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com que no sabíem que era impossible, ho hem fet

un any més ens plau poder-vos presentar el resultat de la feina feta el curs 2010-11. “Com que no sabíem 
que era impossible, ho hem fet”. amb aquesta frase explicàvem el procés d’obertura del nou local de la 
fundació comtal, que ens omple d’il·lusió i energia per seguir treballant amb infants, adolescents i joves. 

aquest lema ens ha acompanyat tot el curs, i pot ser una bona síntesi de la realitat amb què ens trobem; una 
realitat que està totalment afectada per la crisi socioeconòmica que ja fa uns anys que ens influeix i que tot 
indica que durarà força temps més.

certament les dificultats són cada cop més grans, les realitats dels usuaris i usuàries són més crues, les 
necessitats augmenten i els recursos disminueixen. amb tot, aconseguim que el temor pel futur i la frustració 
de veure com els avanços que havien fet algunes d’aquestes persones retrocedeixin, no ens paralitzin sinó tot 
el contrari. ens mou la força de veure la importància de la tasca que fem, el suport que som per les persones 
que s’apropen a nosaltres i a les que acompanyem en 
l’esforç de superar les grans dificultats amb què es 
troben. Però també per l’important paper que tenim 
com a transformadors socials oferint a les persones 
voluntàries un lloc on poder col·laborar i canalitzar les 
seves inquietuds i ganes d’ajudar els conciutadans i 
conciutadanes que més ho necessiten.

És el moment de posar en evidència la importància 
de la nostra feina: el repte és assolir els nous desafiaments que aquesta situació ens planteja per tal d’acon-
seguir la nostra missió, que no és una altra que treballar pels infants, adolescents i joves més vulnerables. 

us animem a viatjar pels diversos programes i accions que hem portat a terme aquest any i que, 
com sempre, hem realitzat amb la màxima eficiència i, enguany més que mai, amb un ús molt 
raonable dels recursos existents. això fa que puguem seguir endavant amb la nostra proposta, 
oferir espais de creixement a les persones, tot fomentant l’educació com a clau del futur.  

Per últim voldríem destacar que com cada any la nostra tasca no seria possible sense 
l’esforç realitzat per les persones contractades, les persones voluntàries i les diferents 
institucions, entitats públiques, privades i empreses, que ens ajuden anualment a fer 
realitat aquell somni que ara fa 18 anys va iniciar el seu camí. a tots i totes, moltes gràcies!!

La Direcció de la Fundació Comtal

educació, cLau de futur

3Presentació

El curs 2010-2011 hem atès 5.187 infants, 
adolescents i joves de 65 nacionalitats 
diferents que s’han apropat i han participat 
d’alguns dels nostres projectes.



Com que no sabíem que era impossible, ho hem fet.

La nostra missió és: “L’educació i inserció d’infants, adolescents i 
joves en situació de risc social”.

volem ser un referent en la intervenció socioeducativa amb infants, 
adolescents i joves que tenen dificultats per a la inclusió, al barri de 
casc antic de barcelona, on ja hi treballem, i a d’altres territoris. La clau 
és continuar anticipant-nos als canvis i mantenint el compromís per la 
millora de la qualitat de vida de les persones.

Àrea educativa
tenim el convenciment que l’educació és la clau del futur. Per aquest 
motiu treballem amb infants i adolescents de 3 a 18 anys en risc d’ex-
clusió social amb l’objectiu de que tinguin les mateixes oportunitats per 
desenvolupar-se personal i socialment. 

aquest treball el duem a terme a través de l’acompanyament constant, 
l’atenció personalitzada, el suport escolar, el treball amb les famílies i, 
fins i tot, amb suport econòmic. 

Àrea LabOraL 
volem que les persones joves que han abandonat l’educació reglada 
reprenguin la seva formació amb l’objectiu de preparar-se millor per 
accedir al mercat laboral. a través d’aquesta àrea oferim informació, for-
mació pre-laboral i itineraris personalitzats a joves dels 16 als 35 anys. 

aquest curs hem participat activament en la Plataforma d’entitats per 
la inclusió dels Joves (Pei Jove), juntament amb nou organitzacions 
més del territori català, amb l’objectiu d’aconseguir el retorn d’aquests 
nois i noies al sistema educatiu, així com facilitant l’accés a la formació 
professional a través d’un tastet d’oficis i pràctiques en empreses. La 
participació en el Pei Jove, a més, ens ha permès fomentar el treball en 
xarxa, generant llaços amb altres entitats. 

