de portar a la motxilla?”
Són dubtes que preocupen les mares i els pares
quan els fills/es entren per primer cop a l’escola,
especialment si es troben en una situació social
de risc i desconeixen el sistema educatiu.

Hem acompanyat nens i nenes que no
havien anat a llars d’infants ni havien
compartit gaire temps amb companys
i companyes de la seva edat, treballant
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Atenció integral a infants i famílies per prevenir situacions de risc

Acompanyament diari per als
Quan la família es troba en una situació
vulnerable això afecta directament els
seus fills/es, comprometent les oportunitats de la nena o el nen per tirar endavant.
Des del Casal Obert Infantil i Adolescent,
acompanyem integralment l’infant i la
seva família per a prevenir o intervenir en
situacions de risc.
Abordem les situacions de fragilitat familiar a través de l’acompanyament i el reforç
escolar, el joc, els hàbits de salut, treballant
especialment amb les mares i pares amb
una especial atenció a la coordinació amb
les escoles i els serveis públics i recursos
dels barris. Acompanyem infants de 3 a 16
anys en grups d’edat diferenciats, segons
les necessitats que detectem a cada barri.
A les tardes, els caps de setmana i durant
les vacances, construïm espais de seguretat i confiança perquè trobin referents
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positius i puguin continuar aprenent i
desenvolupant-se, fomentant la implicació
de les famílies en el procés educatiu dels
seus fills/es. Els obrim portes perquè descobreixin els seus interessos i potenciem
el seu desenvolupament com a persones.
En iniciar l’ESO desapareixen les beques
menjador als infants i joves degut a l’horari
intensiu dels instituts i del conseqüent
tancament de les cantines escolars.
Als barris on actuem, els Centres
Oberts han acompanyat 1.131
nens i nenes, de 3 a 16 any, i 583
mares i pares en situació d’alta
vulnerabilitat

A Santa Coloma i a Salt, hem
garantit el menjador i l’espai
educatiu del migdia per a 51 infants
que cursen l’ ESO.
Aquesta falta d’ajudes perjudica greument
aquells alumnes més vulnerables, que fins
al moment havien estat rebent l’ajuda,
i que continuen en la mateixa situació
familiar i social.
Desenvolupem el programa RAI-ESO de
la Fundació Probitas: Reforç d’Alimentació
Infantil a l’ESO, amb la finalitat de tornar
a oferir un àpat nutritiu al dia als infants
i joves de secundària que ho necessiten,
i assegurar-los-hi un espai de protecció
cada migdia on realitzin activitats socioeducatives, d’esport i reforç escolar.
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s infants més vulnerables
Espais d’aprenentatge
compartits
En barris que concentren situacions de
desigualtat, un temps de lleure educatiu amb reforç escolar diari adaptat a la
situació de cada infant és una eina clau
per lluitar contra el fracàs escolar i per a la
millora de les seves capacitats personals
i socials. La família és el nucli central de
l’estabilitat i les oportunitats dels infants.
El grau d’implicació, interès i acompanyament de les mares i dels pares en l’educació dels seus fills i filles té efectes decisius
en les trajectòries educatives dels nens i
les nenes. Apropar la família i que participi
activament dels processos d’aprenentatge
que fan els infants és clau.
Més de 1500 mares i pares del
Casal participen quotidianament en
espais compartits d’aprenentatge
amb els sueus fills i filles.

Una adolescent fa poc responia així a la pregunta com
creus que t'ha ajudat el Casal: sense el Casal seria una
noia més violenta. És una resposta dura però que diu
moltes coses.
En barris que acumulen situacions de desigualtat i
exclusió, la manca d'expectatives i de futur aboca a
la desesperació moltes famílies i els seus fills/es. Això
genera negativitat i fa que les persones es relacionin
amb l'entorn (escola, família, veïns/es, serveis...) amb
duresa. És important incidir per rebaixar la tensió.

participes de manera voluntària... on hi ha oportunitats...
on pots començar a sentir-te millor i confiar en el futur.
Això, sens dubte, provoca canvis individuals en els
infants i els nois i noies, com senten i viuen el present
i com poden imaginar-se un futur... però també canvis
en com es relacionen amb l'entorn... estan menys
enfadats quan troben persones que els respecten i els
acompanyen i que no s'enfaden. Des d'aquí, treballem
perquè surtin del cercle de la pobresa"
Rosa Balaguer - directora general del Casal dels Infants

El Casal el concebem com una "casa" i els infants
l'expliquen sovint així. Està obert a la comunitat de cada
barri on som, amb la mirada posada en els nens, els joves
i les seves famílies per acompanyar-los en el seu dia a
dia. Són espais amables, que acullen, que escolten, on
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Més i millor temps educatiu

L’educació és l’eina bàsica per
La tasca de les escoles i dels instituts és
essencial per a l’educació dels infants i
joves, però sovint necessita d’un reforç
en els casos d’aquells alumnes que, per la
seva situació personal i familiar, tenen dificultats per seguir amb normalitat el ritme
del curs. La feina del Casal al costat de
les escoles és clau perquè moltes noies i
nois amb dificultats d’adaptació a l’entorn
escolar puguin arribar a tenir oportunitats
per superar les seves dificultats i assolir
l’autonomia i maduresa que els calen per
afrontar la vida educativa i laboral amb
garanties.
Tots els nens i nenes, tinguin la dificultat
que tinguin, han de tenir al seu abast
suport i atencions educatives específiques que els permetin seguir el ritme.
L’aprenentatge no depèn
únicament del què passa
dins de les aules sinó,
de la relació entre el
El risc de fracàs
què passa a dins i el
escolar es multiplica
què passa a fora dels
per sis entre els alumnes
centre educatius.

d’entorns desafavorits.
Fundació Jaume Bofill,
2015

Entorn Escolar
164 infants de primària i 563 de secundària
Moltes escoles dels barris on actuem
estan obertes a la comunitat i col·laboren
implicant l’entorn, oferint un espai obert al
barri, també fora de l’horari escolar, esdevenint així, us espai educatiu privilegiat. De
la mà d’aquestes escoles, aconseguim un
espai per a l’èxit escolar dels seus alumnes
amb qui treballem cada dia, quan acaba
l’escola.
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Activitats Escolarització
Compartida

Unitat Escolarització
Compartida

124 alumnes
Complementem l’acció educativa dels
instituts en espais i activitats diferents,
en petit grup, per a treballar els mateixos
continguts que a l’aula però d’una manera
més activa i participativa per guanyar la
motivació i l’interès dels nois i noies que
necessiten un suport per no rendir-se.

