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EDUCACIÓ, CLAU DE FUTUR

Amb la mateixa il·lusió i satisfacció que cada any us presentem la memòria 
de la Fundació Comtal del curs 2011-12. L’alegria de mirar enrere i veure 
que seguim avançant cap el mateix objectiu dels inicis, oferint oportunitats 
educatives als infants, adolescents i joves més vulnerables, convençuts 
que l’educació és l’eina essencial per al creixement personal i per 
al canvi social. 

Però també amb un fort sentiment d’aflicció. En el darrer informe presentat 
per la FEDAIA se’ns alerta d’una dada que no ens hem pogut treure del 
cap: a Catalunya un de cada quatre infants és pobre. De què ens parlen en 
realitat? A casa nostra, un infant és pobre quan no té les necessitat bàsiques 
cobertes, no porta la roba adient a l’època de l’any, no fa tots els àpats del 
dia... Però, també ho és si viu amb una família on els pares no treballen o la 
precarietat laboral no els permet dedicar l’atenció i el temps als fills, si viuen 
amuntegats, o si no disposa de l’espai per fer els deures o jugar. Tot plegat 
porta problemes de salut, psicològics, conflictes familiars i... aboca al fracàs 
escolar. D’aquí el sentit profund de la nostra missió: l’educació, formació 
i inserció d’infants adolescents i joves en risc social.

Ara bé, quan parlem dels joves, la situació és igual de preocupant o més col-
pidora, si cap. A Catalunya, el 52% de les persones que es troben a l’atur són 
joves entre 16 i 24 anys. I un 21% dels joves ni estudien ni treballen. Parlem 
d’uns joves, que sembla que s’han tornat invisibles per a tothom. No només 
no hi ha feina per a ells, sinó que no hi ha opcions de formació professional, ni 
habitatges, i molt pocs recursos econòmics destinats a aquest col·lectiu. A la 
Fundació Comtal ens trobem sovint que només  podem escoltar-los i seguir es-
sent un punt de referència vàlid per a ells. Per aconseguir ser-ho, però, 
ens cal ser molt creatius i innovadors, reinventant-nos en temps 
d’adversitat, ajudant-los a fer realitat el seu projecte personal.

DURANT EL CURS 2011-2012 HEM ATÈS A 2421 INFANTS, ADOLESCENTS I 
JOVES, DE 65 NACIONALITATS DIFERENTS.

D’AQUESTS, 1.216 HAN PARTICIPAT DELS PROJECTES DE L’ÀREA EDUCATIVA 
I 1205 DELS PROJECTES DE L’ÀREA LABORAL. 

Malgrat tot seguim aixecant la persiana cada dia, veient com moltes entitats 
socials estan desapareixent i els projectes disminueixen a un ritme verti-
ginós en contra de la creixent demanda; i amb tristesa constatem com les 
circumstàncies actuals ens porten a perdre el que més ens caracteritza a les 
entitats socials: aquesta tasca de proximitat, de contenció i cohesió social, i 
l’important impacte que tenim en el territori on estem ubicats.

Aquestes dificultats no poden paralitzar-nos, hem de continuar actius per tal 
d’avançar en els drets de la infància, joventut i famílies més vulnerables. En 
aquest context, ens inspira el missatge de Sant Francesc d’Assís: “Comença 
fent el necessari, després el possible i, de sobte, estaràs fent l’impossible”.

Per a fer possible allò impossible és imprescindible el compromís de totes les 
persones que han posat el seu granet de sorra en el projecte de la Fundació 
Comtal començant pel centenar de persones voluntàries que ens ajuden, i con-
tinuant per les persones contractades, institucions públiques o privades, empre-
ses, amics i amigues, tots amb l’anhel de transformar i millorar la nostra societat.

         A tots i totes vosaltres, MOLTES GRÀCIES!

          Maria Serra, Direcció en funcions

www.comtal.org
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Reinventant-nos en temps d’adversitat 

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

Volem ser un referent en la intervenció socioeducativa amb infants, ado-
lescents 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
L’Educació és la clau del futur! n’estem convençuts. Per això, és a partir d’aquí 
i de les necessitats que detectem que dissenyem els nostres projectes per 
treballar integralment des de totes les potencialitats del món educatiu i lúdic. 

El nostre objectiu és oferir noves oportunitats als infants i adolescents de 3 
a 18 anys que viuen al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i que 
es troben en situació de risc d’exclusió social. 

Aquesta tasca la duem a terme a través de l’acompanyament constant, l’aten-
ció personalitzada, el suport escolar i el treball continuat  amb les famílies. 