Missió i visió

Què feM

PrinciPis educatius

tres són els nostres principis educatius:

trebaLLar vers eL desenvOLuPaMent inteGraL deLs  
infants, adOLescents i JOves Que estan en una etaPa 
de creixeMent i fOrMació.

caPacitar i acOMPanyar PersOnes en La seva inserció 
sOciOLabOraL 

fOMentar La ParticiPació crÍtica i activa en La vida   
sOciaL i cuLturaL.

4 Presentació



al barri hi ha molts nens, nenes i joves amb dificultats d’aprenentatge i 
de socialització. des del centre Obert tria acollim infants i adolescents 
de 3 a 18 anys en risc social i cerquem la manera de compensar les 
seves dificultats educatives i relacionals. 

Per ajudar a millorar els coneixements bàsics que els expliquen a l’esco-
la comptem amb les activitats de suport escolar i tria deures, on reben 
reforç escolar en les matèries que més els costen. Paral·lelament, oferim 
activitats de caràcter més lúdic, com són les tardes tria, tria esports i 
el casal d’estiu i les colònies. a través d’aquestes propostes ajudem els 
infants a gestionar el seu temps lliure d’una manera òptima i saludable. 

com a novetat d’aquest curs destaquem el casal d’hivern que hem realitzat 
juntament amb dues associacions de mares i pares d’escoles del barri i en 
què han participat 93 infants i adolescents. també destaquem el treball amb 
les famílies d’aquests infants. enguany hem consolidat un grup estable de 
famílies a les que acompanyem, assessorem i amb què realitzem activitats 
amb l’objectiu de donar suport i eines en l’educació dels seus fills i filles.

L’objectiu del centre Obert tria és desenvolupar una tasca de prevenció 
amb infants i joves del barri.

centre Obert tria

5Àrea educativa

Venim al Tria perquè ens agrada fer els 
deures i divertir-nos. El que més ens 
agrada és aprendre coses noves. 
Hind Rhoura i Rania Lazrac

45%
nens

55%
nenes

Dades del curs
186 infants de 3 a 18 anys 
16 nacionalitats diferents

5% donatius i aportacions de
      les persones beneficiàries 

59% privat36% públic 
(Generalitat de Catalunya
i Ajuntament de Barcelona)

FINANÇAMENT



Com que no sabíem que era impossible, ho hem fet.

28%
nenes

72%
nens

unitat d’escOLaritZació 
cOMPartida (uec) 
Perquè no totes les persones som iguals, hi ha adolescents que en arribar 
a l’educació secundària Obligatòria (esO) presenten importants dificultats 
d’adaptació que es manifesten en problemes de conducta, absentisme 
crònic, etc., i que no els permeten assolir una escolarització satisfactòria. 

des de la unitat d’escolarització compartida (uec) treballem amb ado-
lescents, adaptant el projecte curricular de manera que reforci la seva 
autoestima i confiança perquè puguin reprendre el seu itinerari formatiu. 

La formació que reben a la uec se centra principalment en els hàbits 
de treball i de convivència, en la formació instrumental de base i en 
tallers de caràcter manipulatiu, com el d’electricitat, fusteria o cuina. 
enguany hem posat en marxa tres nous tallers: manualitats, tècniques 
d’estudi i música. 

Dades del curs

Àrea educativa6

Vaig venir a la UEC perquè no atenia a 
classe. A la UEC he après a ser puntual, 
a ser respectuós i a treballar en equip. 
Ara que marxo els trobaré a faltar. 
Joaquim Calero, 16 anys. 

18 alumnes derivats pel consorci 
d’educació de barcelona.
2 alumnes han aconseguit el 
Graduat escolar. 
5 alumnes han promocionat de curs.

1% donatius i 
      aportacions de les       
      persones beneficiàries 

99% públic 
(Consorci d’Educació
de Barcelona)

FINANÇAMENT



45%
nens

55%
nenes

volem que totes les persones tinguin accés a internet i siguin capaces de 
fer servir un ordinador: volem acabar amb la fractura digital. És per això 
que des del Punt Òmnia tria posem a disposició del barri una aula infor-
màtica amb accés a internet, així com cursos per aprendre a fer servir 
un ordinador, navegar per internet i estar al dia de les últimes tendències 
en tecnologies de la informació i la comunicació (tic).