25 alumnes
Treballem per millorar les competències
acadèmiques, personals i socials, des i les
alumnes que han trencat amb l’institut, a
partir d’una intervenció integral i personalitzada que combat l’absentisme i el
rebuig escolar i que incrementa en els i les
joves les expectatives d’èxit, que els tornen
a motivar en el seu projecte formatiu.
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r a la transformació social
Beques de continuïtat formativa
Amb les escoles compromeses amb el Casal dels Infants i el suport imprescindible
de la Fundació Nous Cims unim esforços perquè els joves que participen als nostres
projectes educatius puguin optar a beques per continuar estudiant després de l’ESO.
Gràcies a aquesta suma d’esforços i el treball conjunt i coordinat entre els/les tutors/
es de l’escola, l’equip educatiu del Casal dels Infants, els/les alumnes becats i les seves
famílies busquem garantir la seva evolució positiva i l’aprofitament d’aquesta oportunitat de desenvolupament per al seu futur.
La possibilitat de comptar amb una beca és una gran oportunitat per a un/a
jove. Suposa poder reformular el seu projecte vital, reprendre els estudis, fer xarxa
amb nous companys/es, guanyar confiança i seguretat, i encarar el futur amb més
garanties. És, però, també una oportunitat per a l’escola d’implicar-se en la millora
social, participar en la defensa de la igualtat d’oportunitats, transformar la realitat i el
futur d’un/a jove i alhora educar en valors i compartir la solidaritat amb les persones
implicades a l’escola.

Programa de Formació Incial
51 alumnes
Desenvolupem un Programa de Formació Inicial (PFI) per a joves d’entre 16 i 21
anys que han deixat l’educació secundària
obligatòria i no segueixen estudis en el
sistema educatiu ni participen en cap
acció formativa. L’objectiu dels PFI és proporcionar-los, d’una banda, la possibilitat
de tornar al sistema educatiu i, de l’altra,
l’aprenentatge d’un ofici imprescindible
per accedir al mercat de treball.

16 / 17

EL REPORTATGE
El Marcos recorda bé la data: el 18 de
setembre del 2017. Aquell dia va entrar
per primera vegada al taller de formació
del Casal dels Infants, al barri del Raval de
Barcelona, per començar el Programa de
Formació Inicial (PFI) en auxiliar de muntatges d’instal·lacions d’aigua, electricitat
i gas.
Uns mesos abans estava estudiant l’equivalent a segon de batxillerat a la República
Dominicana, on va néixer. Convivia amb
el seu pare i la seva germana, i fins llavors
no s’havia plantejat marxar a viure amb la
seva mare, que portava 11 anys a Barcelona. A mig curs, però, va sorgir-li l’oportunitat de tramitar el visat per venir, i va ser
ràpid en decidir-se.
A finals de juliol ja s’havia instal·lat al barri
del Poble Sec. “Els primers mesos van ser
una mica difícils. Allà, a la República Dominicana, hi tenia tota la meva vida, i al nou
pis hi passava moltes hores sense saber què

fer”, explica. El PFI li va servir per començar
a donar sentit a la nova etapa; el buit dels
primers mesos el va anar ocupant l’esquema
del circuit elèctric: fluxos d’intensitat, corrents
d’electrons, resistències...
El Sergi no venia de gaire lluny, sent veí
del Raval, però també havia hagut de
posar distància amb el seu passat. “Em van
avisar que m’expulsarien de l’institut, per
mal comportament, però jo me n’enfotia
de tot...”. Finalment, l’advertiment va tenir
efectes: el van fer fora a ell i a tota la seva
colla, sense haver acabat l’ESO. No li va
quedar més remei que pensar cap a on
anar, i va triar el PFI.
Marcos: “Els primers mesos van ser

una mica difícils. Allà, a la República Dominicana, hi tenia tota la meva
vida, i al nou pis hi passava moltes
hores sense saber què fer”

L’encàrrec
Al novembre, quan el Marcos, el Sergi i els
seus 12 companys de formació començaven a adaptar-se a la nova etapa, el Ciscu
i la Fina, els dos educadors del projecte,
van explicar-los en què consistiria l’exercici
pràctic del primer trimestre: haurien de
fabricar unes taules de llum per als nens i
nenes de 0 a 6 anys dels projectes Minúscula, Vincles i el Casal Obert per a Petita
Infància (COPI). A Vincles i a Minúscula, els
nens i nenes adquireixen hàbits i competències per començar l’escola en igualtat
d’oportunitats (a Vincles també es reforça
el lligam maternoinfantil i les competències de les mares), i a COPI es realitza un
acompanyament integral als infants, amb
activitats per reforçar l’aprenentatge i
també de lleure.
“Era una responsabilitat gran”, comentava
mesos després el Sergi. “Imagina’t que
haguéssim col·locat malament una peça
petita i se l’haguessin empassat...”. Feia
respecte, però un encàrrec és un encàrrec,
s’ha d’estar preparat. I de totes maneres,
no tot eren pors. El Ciscu recorda que
l’emoció va desbordar algun dels joves,
que ja s’imaginava filigranes: “Em van
arribar a proposar fer les taules amb la cara
del Mickey Mouse, però havíem de ser
realistes i assegurar-nos que la comanda
sortiria bé”.
Sergi: “Fer les taules de llum per a

nens i nenes era una gran responsabilitat”
Abans de començar, calia fer una primera
visita als petits clients i clientes per estudiar les seves necessitats. Els esperaven
la Marta, l’Andrea i la Clàudia, educadores
de Minúscula i Vincles, que amb els seus
comentaris els van ajudar a definir la idea.
Farien dues taules per a cada projecte. La
meitat tindrien potes, per poder-hi jugar
drets o des de la cadira, les altres es farien
servir arran de terra.
18 / 18

Memòria 2017

Diu el principi fonamental de la física que l’energia no es crea ni es destrueix, només
es transforma. Els joves del Programa de Formació Inicial se’l creuen més que mai,
perquè han comprovat que el seu esforç per aprendre electrònica és útil per als altres.
Amb les taules de llum que han fet al taller, els nens i nenes de 0 a 6 anys del Casal
podran aprendre més i millor a través de l’estimulació sensorial
A partir d’aquí, els joves es van dividir en
grups de quatre i van començar la feina
al taller. Hi van invertir unes 30 hores,
sempre guiats pel Ciscu i la Fina.