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. Des d’aquesta àrea oferim informació, for-
mació prelaboral i itineraris personalitzats a joves dels 16 als 35 anys. 

Aquest any s’han implantat les reunions de casos, que ha generat un en-
riquiment en les intervencions, ja que permeten una visió més amplia del 
treball amb els i les joves. Aquesta transversalitat ha generat un projecte 
conjunt: el Making Of - Anima el teu CV-, que millora el posicionament 
dels joves vers la recerca activa de feina i l’accés a un lloc de treball. 

Continuem participant 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 les persones en la seva inserció sociolaboral.
    
Fomentar la participació crítica i activa en la vida social i cultural.

Fidels als nostres orígens Lasal·lians incorporem en el projecte educatiu 
de la Fundació les línies mestres de la visió de La Salle Catalunya, vet-
llant perquè l’infant i el jove siguin el centre del seu propi procés educatiu, 
desenvolupant l’aprenentatge cooperatiu i l’ús de les noves tecnologies, i 
oferint una especial atenció a la diversitat.

CENTRE OBERT TRIA 
La situació familiar i social influeix directament en els infants que partici-
pen de les diferents activitats del Centre Obert Tria. Problemes d’habitatge, 
dificultats econòmiques, atur, baix nivell formatiu, etc. que els dificulten 
l’aprenentatge i la seva socialització. 

Com a Centre Obert realitzem una tasca de prevenció acollint infants i   
adolescents de 3 a 18 anys en risc social, mirant de compensar les seves 
dificultats educatives i relacionals i coordinant-nos amb les escoles, ser-
veis socials i d’altres entitats del barri.

Diàriament posem a l’abast dels alumnes d’infantil, primària, secundària 
i batxillerat, espais i activitats de Suport Escolar individualitzat i grupal en 
diferents modalitats per millorar els coneixements curriculars bàsics. En 
paral·lel oferim activitats de caràcter més lúdic -Tardes Tria, Tria Esports, 
Casal d’estiu i colònies, propostes que ajuden els infants a gestionar el 
temps de lleure d’una manera òptima i saludable. 

Les novetats d’enguany han estat la realització d’un curs de premonitors 
per als joves; el poder oferir el servei de suport psicològic per a un petit 
grup d’infants, adolescents i famílies, vinculat al programa Proinfància de 
la Caixa, i la continuïtat i consolidació del Tria Famílies.

ÀREA EDUCATIVA 54 PRESENTACIÓ

És important que els nostres 
nens vinguin a fer activitats de 
reforç escolar al Centre Obert 
després de les classes. Els 
ajuden molt perquè el resultat 
sigui positiu a l’escola. 
> Rkia Iksi El Jillali, 50 anys, 
del Marroc

Participar de les activitats de 
suport escolar m’ha permès 
poder concentrar-me i seguir 
estudiant. Em fa sentir bé 
saber que m’ajudaran amb els 
deures i amb qualsevol altre 
problema que pugui tenir. No 
hi ha paraules per agrair tot el 
que han fet per mi i el que fan 
per a altres infants del barri. 
> Jose Capdevila, 15 anys, 
de Barcelona

DADES DEL CURS

FINANÇAMENT

3% donatius i aportacions de persones beneficiàries

32% públic 65% privat(Generalitat de Catalunya i
Ajuntament de Barcelona)

•	202 infants de 3 a 18 anys.
•	13 nacionalitats diferents. 
•	Seguiment psicològic de                    

7 infants i les seves famílies.
•	20 famílies al projecte Tria Famílies.

48%
nenes

52%
nens



Reinventant-nos en temps d’adversitat 

L’espai Òmnia s’adapta a les demandes i necessitats específiques dels 
joves, proporcionant recursos i materials, oferint assessorament i for-
macions diverses. L’objectiu és que totes les persones tinguin accés a 
Internet i siguin capaces de fer servir un ordinador. D’aquesta manera 
estem contribuint a acabar amb la fractura digital. 

Des del Punt Òmnia Tria posem a disposició del barri una aula d’infor-
màtica amb accés a Internet, així com cursos per aprendre a fer servir 
un ordinador, navegar per la xarxa digital i estar al dia de les últimes 
tendències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). El 
projecte ens permet fer front els desavantatges socials augmentant els 
coneixements informàtics, amb un enfocament eminentment laboral i 
comunitari. 

El Punt Òmnia combina un horari de lliure disposició obert a qualsevol 
persona 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. 

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.

UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ 
COMPARTIDA (UEC) 
A la UEC creiem que reprendre l’itinerari formatiu de l’alumne con-
tribueix en la millora de la maduració personal i la recuperació de la 
confiança en un mateix. Des de la convicció que no totes les persones 
som iguals, constatem que en arribar a l’Educació Secundària Obli-
gatòria (ESO), hi ha adolescents que presenten importants dificultats 
d’adaptació a l’entorn escolar que es manifesten en problemes de 
conducta, absentisme, etc. que no els permeten assolir una escola-
rització satisfactòria.

Per això es fa imprescindible millorar les seves competències perso-
nals i socials. Des de la UEC ho fem adaptant el projecte curricular 
de manera que acabin reforçant la seva autoestima  i així 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 forma-
ció instrumental de base i en tallers de caràcter manipulatiu, com els 
d’electricitat, fusteria o cuina. També s’ofereixen petites càpsules de 
tècniques d’estudi, interioritat-relaxació i música. 

PUNT ÒMNIA TRIA- 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

6

Estic molt agraït a la UEC i als 
professors per l’oportunitat 
que m’han donat. A l’escola 
no m’havien valorat i aquí tinc 
la possibilitat de treure’m el 
Graduat en ESO. > Eric Nievas, 
16 anys, de Catalunya

ÀREA EDUCATIVA 7

DADES DEL CURS

DADES DEL CURS

FINANÇAMENT

FINANÇAMENT

6% donatius i aportacions de persones beneficiàries

94% públic (Consorci d’Educació de Barcelona)

•	16 alumnes derivats pel 
Consorci d’Educació de Barcelona.
•	2 alumnes han promocionat de curs.

12,5%
noies

87,5%
nois

•	970 persones (794 han participat en activitats obertes al 
barri i 176 han estat infants, adolescents i joves vinculats 
als projectes de la Fundació Comtal). 

•	Hem tancat el curs amb 10.730 usos i 20 cursos de formació.

99% públic (Generalitat de Catalunya)

Vaig venir buscant feina, 
i he aprés moltes coses, 
com ara registrar-me a 
bosses d’ocupació o a 
fer candidatures a través 
d’Internet. Tot el personal 
és molt amable i sempre 
m’intenten ajudar. > Naishad 
Modi, 27 anys, de l’Índia.

1% donatius i aportacions de persones beneficiàries

ÀREA EDUCATIVA
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PROJECTE BEQUES
PER A LA FORMACIÓ
Les petites beques que atorguem mitjançant el projecte permeten a 
un grup d’infants i adolescents l’obtenció del material escolar neces-
sari per a assistir correctament a l’escola, i un seguiment més acurat del 
seu procés formatiu per part dels educadors referents de la nostra entitat.

L’objectiu d’aquest projecte és actuar contra el fracàs escolar, incrementar 
l’èxit acadèmic de les persones participants i facilitar que comptin amb les 
mateixes oportunitats formatives necessàries per accedir al món laboral 
en les millors condicions possibles.  

Aquestes beques formen part del Programa ACCÉS de l’Obra Social de 
Catalunya Caixa i consisteixen en ajuts econòmics i en un servei de se-
guiment al nen. 

DADES DEL CURS FINANÇAMENT

•	11 infants i adolescents podran 
continuar amb la seva formació.

100% privat 
(Fundació Catalunya Caixa)

73%
nenes

27%
nens
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Les situacions de desemparament familiar són les que fan que un infant 
o adolescent menor d’edat acabi vivint en un CRAE (Centre Residencial 
d’Acció Educativa), és a dir en un pis  d’acollida que li fa de llar i que 
substitueix temporalment a la seva família. 

El CRAE La Salle el varem posar en marxa el desembre del 2007, funcio-
na de manera ininterrompuda tots els dies de l’any, i acull infants i ado-
lescents 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 FINANÇAMENT

•	Al CRAE la Salle hi viuen 
8 menors.

100% públic (Consorci de

CRAE LA SALLE- CENTRE 
RESIDENCIAL D’ACCIÓ EDUCATIVA

 Serveis Socials de Barcelona)
1%donatius i aportacions 
de persones beneficiàries 

ÀREA EDUCATIVAÀREA EDUCATIVA
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ASSESSORIA JURÍDICA

10 ÀREA LABORAL

El servei d’Assessoria Jurídica vol afavorir la integració de les persones 
donant-los a conèixer els seus drets i deures, i facilitant orientació legal 
gratuïta a totes aquelles que per circumstàncies personals la necessiten i 
no poden accedir-hi per altres canals.