Òmnia és una iniciativa que neix del departament de benestar social 
i família de la Generalitat de catalunya amb la finalitat de garantir a 
tothom l’accés a les tic.

el Punt Òmnia combina un horari de lliure disposició obert a qualsevol per-
sona amb una franja reservada a les entitats del barri que vulguin fer ús de 
la sala i que necessitin els serveis d’una persona de dinamització. comptar 
amb un Punt Òmnia ens permet fer un important treball comunitari al barri. 

Punt ÒMnia tria- 
tecnOLOGies de La infOrMació 

crae La saLLe- centre 
residenciaL d’acció educativa
Quan una persona menor d’edat es troba en situació de desemparament 
familiar és acollida en un crae (centre residencial d’acció educativa), 
un servei d’acolliment que li fa de llar i que de forma temporal substitu-
eix la seva família. 

el crae La salle el vam posar en marxa el desembre del 2007, funciona 
de manera ininterrompuda tots els dies de l’any, i acull infants i adoles-
cents de 4 a 16 anys tutelats per la dGaia (direcció General d’atenció a 
la infància i l’adolescència) de la Generalitat de catalunya.  

Dades del curs
1.290 persones (1.001 han participat en activitats 
obertes al barri i 289 han estat infants, adolescents i 
joves vinculats als projectes de la fundació comtal).
18 cursos de formació.

Dades del curs
8 menors viuen 
al crae La salle.

Àrea educativa 7

Al Punt Òmnia he après moltes coses sobre els 
ordinadors, i com utilitzar-los per trobar feina. L’equip de 
professionals de la Fundació Comtal sempre m’ajuda. 
Mohamed Razaelul, 30 anys, de Marroc. 

7% privat

1% donatius

93% públic 

99% públic 

(Generalitat de Catalunya)

(Generalitat de Catalunya)

FINANÇAMENT

FINANÇAMENT



Com que no sabíem que era impossible, ho hem fet.

PrOJecte beQues 
Per a La fOrMació

27%
nois

73%
noies

Dades del curs
11 infants i adolescents 
han rebut beques.

               El programa de beques és 
un programa per ajudar les persones 
joves. M’ha servit per no tenir 
problemes a l’hora d’estudiar. 
Norah, 16 anys, de Catalunya.

Àrea educativa8

100% públic 
(Obra Social Catalunya Caixa)

FINANÇAMENT

a través d’aquest projecte atorguem beques a infants, ado-
lescents i joves en risc d’exclusió social. L’objectiu és actuar 
contra el fracàs escolar, incrementar l’èxit acadèmic de les 
persones participants i facilitar que comptin amb les ma-
teixes oportunitats per obtenir la formació necessària per 
accedir al món laboral en les millors condicions possibles.  

Les beques formen part del Programa accÉs de l’Obra 
social de catalunya caixa i consisteixen en ajuts econòmics i en un 
servei de seguiment a la persona beneficiària. aquesta col·laboració ha 
estat gestionada per una xarxa d’entitats de la qual nosaltres hi formen 
part, juntament amb el casal dels infants per l’acció socials als barris, 
el centre Obert salvador Gavina, l’associació cintra per a la Promoció de 
Projectes socials i culturals, i la fundació adsis. enguany hem treballat 
conjuntament amb totes aquestes organitzacions i catalunya caixa per 
tal de millorar els itineraris del projecte. 

com a novetat d’aquest any volem destacar que el programa ha baixat la franja 
d’edat, podent-ne gaudir infants a partir dels 10 anys. això ens permet incre-
mentar l’atenció en la primera transició escolar (de primària a secundària). 



el Punt d’informació sociolaboral tria és un servei obert al barri a través 
del qual informem, orientem i assessorem joves en risc d’exclusió social 
que estan cercant feina de manera activa.  

en concret, formem els nois i les noies sobre les eines i materials im-
prescindibles per trobar feina, com és, per exemple, comptar amb un bon 
currículum; posem a la seva disposició les ofertes publicades als diferents 
mitjans de comunicació; informem de les formacions ocupacionals a les 
que poden accedir; i, si s’escau, adrecem a aquestes persones a d’altres 
entitats del barri que les puguin ajudar a satisfer altres necessitats (accés 
a l’habitatge, atenció social d’urgències, etc.) 

enguany hem modificat la programació del Punt d’informació integrant-hi 
el Programa Joves amb futur, de barcelona activa, amb el seguiment,    
derivació i tutorització de 24 persones. i també hem realitzat un taller de 
vuit hores sobre tècniques per a la recerca de feina, dirigit a persones que 
inicien el seu procés en aquest àmbit. 