L’entrega
Dilluns 15 de gener: data d’entrega del
producte. Les taules havien quedat
enllestides a temps. Només calia mobilitzar el sistema de transport: deu minuts
caminant pel barri, del carrer de la Junta
de Comerç al de la Reina Amàlia. Ràpid,
econòmic i ecològic. Arribava el moment
de la veritat: el d’endollar les taules i veure quina cara farien els nanos.
La del Hussain, un dels petits de Minúscula, se li va quedar amb els ulls com
taronges quan la Fina va apagar els llums
de l’aula. La lluentor blanca de les taules
era ara el centre de tot un gran misteri.
Quin impacte, per a algú que només
aixeca quatre pams de terra! Després de
l’ensurt inicial, començava la interacció.
La Sabiha va ser de les primeres valentes en
treure el caparró per damunt d’una de les
taules. Primer per col·locar-li un col·lador de
cuina a sobre, després un paper de seda,
ara un pot amb líquid a dins... Els joves hi
ficaven cullerada, ja fos per posar a prova el
seu producte o per simple contagi de les
ganes de jugar. Ara l’Omar i l’Umer, companys del Marcos i el Sergi, feien moure el
col·lador en cercles per la superfície brillant,
com si fos una nau alienígena.
A l’aula de Vincles, el Soufyan, la Hiba i el
Muneeb jugaven amb la sorra verda que
les educadores havien escampat per sobre
de la seva taula. Els dos nens anaven fent
camins verds i serpentejants amb el dit
índex, i la Hiba hi passava pel damunt un
cotxe de joguina, com si anés per la carretera. Una carretera que es feia autopista
de doble carril quan el Badou, un altre dels
joves del PFI, li allargava el traçat amb el

seu dit, considerablement més gran que
el de les criatures. “Tot això aporta una estimulació primerenca més rica als infants,
els permet experimentar amb els sentits. I
a més, dóna sentit a la feina de companys
del Casal”, comentava la Marta, satisfeta.
Al Marcos, que ara s’apropava a jugar amb
la Sabiha, se li regiraven les emocions. Més
tard ho explicaria amb paraules: “Vam fer
les taules amb passió i amor, perquè eren
per a nens i nenes petits. En veure les seves reaccions, en veure’ls contents, he vist

que la feina havia donat resultats, i m’he
sentit molt alegre”.

L’experiència
Ja era això el que buscaven la Fina i el
Ciscu: que els alumnes haguessin d’aplicar
la teoria, resoldre conflictes, treballar en
equip i alhora amb autonomia... I per sobre
de tot, que veiessin que dedicar temps i
esforç a aprendre té resultats.
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Resultats com les notes del primer trimestre del Marcos, que van ser bones, encara
que les mates li costin. Quan les va rebre
al desembre, de seguida ho va explicar al
seu pare i a la seva germana, orgullosos
d’ell des de la República Dominicana. Ara
té clar que es vol treure un títol relacionat
amb l’electricitat, potser un grau mig.
Al Sergi no li agrada tant, el circuit elèctric, i
segurament no s’hi dedicarà. Però sap que
al PFI també està aprenent altres coses,
com ara respectar els professors i entendre que, si li exigeixen atenció, és perquè
saben que té capacitats per tirar endavant.
O en paraules de la Fina, després d’entregar les taules: “Fa un any potser algun d’ells
l’estava liant en una aula. Van arribar aquí
com a desterrats i necessitaven una experiència positiva. Avui han passat una bona
estona amb nens i nenes i han copsat que
el que han après té una utilitat”.
Fina: “Fa un any potser algun dels

joves l’estava liant en una aula. Van
arribar aquí com a desterrats i necessitaven una experiència positiva”
O més d’una, perquè el Ciscu ara es mirava
una de les taules i hi veia un munt de possibilitats: jugant amb la potència, podria
ser la làmpada d’una habitació, una base
per calcar dibuixos o reproduir diapositives, el focus d’un fotògraf... Ara que els havia sortit bé la primera prova, potser sí que
podrien fer el Mickey Mouse que havien
pensat al principi, comentava rient.
Al taller els joves ja pensaven en quin seria
l’encàrrec per a aquest segon trimestre.
Ningú sabia quina proposta arribaria.
Petita o gran, amb potes o sense, ells estarien preparats. I el Casal aprofitaria la seva
energia. La Fina, mentrestant planejava
com treure’s una espina clavada: “L’any que
trencarem l’estereotip que diu que l’electricista ha de ser un home: hem d’aconseguir
que s’apuntin noies a la formació!”.
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Tots els nenes i nenes tenen dret a unes vacances lúdiques i educatives

L’estiu imprescindible
En les èpoques de vacances escolars, els
infants i joves tenen moltes hores lliures
que es transformen en més vida de carrer,
menys acompanyats, fugint dels pisos
petits, incrementant els moments de tedi
i avorriment. Moltes famílies no tenen la
possibilitat de conciliar les vacances dels
seus fills i filles amb les seves feines, ni
recursos per sortir del seu entorn. Desgraciadament, els seus barris es transformen
en entorns que ofeguen.
Al Casal dels Infants, sobretot els llargs
mesos d’estiu, no tanquem per vacances.
Som oberts cada dia, més hores, amb un
esforç extraordinari per garantir vacances
educatives i divertides per als infants i
adolescents dels barris on actuem.

A l’agost, el Casal dels Infants va
oferir 445 places als casals d’estiu i
310 a les colònies.
Enguany, les vacances van començar
amb una gran festa de l’estiu a Badalona
per reivindicar un estiu per a tothom en
igualtat d’oportunitats. Més de 650 infants
i adolescents acompanyats per l’equip del
Casal dels Infants i una trentena de joves
voluntaris van participar-hi.

Al juliol, 990 nois i noies han
participat en els casals d’estiu i
689 en les colònies, campaments i
camps de treball.
Durant més de dos mesos, els casals
d’estiu han compaginat les activitats de
joc, aigua i diversió amb les estones per
fer deures d’estiu, consolidant així els
aprenentatges adquirits durant el curs. Els
nens i nenes han fet sortides divertides, a
la platja i a la piscina, entre d’altres. Quant
a les colònies i els campaments, han estat
un espai de convivència amb els com-

panys i companyes i una oportunitat per
gaudir de la natura, un entorn que molts
dels nois i noies no havien tingut l’oportunitat de descobrir.

