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A LA FUNDACIÓ COMTAL CREIEM QUE TOT 
INFANT I JOVE HA DE TENIR L’OPORTUNITAT DE 

DESENVOLUPAR EL SEU PROJECTE VITAL SENSE 
ESTAR LIMITAT PEL CONTEXT ON HA NASCUT. 

Per això promovem l’educació i la inserció social 
d’infants i joves en situació de vulnerabilitat a la 

ciutat de Barcelona i els ajudem a reescriure el 
seu futur. 

MISSIÓ
I VISIÓ



TRANSFORMACIÓ
Som agents reals de canvi social 
mitjançant intervencions transversals 
concebudes des de l’excel·lència.

COMPROMÍS
Estem implicats/des de manera 
ferma en una causa que ens mou i 
que ens obliga a estar antents/es a 
les necessitats reals de la gent de la 
nostra comunitat participant-hi de 
manera propera i activa.

TRANSCENDÈNCIA
Aportem sentit i il·lusió per construir 
projectes de vida, partint del conjunt 
de valors, idees i creences que cada 
persona té al seu interior i que va 
descobrint al llarg de la vida.

ELS NOSTRES
VALORS
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Des de l’any 1994 treballem colze a colze amb 
infants, joves, famílies, entitats i organitzacions 

col·laboradores, finançadors i agents socials per 
millorar la qualitat de vida de les persones que es 
troben en una situació més vulnerable. No només 

les acompanyem, orientem i formem, sinó que 
també promovem que esdevinguin autònomes. 

Apostem pel treball comunitari i ho fem des d’una 
visió transversal i un suport educatiu constant i 

personalitzat. Només així podem fer possible que 
els canvis es produeixin amb sentit i amb garanties 

de futur.

EL NOSTRE
COMPROMÍS
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• Durant aquests 28 anys hem atès 52.169 infants, joves i famílies 
en situació de vulnerabilitat a través dels diferents projectes d’acció 
social, fent possible moltes històries de superació i èxit.

• Posem en marxa una nova llar, la Llar Santa Caterina per acollir  
noies en situació vulnerable i sense xarxa de suport i acompanyar-les 
en la construcció del seu projecte de vida.

• Hem obert el Bar del Convent de Sant Agustí gràcies a l’empresa 
d’inserció Sant Pere Food Services, gestionada per tres entitats 
amb vocació de servir: Fundació Comtal, Revisa i Institució La 
Salle. L’empresa neix amb la vocació d’inserir laboralment joves en 
situació de vulnerabilitat.

• Donem resposta per primer cop als infants més petits de 0-3 anys, 
creant un espai familiar per treballar la criança positiva i el vincle 
familiar. També formem un nou grup per atendre les necessitats de 
joves entre 15 i 18 anys.

• Gràcies al projecte IMEX, hem aconseguit una nova figura referent 
d’emancipació per acompanyar joves extutelats/des que volen 
inserir-se al món laboral a través del sector rural.

 

ÈXITS
ASSOLITS
DURANT
EL CURS



FUNDACIÓ COMTAL
EN XIFRES

TOTAL PERSONES ATESES 1.872

532 532
PERSONES

PERSONES

436 PERSONES

PERSONES
ATESES947

925

Gènere
masculí

Gènere
femení

ME
MÒ
RIA
21-22

86

L’EQUIP
HUMÀ55 

Persones voluntàries
han donat suport als
diferents programes
de la Fundació

11

10

Persones aprenen
amb nosaltres

realitzant pràctiques 
formatives

Persones del patronat
vetllen permanentment
pel bon funcionament
de la Fundació

Persones contractades
al llarg del curs.

El 85% destinen la
jornada laboral a
l’atenció directa

Persones
adultes

Infants i
adolescents

Joves

904
532

436

PERSONES
ATESES
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1• ÀREA RESIDENCIAL

2• ÀREA SOCIOEDUCATIVA

3• ESCOLA DE SEGONA OPORTUNITAT

4• ESPAI TECNOLÒGIC TRIA 

5• ACCIÓ COMUNITÀRIA I PARTICIPACIÓ EN XARXA

6• PROGRAMES D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ

7• VOLUNTARIAT I MENTORIA
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CENTRE RESIDENCIAL
D’ACCIÓ EDUCATIVA
CRAE LA SALLE 

Donem protecció, confiança i afecte tots els dies de 
l’any a infants i adolescents que no poden viure 
amb les seves famílies.