Punt d’infOrMació 
sOciOLabOraL tria

9

Dades del curs
628 joves han rebut atenció personalitzada.
2.974 respostes a consultes en l’àmbit de la inserció 
laboral, retorn al sistema formatiu i assessorament en 
altres qüestions relacionades amb cobrir necessitats 
bàsiques (habitatge, alimentació, etc).

Àrea LabOraL 9

48% privat52% públic 
(Generalitat de Catalunya
i Ajuntament de Barcelona)

FINANÇAMENT



Com que no sabíem que era impossible, ho hem fet.

assessOria JurÍdica

Àrea LabOraL10

Buscava ajut per regularitzar la meva situació de treball i residència 
a Espanya i la veritat és que des del primer moment he estat molt 
ben orientada fins que he aconseguit el meu objectiu. Avui tinc la 
tranquil·litat de tenir els meus papers en regla i estic molt agraïda. 
Michelle Flores da Rosa, 31 anys, de Brasil

22% privat

78% públic 
(Generalitat de Catalunya
i Ajuntament de Barcelona)

51%
homes 49%

dones

Dades del curs
520 persones ateses de       
manera individualitzada.
40 nacionalitats diferents.
6 sessions formatives amb   
un total de 72 participants.

FINANÇAMENT

tot individu hauria de tenir accés a la in-
formació jurídica que necessiti. Per això 
oferim orientació legal gratuïta a totes 
aquelles persones que per les seves 
circumstàncies personals la necessiten 
i no poden accedir-hi.

aquest curs, i degut a l’actual situa-
ció de crisi econòmica, han disminuït 
lleugerament les consultes d’estrangeria i, per contra, han augmentat 
notablement les relacionades amb el dret laboral. Per aquesta raó s’ha 
realitzat un taller específic en aquesta matèria, amb la col·laboració 
directa d’una voluntària. 

des d’aquest servei, a més, oferim orientació als professionals que treballen 
en el sector i a les empreses, per tal de facilitar la contractació laboral de 
persones en situacions excepcionals, convertint-nos en un referent en aquest 
àmbit. aquest servei orientat a professionals i empreses enguany ha estat 
molt important, sobretot degut als significatius canvis legislatius que s’han 
produït en l’àmbit d’estrangeria i en l’adquisició per part de la Generalitat de 
catalunya de noves competències en l’àmbit de la immigració.  



Per arribar a la joventut inactiva, aconseguir que es motivin i desenvolupin 
les competències imprescindibles que permetran la seva posterior inser-
ció laboral o formativa, comptem amb construeix-te. 

el construeix-te ofereix als joves de 16 a 20 anys un tastet d’oficis a 
través d’una metodologia que combina aprenentatge i servei: en primer 
lloc es duen a terme activitats que permetin que aconsegueixin una for-
mació bàsica; posteriorment, aquest aprenentatge es posa en pràctica 
fent serveis a la comunitat. 

de manera paral·lela a aquesta formació més professional, treballem perquè 
les persones participants integrin els valors del treball i de l’esforç, i que 
generin un sentiment de pertinença i compromís amb l’entorn.

aquest curs hem realitzat rehabilitacions d’espais amb pintura, col·locació 
de parquet i construcció de mobiliari amb fusta i un treball d’electricitat 
que ha estat molt positiu per a totes les persones que hi han participat.

cOnstrueix-te

3% donatius i aportacions de
      les persones beneficiàries 

Dades del curs
66 joves de diversos centres (36 han participat activament 
en el projecte). 5 accions de servei a la comunitat gràcies 
a la fundació bayt al-thaqafa, fundació escó, Lluïsos de 
Gràcia, centre d’acollida assïs i a la pròpia fundació comtal, 
amb la pintura del nou espai Germà Joan Lluís casanovas.

Àrea LabOraL 11

63% privat34% públic 
(Generalitat de Catalunya)

FINANÇAMENT

            Construeix-te és un curs on es fa cuina, 
fusteria, electricitat i pintura. He après a treballar 
en equip, la puntualitat, com s’ha de treballar la 
pintura, etc. Tots els oficis que he provat 
m’han agradat. Adnan, 18 anys, del Marroc. 