Les vacances són
un dret i no un luxe, un
dret a gaudir per trencar amb
la rutina, per fer nous amics i
amigues, per fer excursions, anar
a la natura, sortir de l’entorn,
descobrir llocs nous, conviure
i compartir projectes
comuns.

Els camps de treball a Noarre (Pallars
Sobirà), a Olot (La Garrotxa) i a Cambrils
(Tarragona) han servit perquè els joves
que hi han participat reforcessin la seva
autonomia fent tasques comunitàries i
relacionant-se amb nous entorns i col·lectius, com ara la gent gran i els escoltes.
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Espais integradors per a la promoció del jovent

A participar
s’aprèn participant
Joves amb espais de relació i
acompanyament
Construïm espais amables, que acullen,
que escolten, on es participa de manera
voluntària, on es fa amics i xarxa, on es
troba suport en els estudis i oportunitats
diferents... on hom pot començar a sentir-se millor i confiar en el futur.

Treballem perquè els joves esdevinguin
protagonistes i agents de canvi del seu entorn. Acompanyem cadascun i cadascuna
dels joves, donant-los les competències i
habilitats necessàries per fer front a situacions de vulnerabilitat, promovent la seva
participació en espais de relació, activitats
interculturals i comunitàries i, sobretot,
ampliant la seva xarxa social, fomentant
les relacions entre iguals i amb entitats,
grups i serveis de la comunitat.
300 noies i nois han participat als
Casals Joves de Badalona, Santa
Coloma i el Raval
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Festival BCNZoom: quan joves i
adolescents llueixen talent i una
mirada pròpia de la realitat a
través de curtmetratges
Amb l’objectiu de promoure la creació
audiovisual entre les persones adolescents
i joves com a eina per analitzar, entendre i
transformar el seu entorn, la tercera edició
del Festival BcnZoom, que coorganitzem
amb el Consell de la Joventut de Barcelona, va aconseguir reunir propostes plenes
de talent, motivació i una mirada de la realitat des de la perspectiva dels i les joves.
En la categoria adolescent, el gran triomfador va ser “No soy una niña refugiada”,
la història real d’una adolescent que ha
arribat a Barcelona fugint de la guerra
que viu el seu país, Síria. La protagonista,
l’Amina, va escriure un poema expressant
els seus sentiments, i quan el va compartir
amb els seus companys i companyes del
Casal Obert d’Adolescents del Raval del
Casal dels Infants, junts van decidir que els
versos de l’Amina serien el fil argumental
del seu curtmetratge. El resultat és colpidor i ens recorda que darrere els refugiats
hi ha persones amb sentiments, entre les
quals infants i joves.
En la categoria jove un dels curts premiats va ser “1NT3GRA2”, un relat potent de
superació personal i col·lectiva a través de
l’esport que han portat a les pantalles un
grup d’integrants del Casal Jove Atles del
Raval del Casal dels Infants.

“Catalunya al través”, valors a
través de la Vela
Durant la Setmana Santa, nois i noies del
Casal Jove de Badalona i del Raval han
après valors a través de la vela. Un grup
d’una seixantena de grumets, d’entre 15 i
25 anys, s’han embarcat durant la Setmana
Santa en quatre embarcacions de vela tradicionals per viatjar des de Palamós, fent
parada a Badalona i fins a Sant Carles de
la Ràpita. Un projecte basat en l’aprenentatge mitjançant la navegació a vela dirigit
a joves, amb o sense experiència prèvia
de navegació, que potencia valors com el
treball en equip, la disciplina, l’esforç i la
responsabilitat.
La vida a bord dels vaixells, en què tripulacions i joves treballen, mengen, aprenen i
comparteixen vivències, esdevé una eina
educativa de primer ordre i converteix als
actors que hi participen en una veritable
comunitat. En aquesta experiència, els
joves han après la importància de la vida
en grup i el respecte, a treballar en equip i
a assumir responsabilitats, tot gaudint del
moment i de la natura. Un tipus d’experiència formativa que porta anys funcionant en altres països amb resultats molt
positius.
Aquesta iniciativa és del Museu Marítim de
Barcelona, en col•laboració amb l’Associació Bricbarca i l’Associació Amics del quetx
Ciutat de Badalona. Moltíssimes gràcies!
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Abordar la diversitat des d’una perspectiva positiva i enriquidora: Pangeàpolis

El valor
de l’aprenentatge compartit
Nens i nenes del Raval s’han endinsat en
les diferents cultures mediterrànies a través de Pangeàpolis una iniciativa de l’Espai
Tecnològic, d’aprenentatge compartit que
mostra com, històricament, la trobada de
cultures a la Mediterrània ens ha enriquit
de manera mútua.
Aprendre geografia no es tracta només de
saber situar països sobre el mapa, A través
de la iniciativa Pangeàpolis, els infants
del Raval no només han après a situar els
diferents països de la Mediterrània sinó a
valorar la convivència entre cultures fins
els nostres dies.
L’Espai Tecnològic del Raval s’ha convertit
enguany en una mena de laboratori del
coneixement, on nens i nenes fan maquetes interactives, construeixen monuments en miniatura i reflexionen sobre
els orígens de les cultures que poblen la
Mediterrània. A més, s’han treballat habilitats manuals, la creativitat, la lectura i el
treball en equip. “Treballem en la construcció física del coneixement.” Ens explica en
Marc Pasqual, educador responsable. “Avui
en dia, qualsevol nen o nena pot saber on
es situa un país i conèixer la seva cultura
amb un sol clic, però a nosaltres el què
ens interessa és el valor de treballar amb
les mans i el contacte amb les persones.”
En Marc ens explica també que aquesta
manera de treballar implica més feina i

al llarg del temps. Els infants han entrevistat testimonis de diferents països que els
ha permès conèixer la diversitat d’orígens
des d’un punt de vista més personal, a la
vegada que es treballaven les relacions
intergeneracionals i les habilitats orals dels
nens i nenes. Un àpat comunitari amb
menjar de diverses cultures i amb totes les
persones participants convidades va ser
la festa final d’aquest viatge històric per la
Mediterrània.