• Atenem 12 infants i adolescents.

• Un 87,5% dels infants i joves han estat atesos per
  serveis especialitzats de salut mental per millorar 
  el seu benestar emocional.

• El 100% dels infants i adolescents han gaudit
  d’activitats socioeducatives i lleure durant 
  tot l’any.

• El 72% promocionen de curs amb bons resultats.

1. ÀREA
RESIDENCIAL



Acompanyem joves a construir el seu projecte vital 
mentre els oferim un espai on poder viure i desenvolupar 
les seves competències cap a l’autonomia.
 

LES LLARS

LLAR GERMÀ ADRIÀ
• Atenem 7 joves: el 42% ha aconseguit
  emancipar-se, amb una feina estable i habitatge.

•  El 100% dels joves assoleixen amb èxit les seves formacions.

• El 100% dels joves han trobat feina, el 71% amb un contracte
  estable relacionat amb el sector de l’hoteleria, la pintura
  industrial, la perruqueria o la jardineria.

LLAR LES CORTS  
• Atenem 4 joves.

• El 75% dels joves assoleixen amb èxit les seves formacions.

• El 75% aconsegueixen feina en l’àmbit informàtic o logístic.ME
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1. ÀREA
RESIDENCIAL



2. ÀREA
SOCIOEDUCATIVA
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Activitats educatives i de lleure per a diferents grups d’edat 
a través de jocs, tallers, esports i dinàmiques lúdiques.

• Atenem 91 infants, adolescents i joves. 

CENTRE OBERT TRIA

Suport individualitzat i grupal per promoure l’èxit escolar 
mitjançant eines educatives, motivacionals i d’aprenentatge.

• Atenem 76 alumnes. 

• Realitzem 76 plans educatius individualitzats
  d’acompanyament a l’escolarització.

• El 94% de l’alumnat promociona de curs amb èxit.

TRIA ESTUDI: ACOMPANYAMENT 
A L’ESCOLARITZACIÓ

Acompanyem infants i joves en el seu creixement social, 
educatiu i emocional. Treballem també l’empoderament de 
les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles.

El 83,3% de les persones acompanyades valoren el servei 
com un suport molt important.



Quan arriben les vacances d’estiu, continuem atenent els 
infants en els casals, les colònies i els campaments per tal 
d’oferir espais educatius fora del curs escolar.

• Garantim el dret al lleure i cobrim les necessitats 
  bàsiques dels 104 infants, adolescents i joves 
  participants durant l’estiu. 

• 83 beques per a activitats d’estiu donades.

• 34 beques menjador atorgades.

ACTIVITATS D’ESTIU

A través d’un punt informatiu i de diferents activitats i 
tallers, treballem la criança positiva i la millora de les 
competències clau per afavorir la inserció social i laboral 
de mares i pares.

• Atenem 70 famílies. 

• Fem acompanyament familiar mitjançant 96 plans
  de treball familiars.

• Treballem la criança positiva i el vincle familiar.

TREBALL AMB FAMÍLIES

Acompanyament i seguiment psicològic als infants i a les 
seves famílies perquè millorin en autonomia i autoestima, 
aspectes clau per a la seva inclusió social.

• Atenem 52 persones en un total de 345 sessions de 
  teràpia individual, familiar i grupal perquè abordin 
  les seves pors i angoixes.

• El 100% de les persones estan satisfetes amb el servei
   com un suport molt important.

• Un 75% ha millorat el seu benestar emocional amb teràpia.

SUPORT PSICOLÒGIC

Treballem de la mà de Musicoteràpia BCN. En les sessions 
grupals i individuals, fomentem l’autoconeixement, la
identificació, la comprensió i la canalització de les emocions 
a través de la música, les improvisacions, els jocs i les 
reflexions verbals. 