Durant el curs 11-12, i degut a l’actual situació de crisi econòmica, han 
disminuït lleugerament les consultes d’estrangeria i, per contra, han aug-
mentat notablement les relacionades amb el dret laboral. A més hem obert 
un espai perquè les persones pugin fer els seus tràmits per Internet, i així 
guanyar en autonomia.

Alhora, oferim orientació als professionals que treballen en el sector i a les 
empreses, per tal de facilitar la contractació laboral de persones en situa-
cions excepcionals, convertint-nos en un referent en aquest àmbit. A més 
hem realitzat diverses formacions, algunes molt específiques parlant del 

dret laboral, i una altra amb Fun-
dació Ficat, Fundació Escó i una       
col·laboració voluntària, al voltant 
de la llei d’estrangeria.

La Fundació Comtal m’ha 
ajudat molt a orientar-me 
amb els tràmits d’estrangeria. 
L’atenció ha estat excel·lent, he 
pogut resoldre tots els meus 
dubtes.  > Alberto Fernández, 
d’Argentina.

DADES DEL CURS

FINANÇAMENT

•	463 persones ateses de manera individualitzada.
•	De 42 nacionalitats diferents.
•	7 sessions formatives amb un total de 135 participants.

Compartit amb el Punt d’Informació Sociolaboral Tria

53%
dones

47%
homes
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El Punt d’Informació Sociolaboral Tria és un servei obert al barri que té 
com a àmbit de treball el facilitar la inserció social i laboral de joves 
en situació de risc.

Des d’aquest servei informem, orientem i assessorem joves en risc 
d’exclusió social que estan cercant feina de manera activa.  Ho fem 
mitjançant un acompanyament personalitzat, integral i estructurat al 
voltant del projecte professional de cada jove i la millora de la seva 
ocupabilitat.  Dotem els nois i les noies de 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 ocu-

PUNT D’INFORMACIÓ 
SOCIOLABORAL TRIA

pacionals a les quals 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.) 

En la línia d’adaptar-nos a les demandes dels usuaris hem vetllat per-
què l’espai del Punt d’informació proporcioni informació molt diversa 
aconseguint ser més dinàmic i participatiu. La realització de tallers 
laborals, estructurats en quatre mòduls amb l’objectiu d’oferir eines 
i recursos per una recerca de feina més efectiva, n’és un exemple. 
Alhora col·laborem directament amb formacions a mida amb el Servei 
d’Atenció Especialitzat al Jove (SAEJ) i CAS de Sants (Centre Atenció 
Sociosanitària). 

DADES DEL CURS

FINANÇAMENT

•	S’ha donat resposta a 3.974 consultes en l’àmbit de la 
inserció laboral, retorn al sistema formatiu i assessorament 
en altres qüestions relacionades amb cobrir necessitats 
bàsiques (habitatge, alimentació, ...). 

•	S’ha atès de manera individualitzada a 599 joves.

Al Punt d’Informació he 
realitzat tallers on he après 
com afrontar una entrevista de
feina. També vaig fer el curs 
per aprendre a fer cartes de 
presentació i hi vinc amb 
regularitat a consultar les 
ofertes de feina que s’hi 
publiquen. L’experiència ha 
estat positiva. > Ignasi Aparicio, 
de Catalunya.

78% públic 22% privat (Ajuntament de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya)

ÀREA LABORAL
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Per arribar als joves inactius, aconseguir que es motivin i desenvolupin les 
competències imprescindibles que permetran la seva posterior inserció 
laboral o formativa, comptem amb el projecte Construeix-te. 

Aquest prelaboral consisteix a oferir a 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 
formació bàsica; posteriorment, aquest aprenentatge es posa en pràctica 
fent serveis a la comunitat. Aquest curs hem augmentat les hores d’elec-
tricitat, una demanda feta des dels propis joves i, al taller de cuina hem 
gaudit de l’experiència d’un voluntari.

De manera paral·lela a la formació més professionalitzadora, treballem 
perquè les persones participants integrin els valors del treball i de l’esforç, 
i neixi en elles 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.

CONSTRUEIx-TE

He après a saber escoltar, a 
conèixer el nom de les eines 
que fem servir als tallers, i 
a com utilitzar-les. Ara estic 
esperant a tenir el permís 
de treball per començar un 
contracte de formació a una 
empresa. Als meus amics els 
dic que vinguin al curs, que 
aprendran un munt de coses. 
> Youssef, 19 anys, del Marroc.

DADES DEL CURS
•	S’han atès 78 joves de diversos centres, dels quals 

36 han participat activament en el projecte. 
•	Serveis: creació de mobiliari, entarimat amb parquet 

i pintura.
•	3 accions de servei a la comunitat gràcies a:  

Fundació Escó i Societat Coral L’espiga de Les Corts.