Com que no sabíem que era impossible, ho hem fet.

amb la voluntat d’oferir a les persones joves la millor formació i capacitació 
per a la recerca de feina, desenvolupem el programa d’inserció-Prospecció. 

a través d’aquest programa acompanyem els nois i les noies a l’hora de 
definir quin volen que sigui el seu projecte professional. Per propiciar-ho 
oferim espais i suport per a la recerca activa de feina, eines que per-
metin millorar les seves competències i un servei d’intermediació laboral 
entre les persones participants i les empreses que hi vulguin col·laborar. 
aquesta tasca està adherida a la xarxa d’inserció Laboral que desenvolupa 
incorpora, de l’Obra social La caixa. 

enguany, a més, volem destacar l’inici del projecte eines per al treball, en 
col·laboració amb el departament de treball. Gràcies a aquest projecte 
hem pogut crear itineraris específics que han permès que aquests nois 
i noies adquireixin formació tècnica-professional en diferents camps: 
formació en monitoratge en temps de lleure, en col·laboració amb la 
fundació Josep carol; formació mecànica de bicicletes, en col·laboració 
amb biciclot scL; i formació com a auxiliar de reparació i manteniment 
informàtic, amb l’empresa casi informàtics scP.

finalment, volem destacar la consolidació de la relació amb l’empresa star-
bucks, que a través de la seva responsabilitat social corporativa col·labora amb 
una gran implicació en els processos d’inserció i consolidació de persones joves. 

83%
homes

17%
dones

inserció- PrOsPecció: 
PrOGraMa incOrPOra

Dades del curs
114 persones.
50 persones han finalitzat amb una trajectòria positiva, 13 
de les quals han aconseguit una inserció al mercat de treball.
46 empreses actives (14 noves d’aquest any).
que han generat 140 ofertes laborals.

Àrea LabOraL12

41% privat59% públic 
(Generalitat de Catalunya)

FINANÇAMENT

       He après moltes coses per buscar-me la 
vida. Ara em sento com si hagués nascut en 
aquesta ciutat. M’han donat moltes oportunitats 
i em sento molt diferent, amb més recursos i 
formació. Abderrahim, 23 anys, del Marroc.
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desPeses Per PrOJectes 2010-2011

TOTAL INGRESSOS  1.171.319,64 € TOTAL DESPESES  1.171.753,25 € RESULTAT DE L’EXERCICI  -433,61 €

infOrMació ecOnÒMica i de QuaLitat

infOrMació ecOnÒMica

Gestió de QuaLitat

100%

75%

50%

25%

0%

ÒMnia tria Àrea
LabOraL

uec craebeQues GeneraL
fundació
cOMtaL

4%

19% 23%
11%

33%

2%
8%

La nostra política de qualitat està integrada dins les línies estratègiques 
generals de la fundació i ens comprometem a complir, donar a conèixer i 

assegurar el seu compliment. 

estem certificats i treballem en base a la 
Norma ISO 9001:2008 des del 2005. com 
a instrument d’avaluació utilitzem els seus 
estàndards de qualitat, de control i de millo-
ra contínua. L’abast del sistema arriba a tots 
els projectes i serveis desenvolupats per la 
fundació comtal. 

fOnts d’inGressOs 2010-2011
100%

75%

50%

25%

0%

Prestació
de serveis

finanÇaMent
PÚbLic

finanÇaMent
Privat

dOnatius
i aPOrtaciOns
beneficiaris

51%

19% 23%

7%



tots els projectes de la fundació comtal són possibles gràcies a l’equip humà que hi ha al darre-
re. enguany la fundació ha comptat amb:

•	 35 persones contractades i 7 persones en pràctiques que dia a dia han treballat amb la 
major professionalitat i amb un enorme entusiasme. 

•	 123 persones voluntàries que han dedicat el seu temps lliure a donar suport a la nostra 
tasca i a brindar els seus coneixements per construir, entre tots i totes, un projecte sòlid i 
amb futur. 

•	 9 persones al Patronat que permanentment vetllen pel bon funcionament de la fundació. 

i amb totes les persones que al llarg de l’any us apropeu a la fundació comtal per posar el vostre 
granet de sorra a favor del treball per l’educació i inserció laboral d’infants, joves i adolescents 
en risc d’exclusió social. a tots i totes, us volem mostrar el nostre agraïment per la feina ben feta. 