Els projectes d’acció comunitària que duem a
terme als barris aconsegueixen que els infants
i joves estiguin exposats a models i estímuls
positius, comparteixin i facin ús dels espais
amb confiança, i participin en el teixit social
amb la resta de veïns/es i entitats. Promoure
la convivència, el reconeixement i respecte a la
diferència, la coresponsabilitat de totes i tots en la
dinàmica de barri... és un treball imprescindible
per a la cohesió social.

Pangeàpolis ha estat una proposta
d’aprenentatge compartit on els infants
eren una part imprescindible de tot el
procés. Hem construït, imaginat, recollit
experiències, conegut històries i vivències
i fomentat el tracte entre iguals i el treball
col·laboratiu.

L’acció comunitària mobilitza i fa
participar 544 infants i joves i 684
famílies i veïns/es dels barris
més temps, però també suposa més implicació per part dels infants: “Això afavoreix
clarament l’aprenentatge ja que els nens i
nenes s’empoderen i es fan seu el que se’ls
explica” conclou l’educador.
Un altre objectiu de la iniciativa ha estat
trencar amb els estereotips a través de la
descoberta de les diferents cultures que
conviuen i han conviscut a la Mediterrània,
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Propostes reals i pràctiques per a encarar la vida adulta

Oportunitats de Formació
i Inserció Laboral
Al barri de La Mina hem recuperat una
proposta específica per a noies joves. El
projecte Ddones ha format en dependentes de forn i cafeteria 17 noies que podran
buscar una feina en aquest sector.
A Badalona hem iniciat el projecte Rumb
a la Feina (“Rumba”) que amb l’impuls de
l’Obra Social ”la Caixa” desplegarà durant
7 anys un dispositiu d’inserció al mercat
laboral per a persones en situació o risc
d’exclusió social. Durant aquest primer
any hem acompanyat 85 persones de
perfils diversos però que compartien un
baix nivell d’alfabetització i/o de castellà,
i d’ús de les tecnologies, processos llargs
d’inactivitat i experiències de recerca de
feina molt frustrants. Les problemàtiques
personals, de salut o familiars sovint passen per davant del procés de buscar feina.
He aconseguit que 10 persones accedissin
a una feina.

Recuperar el fil de la formació i la recerca
de feina de molts nois i noies és imprescindible perquè puguin tirar endavant.
Sabem que un/a jove desencantat i
desmotivat necessita, sobretot, un referent
educatiu que el faci tornar a confiar en
ell mateix i en les seves possibilitats. Els
acompanyem des d’un entorn motivant,
obert a noves oportunitats, que desperta
els seus interessos i competències, i els
retorna el gust per explorar noves vies de
formació i de futur.
Els oferim tallers d’orientació vocacional,
recerca de feina i coneixements bàsics que
tot treballador ha de tenir per moure’s dins
el món laboral per fer respectar als seus
drets. Hem posat en marxa 16 accions
gratuïtes de formació en diferents oficis,
adreçades a joves a partir dels 16 anys.
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Tot això, amb el suport de les administracions públiques, i d’una àmplia xarxa
d’empreses, que col·laboren en la formació
teòrica i pràctica en els diferents sectors.
Per a moltes empreses, el Casal dels Infants
representa una garantia en la contracció
de personal, al que no tan sols formem
sinó que també acompanyem durant els
primers mesos de la seva inserció.
Ens mantenim atents al mercat i adaptem les formacions als llocs de feina que
puguin tenir més sortida per als nois i
noies, a partir d’una formació bàsica i
intensiva. Enguany hem obert nous cursos
formatius en sectors com el Facility Service
(manteniment d’edificis) i el forn i cafeteria,
que s’han sumat a l’Hostaleria i la Neteja
Industrial.

Amb el suport de 74 empreses
compromeses, hem acompanyat
863 joves. 558 s’han format
tècnicament. 245 han realitzat
pràctiques i 205 han trobat una
feina.
Enguany, hem detectat una lleugera
millora d’accés al mercat de treball ordinari
però amb contractes molt precaris. La
majoria dels joves aconsegueixen un
contracte temporal i sovint mal pagat. Són
feines amb poca estabilitat i retribució i
això dificulta que puguin sortir de la seva
situació d’exclusió.

Memòria 2017

Acompanyament i suport cap a l’autonomia

Joves sense xarxa familiar
Quan ets molt jove, et falla la feina i no
comptes amb una xarxa familiar i social
de referència, les possibilitats de sortir-te’n
són minses. Si això se li afegeix les dificultats per mantenir un habitatge on viure,
el perill d’exclusió s’incrementa exponencialment. Cal treballar per fer que aquest
col·lectiu de joves pugui tirar endavant, el
que passa per disposar de més recursos
d’habitatge (“housing first”), beques i ajudes a la formació i la inserció laboral.
Al Servei de Transició a l’Autonomia,
acompanyem joves de 18 a 23 anys que,
en el seu procés d’emancipació, s’han
trobat sols, sense xarxa familiar ni social i
sovint abocats a viure al carrer. Comptem
amb una xarxa de 4 pisos a Barcelona,
amb 17 places disponibles, on durant
dos anys troben el suport, no tant sols
per cobrir les seves necessitats bàsiques
d’habitatge i alimentació, sinó també d’un
equip d’educadors socials, que a partir
d’un treball conjunt, els motiva de cara al
canvi i potencia les seves competències i
habilitats a través d’un itinerari formatiu,
en el que l’esforç i el compromís dels nois
i noies són la base per transformar la seva
situació de partida, remuntar la seva vida i
obrir-se pas cap a un futur millor.
72 nois i noies en situació d’alta
vulnerabilitat han rebut el suport
per encarar el seu futur amb
autonomia i autoconfiança
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Al costat de les associacions locals per generar oportunitats, als barris més desafavorits de
Tànger i Casablanca

El Casal dels Infants del Marroc
Treballem als barris més desafavorits de Tànger i Casablanca per
millorar les oportunitats d’infants, joves, famílies i dones, conjuntament amb 16 associacions locals que comparteixen l’objectiu de
millorar el present i les oportunitats de futur de les persones més
desafavorides.
Acompanyem les associacions locals per reforçar el seu funcionament intern i la sostenibilitat de la seva intervenció comunitària,
generant propostes d’acció social conjuntes que incideixen positivament en les vides dels infants, joves, famílies i, especialment, de

les dones com a motor de transformació social. Tot això, en aliança
amb institucions, empreses i fundacions, també locals, que amb el
suport contribueixen a fer-ho possible.
En el 2017 de la mà de 16 associacions locals, hem
acompanyat a 4581 infants i joves:
695 infants entre 3 i 5 anys
651 infants entre 6 i 12 anys
2316 joves entre 18 i 21 anys

Educare, provem la creació d’escoles
bressol gestionades per dones emprenedores en situació d’atur, donant accés a
l’educació preescolar a més de 390 infants
en risc d’exclusió social i empoderament
les dones per tirar endavant el seu projecte laboral.