FINANÇAMENT

7% donatius i aportacions de persones beneficiàries

37% públic 56% privat(Generalitat de Catalunya)

ÀREA LABORAL 1312 ÀREA LABORAL

Aquest curs homologat per l’Administració Pública s’adreça a jo-
ves d’entre 16 i 25 anys que no han superat l’Educació Secundària 
Obligatòria. Té com a finalitat proporcionar-los una formació bàsica 
i professionalitzadora que permeti incorporar-los a la vida activa i/o, 
si s’escau, continuar la seva formació en el camp de l’eletricitat. El 
curs és de 700 hores d’aprenentatge teòric i 200 hores de pràctiques 
en empreses com a Auxiliar en Operacions de Muntatge d’Instal-
lacions Electrotècniques en Edificis.

Aquest any, a més de fer formació en matèries bàsiques i en elec-
tricitat, hem posat èmfasi en la preparació dels alumnes per seguir 
estudiant i els hem acompanyat en aquest procés.

Les instal·lacions per al projecte les ha cedit l’Escola La Salle Barceloneta.

PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL INICIAL - PQPI

Les classes han estat ben 
explicades i realitzàrem 
pràctiques per aprendre a 
fer instal·lacions a vivendes. 
Després vaig fer pràctiques de 
reparacions de manteniment 
en un hotel, que em van servir 
per aprendre moltes coses. 
> Malik Nadeeb, 18 anys, 
del Pakistan

DADES DEL CURS

FINANÇAMENT

•	14 joves s’han beneficiat 
d’aquest programa. 

•	4 d’aquests joves 
reprendran l’ESO a una 
Escola d’Adults.

•	 5 d’aquests joves han apro-
vat les proves d’accés a un 
Cicle Formatiu de Grau Mig.

•	1 inserció al mercat de 
treball

100% públic 
(Generalitat de Catalunya)



Reinventant-nos en temps d’adversitat 

Amb la voluntat d’oferir oportunitats als joves, la millor formació i capa-
citació per a la recerca de feina, desenvolupem el projecte d’Inserció-
Prospecció adherit a la xarxa d’Inserció Laboral que desenvolupa el pro-
grama Incorpora, de l’Obra Social La Caixa. 

Enguany a través dels tallers de Millora Competencial, que s’han re-
alitzat en grups tancats i reduïts, hem treballat amb els joves les eines 
necessàries per a una òptima recerca de feina, ajudant-los a definir quin 
volen que sigui el seu projecte professional.

Tot això, juntament amb el servei d’intermediació  laboral entre els joves 
i les empreses que col·laboren amb nosaltres, obre noves expectatives a 
aquesta generació de joves que amb poca formació i baixa qualificació 
professional tenen importants dificultats per reinserir-se socialment i in-
corporar-se al mercat laboral.

14

INSERCIÓ - PROSPECCIÓ: 
PROGRAMA INCORPORA

ÀREA LABORAL ÀREA LABORAL 15

DADES DEL CURS

EMPRESES COL·LABORADORES DEL PROGRAMA

•	Des dels itineraris personals s’han atès 90 persones. 
•	47 persones han finalitzat amb una trajectòria positiva.
•	17 de les quals han aconseguit una inserció al mercat 

de treball i 4 han retornat al sistema educatiu.
 
•	S’han incorporat al programa 18 noves empreses,  

generant una borsa de contactes de 33 empreses  
actives, que han generat 132 ofertes laborals.

FINANÇAMENT

prestació de serveis privat24%

32% públic 44% privat(Ajuntament de Barcelona,
 Generalitat de Catalunya)

(Barcelona Activa)

8%
dones

92%
homes

Participar d’aquest projecte 
m’ha anat bé per tenir més 
eines per buscar feina i per
 millorar la meva autoestima. 
> Ismail, 23 anys, del Marroc.



Reinventant-nos en temps d’adversitat 

DESPESES PER PROJECTES

GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA

Àrea
laboral

CRAE TRIABeques UECÒmnia General
F. Comtal

La Fundació Comtal defineix la seva política 
de qualitat com a part integrant de les líni-
es estratègiques generals i es compromet 
a complir, donar a conèixer i assegurar el 
seu compliment per part de tot el personal. 
Aquest curs hem aconseguit la segona re-
certificació de la Norma ISO 9001:2008 

en el Sistema de Gestió de Qualitat amb el qual treballem des del 
2005. L’abast del sistema arriba a tots els projectes i serveis desenvo-

FONTS D’INGRESSOS
100%

75%

50%

25%

0%

100%

75%

50%

25%

0%

Prestació
de serveis

Finançament
Públic

Finançament
Privat

Donatius i aportacions 
beneficiaris

7%
10%

47%

26%
20%

31%

26%

2% 3%

19%
9%

RESULTAT DE L’EXERCICI*  
14.657,36 €

TOTAL DESPESES  1.185.800,68 €TOTAL INGRESSOS  1.200.458,04 €

lupats per la Fundació Comtal. Com a instrument d’avaluació utilit-
zem els seus estàndards de qualitat, de control i de millora contínua.