L’eQuiP huMÀ

Els i les joves creixen i tu 
creixes amb ells. El nostre 
objectiu és compartir 
valors de treball, esforç i 
solidaritat a fi de crear sentit 
de compromís i pertinença 
amb el seu entorn de 
desenvolupamentt. 
Javier Ferrer- tallerista de 
fusteria del Construeix-te i 
de la UEC

Treballar aquí em permet escoltar aquelles 
persones que moltes vegades tenen la 
necessitat de ser escoltades. Veure l’agraïment 
sincer en els seus ulls no té preu. Latifa 
Sadak- tècnica del Punt d’Informació Sociolaboral

Aquesta tasca t’ofereix més del que dónes. 
Veure que un infant estudia millor i obté 
millors resultats és molt gratificant. 
Josep Maria Liso- voluntari de la Fundació Comtal
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fer xarxa és imprescindible per unificar esforços, aconseguir objectius i obtenir resultats més satisfactoris. enguany hem participat en comissions 
de les següents xarxes i federacions:

•	 Associació Plataforma d’Entitats per la Inclusió dels Joves- PEI Jove

•	 Consell Municipal d’Associacions (barcelona)

•	 Coordinadora Estatal de Obras Socioeducativas La Salle

•	 ECAS (entitats catalanes d’acció social)

•	 Entitats Socials d’Església

•	 FCVS (federació catalana de voluntariat social)

•	 FEDAIA (federació d’entitats d’atenció a la infància i l’adolescència)

•	 Grup de pobresa de Justícia i Pau

•	 PICA (Pla integral del casc antic)

•	 Pla d’Acollida-XESAJE (ajuntament de barcelona)

•	 Plataforma d’Entitats Cristianes amb la Immigració

•	 Secretariat de Pastoral de la Marginació (diòcesi de barcelona)

•	 Taula del Tercer Sector Social de Catalunya

•	 Xarxa Centres Oberts (ajuntament de barcelona)

•	 Xarxa d’Acollida (ajuntament de barcelona)

•	 Xarxa d’Inserció Sociolaboral (ajuntament de barcelona)

•	 Xarxa d’Orientadors Laborals - Barcelonès Jove Ocupació 
(consell comarcal barcelonès)

•	 Xarxa de Centres La Salle Catalunya

•	 Xarxa Òmnia (Generalitat de catalunya)



Com que no sabíem que era impossible, ho hem fet.

al llarg del curs la fundació comtal ha rebut diferents premis per la tasca realitzada:

•	 Premi Civisme 2010, dins la categoria 25è Premi Jaume Ciurana, pel projecte Construeix-te arran del servei fet al projecte Sostre.
•	 Premi d’Educació en el Lleure de la Fundació Lluís Carulla, pel projecte del Centre Obert Tria.
•	 4a convocatòria d’ajuts de la Fundació Jaume Bofill per la realització del projecte d’aprenentatge servei 2010-2011, amb la 

realització d’un vídeo des del projecte Construeix-te.
•	 El projecte de la Fundació Comtal “TIC. Preparem-nos per al futur” ha estat un dels guanyadors dels Primers Ajuts puntCAT, una 

nova línia que permet desenvolupar projectes sense ànim de lucre que ajudin a 
trencar la fractura digital.

a través dels mitjans de comunicació hem pogut fer arribar a totes les llars l’essència dels nos-
tres projectes socioeducatius i la il·lusió i l’esforç inherents a la missió de la fundació comtal.

recOneixeMents a La feina ben feta
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Entre d’altres destaquem 
les aparicions als diaris 

Ara, El Periódico i a L’Avui, a 
l’emissora Catalunya Radio i al 

canal televisiu BTV.

recOneixeMents
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che sudaKa: eL futur És teu! 

Ghizlane assegura que al principi 

no sabien per on començar, “però 

vam veure escrit a la paret del 

local on fèiem el taller: ‘el futuro 

es tuyo. el futur és teu’, i d’aquí 

vam treure la tornada de la nostra 

cançó! i és que en aquest barri hi 

ha molt per fer i el futur està a les 

nostres mans”.  

aquest va ser l’inici d’una experi-

ència que té com a punt i final la 

creació d’un videoclip que reflec-

teix el procés de creació d’aques-

ta cançó. el material audiovisual 

es va presentar en el marc de la 

programació de la Mostra d’art 

Juvenil del Palau alòs (MaJPa) 

i, a banda del seu visionat, es va 

explicar el desenvolupament del 

projecte i les persones que hi van 

participar van poder compartir la 

seva experiència.   