Prodema, defensem el dret a l’educació
de les dones per millorar les condicions
d’escolarització de les nenes, a partir de
l’apoderament i de la participació efectiva
de les mares i les filles en l’entorn escolar,
com a motor de canvi i transformació
social.

Tanjazoom en xarxa, promovem l’educació en drets humans i ciutadania dels
joves en situació de risc de Tànger i Casablanca, a través d’un model de intervenció
educatiu innovador basat en el cinema
social, que es tradueix en el Festival de
Cinema Social TANJAZOOM

Incorpora, millorem les oportunitats
laborals dels joves i adults en situació
de vulnerabilitat, formant i orientant les
persones perquè tinguin una oportunitat
de feina digna i la puguin aprofitar. Des del
projecte INCORPORA, de l’Obra Social La
Caixa, treballem amb una xarxa de 12 associacions i 244 empreses col·laboradores
que s’impliquen per generar més i millors
oportunitats de treball per a joves.

AFAK, desenvolupem un model d’educació no formal, iniciació professional i
inserció laboral de joves en aliança amb
la Fundació Codespa i amb el Ministeri
d’Educació marroquí.

Kalimat, promovem l’accés als drets dels
veïns i veïnes dels barris més desafavorits.
Ho fem gràcies al treball conjunt amb tres
associacions comunitàries locals, promovent el reforç de la cohesió social i la capacitat d’incidència col·lectiva de la societat
civil de Tànger. I amb el suport d’altres 12
organitzacions en l’estratègia d’incidència i
comunicació del projecte.
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Més iniciatives solidàries, més compromís de la ciutadania

Nous esdeveniments
per sumar complicitats
“Festa Solidària de les Estrelles”
Els grans xefs de la cuina catalana Albert
Adrià, Nandu Jubany, Carles Abellan, Carles
Gaig, Albert Raurich, Albert Adrià, Mateu
Casañas, Eduard Xatruch i Oriol Castro van
ser els amfitrions de la gran Festa Solidària
de les Estrelles a favor del Casal dels Infants, que es va celebrar el passat dijous 26
d’octubre a la terrassa del restaurant Bravo,
a l’Hotel W de Barcelona.
Les persones i les empreses que hi van
participar van tenir l’oportunitat de viure
una experiència culinària única que, alhora, va implicar una aportació solidària molt
important per al Casal dels Infants. Durant
l’acte, l’associació va rebre un xec per valor
de 30.000 euros, el total de diners ingressats amb la venda d’entrades. El donatiu es
destinarà a oferir activitats diàries de reforç
escolar a 700 infants i adolescents en situ-

ació social vulnerable, a través del projecte
Entorn Escolar.
A la festa hi van assistir unes 400 persones,
i s’hi van servir més de 16.500 consumicions, entre tapes i begudes. Els alumnes

de projecte de formació i inserció social
i laboral Aula d’Hostaleria del Casal dels
Infants es van encarregar del servei durant
el sopar.

“Veus per la igualtat d’oportunitat dels joves”
El concert “Veus per la igualtat d’oportunitat dels joves” a favor del Casal dels Infants
es va celebrar aquest dilluns a la sala Barts
de Barcelona i va reunir més de 1.000
persones compromeses amb la igualtat
d’oportunitats dels joves.

Estopa, Els Amics de les Arts, Blaumut,
Judit Neddermann i Ramon Mirabet van
oferir un concert ple d’emocions i complicitat amb els altres grans protagonistes de
la nit, els joves del Casal dels Infants.
Alguns d’aquests últims van estar presents
entre el públic i, i d’altres van aparèixer
en vídeos que es van projectar entre les

actuacions, explicant quina és la seva
història i què significa per a ells formar part
de l’associació.
Els ingressos del concert s’han destinat a
projectes del Casal dels Infants que durant
l’any acompanyem més de 1.700 joves en
situació de vulnerabilitat.
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Aliats imprescindibles
Ciutadania col·laboradora

Obra Social La Caixa

Necessitem ser independents econòmicament per poder actuar allà on és més urgent i
necessari. Aquesta independència s’aconsegueix sumant moltes més persones al projecte.

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

Comptem amb el suport imprescindible 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.

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. A més
a més fan costat a les famílies perquè
puguin garantir un nivell de benestar físic
i psíquic òptim als seus fills/es amb suport
per a l’alimentació i higiene infantil; ulleres
i audiòfons i suport psicològic.
Durant el 2017, hem gestionat ajuts per
a 1.500 nens i nenes del Casal i les seves
famílies. Gran part d’aquests ajuts es
concentren en places d’acompanyament
diari en centres oberts, de reforç escolar,
de casal d’estiu i colònies.
El Casal, ha coordinat els ajuts per a una
xarxa d’entitats beneficiàries del programa
formada per 20 entitats i serveis socials
de 12 municipis. A partir de l’octubre es
creen les xarxes locals i coordinem les de
Raval, Badalona Nord, Sant Adrià del Besòs
i Santa Coloma, i participem en les xarxes
de Badalona Sud, Sant Martí-Besòs i Salt.
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Empreses que sumen
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 per la igualtat
d’oportunitats de tots els infants i joves

En el marc del Programa
d’Acció Social: un projecte
compartit d’Esade, hem estat
una de les entitats seleccionades per treballar en aliança
durant dos anys. Això ens està
permetent rebre acompanyament per treballar en diferents
reptes de millora vinculats a les
àrees de gestió.

L’empresa Indoplast impulsa,
des del 2015, l’èxit escolar dels
alumnes amb més dificultats.
Finança el projecte Entorn i
és altaveu Casal a través de
la seva xarxa social i participa
d’esdeveniments com el Sopar
Solidari al Teatre Liceu.

Enguany volem destacar les següents
aliances que han generat oportunitats de
present i futur per a molts infants i joves

La Ballena Alegre col·labora,
des de fa més de 10 anys,
finançant part dels projectes
anuals més urgents per garantir l’acompanyament a molts
infants i joves en risc.