Enguany amb la voluntat de continuar rendint comptes i ésser trans-
parents en la nostra gestió hem superat amb èxit i sense incidències 
la primera Auditoria de Comptes anuals de l’entitat. 

Alhora continuem avançant en tot el tema de la implantació i des-
plegament de l’aplicació de la Llei de Protecció de Dades-LOPD.

La recerca de col·laboracions institucionals, durant aquest curs 2011-2012, ha estat extraordinàriament feixuga i complexa. En un context de retallades que 
s’arrossega ja des de fa temps, mantenir el suport dels col·laboradors i ampliar-ne el número és una de les principals tasques de l’equip de gestió de l’entitat. 

Tots els projectes de la Fundació Comtal són possibles gràcies a l’equip humà que hi  ha al darrere. La 
motivació i la implicació dels equips són claus per dur a terme un treball de compromís amb els infants 
i joves que, en circumstàncies adverses, continuen lluitant per oportunitats de futur. 

Un equip humà que integra per igual a membres del Patronat que vetllen pel dia a dia de la Fundació, 
persones contractades, estudiants en pràctiques i voluntaris. Sense tots ells seria imposible persona-
litzar l’atenció que s’ofereix des de tots els projectes als infants, joves i les famílies del barri.

Una menció especial se la mereixen els voluntaris que s’integren en els nostres equips de treball  i 
en formen part activa, aportant la seva experiència i el seu saber fer, la seva motivació pel canvi, i 
adquirint uns valors que ens identifiquen.

Enguany la Fundació ha comptat amb:

•	 36 persones contractades i 8 persones en pràctiques que dia a dia han treballat amb la major 
professionalitat i amb un enorme entusiasme. 

•	 119 persones voluntàries que han dedicat el seu 
temps lliure a donar suport a la nostra tasca i a brin-
dar 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.

L’EQUIP HUMÀ

Amb el Voluntariat aprens, sembres i comparteixes la il·lusió de 
millorar cada dia. > Evelin Chacón, voluntària del departament de 
Comunicació i Captació 

Ara és quan les entitats, associacions i col·lectius hem de mirar el 
nostre treball, el que diem que creiem, el que hem defensat fent tot 
tipus de treballs, treball en xarxa, coordinacions... >Montse Pedret, 
educadora del Centre Obert

16 ECONOMIA, GESTIÓ I QUALITAT

INFORMACIÓ ECONÒMICA

*El resultat de l'exercici és fruit d'un esforç de contenció per part de tot l'equip que servirà per continuar treballant per aquelles persones que més ho necessiten. 



Reinventant-nos en temps d’adversitat 

•	 Consell Municipal d’Associacions (Barcelona)

•	 Entitats Socials d’Església

•	 Pla d’Acollida-XESAJE (Ajuntament de Barcelona)

•	 Plataforma d’Entitats Cristianes amb la Immigració

Enguany hem rebut diferents reconeixements que ens reafirmen en la 
nostra tasca i motivació per continuar treballant més i millor: 

•	 Els estudiants de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) van 
guanyar el premi (Re)imagina’t “Fem un espot no sexista!” 
de l’Observatori de les dones amb un guió que trencava els 
estereotips sexistes i promovia la transformació dels hàbits 
consumistes. 

•	 La Fundació Comtal ha estat beneficiària de la Marató per 
la pobresa de TV3, el programa televisiu que mostrà a tota la 
societat la tasca que duem a terme les entitats que treballem 
a favor dels col·lectius més vulnerables i, on una part dels 
diners aconseguits s’han destinat  perquè els nostres projectes 
continuïn sent una realitat.