“El futuro es tuyo, el mostakbal 

dialek, el futuro es tuyo, el futur és 

teu”. aquesta és la tornada de la 

cançó que els nois i les noies del 

centre Obert tria han creat gràcies 

a la col·laboració del grup musical 

che sudaka.

Mestissatge, creativitat, treball en 

equip i molt bona sintonia amb els 

membres del grup musical han es-

tat les claus de l’èxit d’unes jornades 

de treball en què els i les joves han 

gaudit fent la seva pròpia música i 

aprenent sobre el món de la cançó.

segons la Ghizlane, participant del 

projecte: “ha estat una experièn-

cia molt enriquidora. ens ho hem 

passat molt bé i hem après sobre 

el món de la música de la mà de 

gent professional. nosaltres matei-

xos vam fer la lletra de la cançó”. La 

després de mesos de feina, s’ha 
tancat un llarg procés d’obres i trà-
mits que han fet possible que les 
noves instal·lacions de la fundació 
comtal siguin una realitat i que 
signifiquin la continuïtat i millora 
dels serveis de la nostra entitat. 

el nou local ha estat batejat com a 
“espai Germà Joan Lluís casano-
vas” en record de la persona que 
va estar vinculada com a patró i que 
ha estat un referent per a aquesta 
entitat per la seva sensibilitat social. 

Gràcies a l’ajut incondicional de 
La salle, que va cedir-nos l’espai, 
i del suport econòmic i material 
de diversos donants particulars 

i empresarials que van parti-
cipar de la campanya tria es-
pai, comptem amb unes noves 
instal·lacions de 212 metres 
quadrats amb tres aules poliva-
lents, una cuina, un menjador, 
una sala d’informàtica i una sala 
d’educadors i educadores. el 
nou local acollirà principalment 
les activitats del centre Obert 
tria, la unitat d’escolarització 
compartida, el construeix-te i el 
projecte de voluntariat. 

en nom dels infants, adolescents 
i joves que acollim diàriament, 
us volem agrair a tots i totes que 
ens hagueu ajudat a fer realitat 
un somni!

rehabiLitació nOu LOcaL



La reaLitZació de tOt aQuest trebaLL ha estat 
POssibLe GrÀcies a La cOL·LabOració ecOnÒMica de:

5 caves per 5 Projectes solidaris 
agència catalana de notícies 
amics i donants de la fundació comtal
associació de voluntaris de La caixa 
barcelona activa s.a.u. 
biciclot scL 
botiga anmar Joguines 
casi infomàtica
centre d’acollida assís 
che sudaka 
club esportiu spartrians 
construccions Ginestosa s.L. 
david Lloyd club turó 

dualis comunicació 
escola arrels 
escola OaK hOuse 
fedaia 
federació catalana de voluntariat social
finestra Oberta  
fundació Jaume bofill 
fundació Josep carol 
fundació Lluís carulla 
fundació Privada esquerdes sense fronteres
fundació puntcat 
fundació real dreams 
fundación Grupo tragaluz niños del Mundo

fundación Maria francisca de roviralta
fundación Privada carmen y Maria José 
Godó 
Gràfiques forte 
hotel condes de barcelona 
imagen en acción 
Palau de la Música catalana 
segurcaixa-adeslas 
starbucks coffee company 
transports Metropolitans de barcelona
vidacaixa 
W.L. Gore & associates s.L. 
Zurich assegurances

i eL suPOrt de diverses eMPreses i entitats cOM:

Dipòsit legal: b-15487-2012
Coordinació: Laura herrero
Redacció: sònia flotats
Disseny Gràfic: http://elviraroig.blogspot.com
Fotografia: imagen en acción i fundació comtal
Imprimeix: Gràfiques forte

taMbÉ vOLeM aGrair eL suPOrt de L’eQuiP huMÀ Que ens ha acOMPanyat aL LLarG 
d’aQuest curs i de Les diferents escOLes cOL·LabOradOres.
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c/ amadeu vives 6   08003 barcelona     tel. 933 199 855 | fax 933 103 573     comtal@comtal.org

segueix-nos a www.comtal.org, al nostre bloc va de vides 
www.comtal.org/fundaciocomtal i a les xarxes socials.

@FundacioComtal FundacioComtal

EDUCACIÓ, CLAU DE FUTUR