La sala Razzmatazz suma el seu
esforç al del Casal dels Infants
organitzant cada nadal la Nit
Solidària i destinant la totalitat
de la venda d’entrades als
projectes socials i educatius.

Des del 2010, l’empresa Upcnet fomenta la participació del
seu equip humà, a través de
l’iniciativa Teaming, destinant
un euro de les nòmines dels
treballadors/es que ho desitgen al Casal dels Infants.

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

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.

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.

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

Xarxa Escola Suma

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.
Com a agents educatius i formatius, les
escoles tenen un paper clau en la transmissió de valors als ciutadans més joves
i, per tant, de transformació de la realitat
que ens envolta i compartim. Creiem
fermament que hem de col·laborar per
sensibilitzar i educar en valors, alhora que
fomentem una ciutadania crítica i activa
que construeixi el seu entorn en positiu.
Hem aconseguit implicar una xarxa de
53 escoles compromeses amb la igualtat
educativa i implicades en la sensibilització dels seus alumnes i famílies per a una
societat més justa i equilibrada.
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Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Fundació Jesuites de Catalunya, Fundació Collserola, Col·legi Amor de Déu, Col·legi Claret, Col·legi Jesús-Maria Sant Andreu, Col·legi
Maristes Rubí, Col·legi Montserrat, Col·legi Sagrada Família Horta, Colegio Calasanz
Escolapios de Pamplona, Colegio Sagrado Corazón de Barcelona, Escola Assis, Escola
Betània-Patmos, Ecole française Ferdinand de Lesseps, Escola Frederic Mistral-Tècnic
Eulàlia, Escola Guinardó Cooperativa de Mestres, Escola La Salle Girona, Escola La Salle
Gràcia, Escola La Salle Horta, Escola Lys, Escola Mare de Déu de l’Assumpció, Escola
Mireia, Escola Nausica, Escola Pia Calella, Escola Pia de Sant Antoni, Escola Pia Granollers,
Escola Pia Sabadell, Escola Pia Sarrià, Escola Pompeu Fabra de Sant Adrià, Escola Proa,
Escola Ramón Fuster, Escola Sadako, Escola Sagrat Cor Diputació, Escola Salesians de Rocafort, Escola Salesians de Sarrià, Escola Sant Just, Escola Sant Medir, Escola Solc, Escola
Vedruna Gràcia, Escola Virolai, Escola d’Aprenents Sant Genís dels Agudells - ICIC, IES 4
Cantons, IES Front Marítim, IES Pla Marcell, IES Ramón Coll i Rodes, Institut Camps Blancs,
Institut La Bastida, Institut Manuel Vázquez Montalbán, Institut Miquel Tarradell, Institut
Montserrat, Institut Ribot i Serra, Institut Ventura Gasol, Escola IPSI, Escola Orlandai Sarrià,
Escola Carlit, CEIR Arco Villarroel, IEA Oriol Martorell – Institut Escola Artístic, Escola de
Música Virtelia – CIC, Residència Universitaria Sarrià.
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Els comptes clars
Hem impulsat
60 projectes

Un equip de
1.265 persones:
1.071 voluntaris/es
194 contractats/des

Hem acompanyat
7.377 infants,
joves i famílies

Per fer-ho possible ens ha calgut cercar i obtenir el màxim de suports possibles
que, com sempre, parteixen de diverses fonts. Enguany han sumat 6.892.401,85 euros

FINANÇAMENT PRIVAT

FINANCAMENT PÚBLIC

Ciutadans socis, col·laboradors i donants

815.384,86 €

12,94%

Ajuntaments

674.134,18 €

9,78%

Empreses i fundacions

675.409,82 €

9,80%

Generalitat

917.717,13 €

13,31%

1.917.712,29 €

27,82%

Administració central

1.058.536,02 €

15,36%

Altres entitats

115.725,88 €

1,68%

Altres administracions

364.262,00 €

5,28%

Llegats

277.272,73 €

4,02%

Obres socials, entitats financeres

El 56,26% de les aportacions prové de la
societat civil (ciutadania, empreses, fundacions i institucions)

Finançament privat:
3.877.752,52 €

El 43,74 % de les aportacions correspon
a les administracions públiques

Finançament públic:
3.014.649,33 €
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Agraïments
Col·laborem amb tots els nivell de l’administració pública
perquè entenem que la pobresa i l’exclusió són una responsabilitat compartida.
Enguany el finançament públic ha representat el 43% de la
inversió social de l’entitat.

UNIÓN EUROPEA
FONDO
SOCIAL
EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

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

PARRÒQUIA
SANT
ILDEFONS

ASSOCIACIÓ
CALIU CONGRÉS

FUNDACIO
FRANCESC
CARBÓ
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Gràcies al compromís de les empreses:
Acontraluz | Biosystems, SA | Checkin by Puente Aereo Films SL | Ciencia Activa | Clinica Sagrada Familia, SA | Colell, SA. | Comercial Riba Farre, SA | Complementos del
Vidrio Vitrum, SA | Contank, SA | Corporación Medichem, SL | Cristallsjoia, SL | Dafyn SA | Deventer Consulting, SRL | Ekman Iberica, SA | Faitem Plus Promociones, SL |
Fincas Nuñez, SL | Flaix Fm, SL | Frutas y Hortalizas Flores, SL | Idea Iuris, SL | Institut Catala De Retina, SL | Intertransit SA | Iosa Inmobles | Kingsbrook, SL | Laboratorios
Byly, SA | L’altre Taller, SL | Marine Business SAU | Mira K Net | Molins Tres, SL | Natalia Ribe, SLU | Octagon Communication, SL | Odyl, SA | Pirotecnia Igual, SA | Producciones De Gastronomia, SL | PTF, SL | Puente Aéreo, SL | Rafael Marquez Moro y Cia., SA | Rous Residencial, SL | Sallo-Kira, SL | Salvador Escoda, SA | Segu Advocats, SL |
Serafi, Industria Gràfica Publicitaria | Sintagma Creaciones Editoriales, SL | Sucesores Jose Escuder, SL | Ventayola, SL | Viatges Sant Pau | Vidal i Porta, SL