RECONEIxEMENTS A LA FEINA BEN FETA

18 TREBALL EN xARxA

Fer xarxa és imprescindible per unificar esforços, aconseguir objectius i obtenir resultats més satisfactoris. La participació en les comissions de 
diferents xarxes i federacions d’enguany es concreta de la següent manera:

RECONEIxEMENTS 19

•	 Secretariat de Pastoral de la Marginació (Diòcesi de Barcelona)

•	 Xarxa Centres Oberts (Ajuntament de Barcelona)

•	 Xarxa d’Acollida (Ajuntament de Barcelona)

•	 Xarxa d’Inserció Sociolaboral (Ajuntament de Barcelona)

ENTRE D’ALTRES DESTAQUEM LES APARICIONS A TV3,
CATALUNYA RÀDIO, RÁDIO 3 O TV DE CIUTAT VELLA.

A través dels mitjans de comunicació hem fet arribar a totes les llars 
l’essència dels nostres projectes socioeducatius i la il·lusió i l’esforç 
inherents a la missió de la Fundació Comtal. 

GRÀCIES PER FER-NE DIFUSIÓ! 



Reinventant-nos en temps d’adversitat 
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GRÀCIES PER 
DONAR-NOS 

Enguany la nostra entitat va partici-

par de la tercera edició de la festa 

Uncopdemà, una iniciativa que ha 

sensibilitzat les famílies de Barce-

lona sobre una realitat social que  

afecta els més petits i que conviu 

amb nosaltres en el nostre dia a dia. 

Gràcies a la Fundación Real Dreams, 

vam estar presents al Parc del Ti-

bidabo realitzant tallers infantils 

de creació de xapes i de maqui-

llatge, i informant sobre la tasca 

que realitzem vers els col·lectius 

més vulnerables. 

A més, els nostres voluntaris i 

voluntàries van formar part de 

l’equip de venda de Guants Soli-

daris, uns guants vermells que es 

van traduir en un donatiu per a les 

entitats que apostem per la inser-

ció social dels nens i nenes. 

La trobada va esdevenir un espai 

per a la sensibilització i la denún-

cia, però també per a la festa! Els 

més petits -i també els grans- 

s’ho van passar d’allò més bé 

gaudint dels tallers i les batuka-

des que no van parar en tot el dia. 

GRÀCIES A TOTS I TOTES PER ACOMPANYAR-NOS-HI! 

UNCOPDEMÀ!

TRIA FAMíLIES
Enguany destaquem la consoli-
dació del projecte. Les activitats  
que ofereix van adreçades a les 
famílies dels infants i adoles-
cents que ja participen dels nos-
tres programes. Es tracta d’un 
espai de relació per parlar dels 
temes que afecten els seus fills, 
dubtes, consells… El programa 
ajuda a percebre possibles dis-
torsions afegides a la precarietat 
familiar habitual, a copsar canvis 
que a la llarga poden afectar la 
vida dels seus fills i filles, així 
com també a descobrir factors 
de protecció que poden afavorir 
la seva criança.  

Després d’un temps d’experièn-
cia en el terreny, i d’acord amb 
la demanda que les mateixes fa-
mílies integrants del projecte van 
expressar en un procés partici-

patiu que vam iniciar al 2010, el 
projecte s’ha consolidat com un 
espai de relació estable dos cops 
a la setmana, dimarts i divendres 
a la tarda, mentre els infants 
estan realitzant les activitats del 
Centre Obert Tria o bé se’n té 
cura si són massa petits. 

És un projecte per a les famílies 
i creat per les famílies. La bona 
predisposició d’aquestes ha fet 
que una iniciativa que va co-
mençar amb activitats puntuals 
s’hagi concretat en un espai de 
trobada habitual gràcies a les 
seves aportacions. Així doncs, en 
aquests moments hi participen 
de xerrades informatives regu-
lars, de la creació d’un llibre de 
receptes multiculturals, de sorti-
des lúdiques i culturals... , entre 
moltes altres coses! 

UN PROJECTE 
AMB ARRELS

UNA SETMANA D’OPORTUNITATS 

PER ALS NOSTRES INFANTS I JOVES BCNOW!
Ni el fred ni la pluja, ni tan sols 

la neu! van frenar les nostres 

ganes d’estar presents al Barce-

lona Opportunity Week (Bcnow!), 

una iniciativa promoguda per 

Turisme que ens va permetre di-

fondre la nostra feina durant deu 

dies sota l’emblema Una setma-

na amb oportunitats per a tu. 

Una setmana d’oportunitats per 

als infants i joves en risc social. 

I és que el Bcnow! a més de po-

tenciar el consum a diferents sec-

tors, oferint descomptes als seus 

clients, va sumar una component 

social i benèfica col·laborant amb 

entitats socials de diferents àm-

bits. En el nostre cas, 16 mer-

cats municipals de Barcelona 

van obrir les seves portes per 

acollir-nos i donar-nos un espai 

per informar els seus clients de 

la feina que fem en benefici dels 

col·lectius més vulnerables.  