Gràcies a altres institucions compromeses:
Ajuntament de Begues | AMPA escola mallorca | Associacio de Veins de Dalt La Vila | Associacio Excursionista Altipla | Capella de L’escola Pia de Granollers | Castellcir
amb Tothom | Colectivo 23 | Fundacio Ace Icna | Germanes Dominiques Presentació | Grup de Festes de Can Serra | Hermandad Rociera Andaluza de Hospitalet |
Missioneres Cor de Maria | Open Art Association | Parc Sanitari-Sant Joan De Déu | Residencia Universitaria Sarrià | SDRCA

Gràcies a la Xarxa d’Empreses Ciutadanes
del Casal:
7 Portes, SA | Across Spain | Albert Raurich Projectes, SL | Apart Easy, SL | Apartments Toni Space
Barcelona, SLU | Apex Ingenieros, SLP | Areas, SAU|
Arenal, SCP | Artesans des de 1906, SL | Associacio
Compas 102 de Barcelona | Associacio Excursionista Altipla | Badalona Serveis Assistencials | Barcelo
Raval SL | Barcelona Best Services, SL | Barvie Barcelona, SL | Bebe Due España, SA. | Bellart Cardos, SL
| Bellera-Abogados | Bili Inversions | Buenaventura
Conill Consulting, SL | Buzz Marketing Networks, SL
| Can Xiol, SL | Capella de L’escola Pia de Granollers | Casa Alfonso Barcelona, SL | Castellcir Amb
Tothom | Caster Big, SL | Cera 23 Bcn, SL | Clipper
Pass, SL | Colectivo 23 | Come2bcn, SL | Condal, SL
| Corio Real Estate | Daily Flats, SL | Data-Comp, SL |
Deinmo, SL | Deliciosa, SL | Deliciosa, SL | Desferm,
SL | Desferm, SL | Diagonal Flats, SL | Durlet Mar
Poblenou, SL | Ekman Iberica, SA | El Cable Bar, SL
| El Quim de La Boqueria | El Raco d’en Freixa, SL |
Enjoy Holidays, SL | Escola La Salle Horta | Escudillers Food, SL | Escuela Hosteleria Hofmann, SL | Escuela Hosteleria Hofmann, SL | Estudis d´Hoteleria
i Turisme Cett, SA | Eurofragance, SL | Figrom, SL |
Fincas Castan, SL | Fincas Castan, SL | Fira Internacional Barcelona | Fisa 74, SA | Fleca Cal Tiana, SL
| Fonda Marina, SL | Fundacio Ace Icna | Fundació
Equilibri | Fundacio Escola de Restauracio i Hostalatge de Barcelona | Fundació Privada Damm |
Fundacion Privada Bufi y Planas | Fundación Renta
Corporación | Fusina 2016, SL | Gaes | Gate Rentals,
SL | Gesbio, SL | Gestion Patrimonial Inmobiliaria
de Moy, SL | Good Experience, SL | Gouthier, SL |
Grand Bass, SL | Grup de Festesde Can Serra | Grup
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Iglesias Barciela, SLU | Habitat Apartments, SL | Hermandad Rociera Andaluza de Hospitalet | Home
and Photo 88, SL | Hosteleria Fogo, SLU | Hostress,
SL | Hotel de la Villa Olimpica, SA. | Hotel España
Barcelona 2015, SLU | Ichi Ni San, SL | Ikibana the
Sao Paulo Way, SL | Iniciativas Guscar, SL | Iniciativas
Guscar, SL | Inside Rentals, SL | Institut Ildefons
Cerdà | Interhome, SRL | IthinkUPC, SL | JG Galuj,
SL | Key Family, SL | Kukis 92, SL | La Salsa Palamos,
SL | Lauvid Restauracio SL | L’espinaler, SL | Lodging
Apartments, SL | Lugaris Apartments, SL | Maedor Tres, SL | Maedor Tres, SL | Marti Unanue, SL |
Martinianox, SA | Matsubalin, SL | Matsuhima, SCP
| Mbj Y Cia, CB | Mbj Y Cia, CB | Menció Nominal |
Metro 02, SL | Montaber | Muntaner213, SL | Murillo
6, SL | Mylan Pharmaceuticals, SL | Natalia Ribe, SLU
| NH Hoteles | NH Hoteles España, SA | Octagon
Communication, SL | Oxis Invest, SL | P.B. Consulting, SL | Paella Bar Boqueria, SLU | Palaumar 5, SL |
Paralelo Food, SL | Parc Sanitari-Sant Joan de Deu
| Patusiqui, SL | Pepa Tomate Gracia, SLU | Pinotxo
Bar | Plaza de Alta Arena, SL | Promocion G-48, SL |
Promotora de Croasanteries, SL | Proyecto Fantastico, SL | Qualitur Consulting, SL | RACC Automobil
Club de Catalunya | Ratown Catering & Events,
SL | Ratown Sojo Projects, SL | Real Club Náutico
de Barcelona | Resgran, SL | Restauració i Serveis
Taula, SL | Restaurant Arola | Restaurant Can Lluis
| Restaurant Can Reverter II, SCP | Restaurant del
Rosselló, SL | Restaurant Els Ocellets | Restaurant
Gaig, SL | Restaurant Loidi | Restaurant Seville’s |
Restaurante Ubud, SL | Restwell, SL | Resutoran, S.l
| Roca Trull, SL | Rotary Club Badalona | Rsantoni39,
SL | Sauleda Pastissers, SL | Serunion, SA. | Sistemes
de L’hospitalet i Baix Llobregat SA | SITL Capital SL |
Stone Bridge, SL | Suite Palace Barcelona SL | Sukhi

| Suquet de L’almirall | Surf and Turf 2014, SL | Tapas
Con Mantel SL | Terrallar, SL | The Mood Project, SL |
The White Flats, SL | Tia Dolores, SL | Ticnova Quality
Team, SL | Trivium Gestió Cultura | Upcnet | Victor
I Dunia, SL | Vincelona, SLU | Vistamar Capital, SL |
Wavecontrol, SL | Ylla 1878, SL | Zarteli, SL | Zupner
Trade, SL

La força
de les
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Suma!
Vine al Casal i suma’t a un equip compromès amb les oportunitats de totes i tots.

Tu pots fer-hi alguna cosa!

La feina per transformar el que no ens agrada d’aquest món pot començar a prop, als barris,
comptant amb les seves persones.

Implica’t

Som molts participant de diferents maneres i en diferents moments per fer possible espais
d’acompanyament per als infants i joves que ho necessiten.

Sigues voluntari/a
Ens cal la teva il·lusió i esforç!

Fes-te soci/a
casaldelsinfants.org