Gràcies a aquesta iniciativa, i la 

implicació activa dels nostres 

voluntaris/es, treballadors/es i 

joves, hem pogut explicar a la 

població a la que no arribem per 

altres canals els problemes que 

viu el barri on treballem i que, 

com sempre, afecten les perso-

nes més indefenses. 

ÈxIT ROTUND 

Hem realitzat amb èxit la prime-
ra edició del projecte de creació 
de vídeocurrículums “Making Of 
- Anima el teu CV”, que combat 
les inèrcies negatives que viuen 
els joves per la manca d’opor-
tunitats laborals i formatives 
actuals.

I és que en el “Making Of“ a 
més d’endinsar-los en el co-
neixement de les tècniques de 
gravació i de l’edició de vídeo, 
incideix en competències clau, 
com ara la identificació i la valo-
ració de les pròpies capacitats. 
En aquest sentit, s’han treballat 
la comunicació (oral i escrita), 
l’expressió corporal, la relació 
interpersonal en el treball en 
equip i l’autonomia, totes elles 
habilitats que, de forma neces-
sària, els ajuden a ser protago-
niste de les seves vides. 

Així ho demostren els resultats 
del projecte: molts dels joves que 
hi han participat ja han pogut 
posar en pràctica en un context 
laboral real els coneixements i 
habilitats que han adquirit. Sense 
dubte, la creació del vídeocurrí-
culum ha estat un trampolí per 
donar-los a conèixer i una gran 
injecció d’autoestima i motivació.  

MAkING OF
“ANIMA EL TEU CV”!



LA REALITZACIÓ DE TOT AQUEST TREBALL HA ESTAT 
POSSIBLE GRÀCIES A LA COL·LABORACIÓ ECONÒMICA DE:

Altercompany 
Amics i donants de la Fundació Comtal
Associació de Voluntaris de La Caixa
Banc de Productes No Alimentaris (BPNA) 
Bankia S.A
Barcelona Activa S.A.U.
BBVA 
Caves Berdié
Centre Sant Pere Apòstol 
Cirque du Soleil 
Club esportiu Spartrians
Cor Veus 28
Documental “Silencis” 
Escola d’aprenents Sant Genís 
    dels Agudells

Escola OAK HOUSE
Escola SOLC
FC. Barcelona 
FEDAIA
Federació Catalana de Voluntariat Social
Finestra Oberta La Salle Bonanova
Fundació Escó
Fundació Port Aventura
Fundació Real Dreams
Fundación de Oncología Infantil 
    Enriqueta Villavecchia 
Garrigues 
Ginestosa S.L.
Gràfiques Forte

Hotel Condes de Barcelona
Imagen en acción
L’Espiga de les Corts
Fundació La Marató de TV3
Nestlé 
Observatori de les dones 
Palau de la Música Catalana
Panrico 
PorFinViernes
Starbucks Coffee Company
Televisió de Catalunya
VidaCaixa
W.L. Gore & Associates S.L.
Zurich Assegurances

I EL SUPORT DE DIVERSES EMPRESES I ENTITATS COM:

Dipòsit legal: B-xxx
Disseny Gràfic: www.binocularstudio.es
Fotografia: Imagen en Acción i Fundació Comtal
Imprimeix: Gràfiques Forte

 Sí, vull ajudar la Rania a fer els deures i el Marc a trobar feina*

Forma de pagament

Domiciliació bancària
Titular del compte   C.C.C
    (20 dígits)

xec a nom de la Fundació Comtal

Transferència bancària (envia’ns el comprovant del banc)
La Caixa c.c.c 2100/ 3002/ 00 /2200314811

Les teves dades entraran a formar part d’un fitxer confidencial i automatitzat propietat de la 
Fundació Comtal, i pots accedir, modificar o concel·lar-les dirigint-te al C/ Amadeu Vives 6 
08003 Barcelona (Segons LOPD 15/99).

15€ (amb 15€ regales un dia al
          Casal d’estiu a un infant)

30€ (amb 30€ regales un taller per
          a un/a alumne/a de la UEC)

60€ (amb 60€ permets que un/a jove 
          pugui formar-se en un ofici)

Prefereixo aportar ____€ una sola vegada

Dades personals

Nom i Cognoms

Adreça

Codi postal   Població i província

NIF/ DNI   Signatura

Telèfon   E-mail

Mensual

Trimestral
Anual

*Pots deduir el 25% de les teves aportacions a la declaració de l’IRPF /Pots cancel·lar aquest compromís quan vulguis



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