• Atenem 10 infants.

MUSICOTERÀPIA

Gràcies al programa CaixaProinfancia, hem entregat 57 
targetes en béns perquè les famílies puguin comprar material 
escolar, alimentació i productes d’higiene als seus fills i 
filles. 

TARGETES DE BÉNS - 
PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA

2. ÀREA
SOCIOEDUCATIVA



3. ESCOLA
DE SEGONA

OPORTUNITAT
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Oferim a joves d’entre 14 i 21 anys, una nova oportunitat per 
formar-se i poder així retornar al sistema educatiu o realitzar 
la transició cap al món laboral amb garanties d’èxit. 

• Atenem 183 joves a través de l’acompanyament formatiu, 
  laboral i personal.

• El 83% de les persones acompanyades valoren de forma 
  molt positiva el suport i servei ofert a l’escola.

• Aconseguim becar 29 joves durant el curs 21/22 perquè
  tinguin l’oportunitat de continuar estudiant, gràcies al
  suport del ZING Programme de la Fundació Nous Cims, 
  la Fundació Maite Iglesias Baciana, la Fundació Sandra
  Salgado i la Fundació Espavila.

• El 70% de joves aconsegueixen un certificat oficial formatiu. 

• El 76% de l’alumnat ha finalitzat el seu itinerari complet 
  a l'Escola de Segona Oportunitat.

• El 65% ha aconseguit trajectòries d’èxit. 

• El 13% s’ha inserit al mercat laboral. 

• El 75% de l’alumnat continuarà formant-se el proper curs. 

• El 84% dels joves han millorat les seves competències. 



Donem resposta a l’elevat grau de fracàs escolar, a les 
dificultats en l’aprenentatge i a l’absentisme de la població 
adolescent quan arriba a l’ESO. Els dotem d’eines perquè 
puguin afrontar millor el seu futur.

• Atenem 16 alumnes. 

1. UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ 
COMPARTIDA (UEC) COMTAL 

Proporcionem a joves aturats/des i sense l’ESO, una 
oportunitat de formar-se en l’hoteleria.

• Atenem 17 alumnes.

• El 100% dels i les joves realitzen pràctiques laborals 
  amb èxit.

2. PROGRAMA DE FORMACIÓ
I INSERCIÓ (PFI) 

Potenciem la formació de joves nouvinguts/des a través d’un 
tastet d’oficis i una metodologia que combina el coneixement 
de l’entorn, la formació, l’orientació professional i el servei a 
la comunitat.

• Atenem 20 alumnes.

3. PROGRAMA CONSTRUEIX-TE 

Acompanyem joves en el seu projecte vital mitjançant 
el suport, l’orientació i la motivació que necessiten per 
millorar la seva formació i/o ocupabilitat.

• Atenem 130 joves.

4. PROGRAMA REFERENTS
D’ORIENTACIÓ 

ELS PROGRAMES QUE CONFORMEN 
L’ESCOLA DE SEGONA OPORTUNITAT SÓN:
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4. ESPAI 
TECNOLÒGIC TRIA
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Contribuïm a trencar l’escletxa digital oferint 
assessorament, cursos i eines per trobar feina. Som 
centre col·laborador del programa ACTIC per poder 
acreditar de manera oficial les aptituds digitals.

• Atenem 227 persones. 

PUNT ÒMNIA TRIA 

Laboratori de fabricació digital, equipat amb material 
tecnològic, on la comunitat pot aproximar-se a la 
cultura maker, la robòtica i el disseny 3D.

• Atenem 95 persones.

GARAGELAB  



Espai de lleure i formació obert a la comunitat. Realitzem 
activitats intergeneracionals i multiculturals sobre cura 
del medi ambient.

• Participen 429 persones.

• Hem fet 207 activitats: sessions formatives d’introducció 
a la jardineria, artteràpia, tallers per posar en pràctica la 
sostenibilitat i el reciclatge, i activitats de lleure. 

BENET CORNER

FEDERACIONS ON PARTICIPEM
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5. ACCIÓ
COMUNITÀRIA I

PARTICIPACIÓ
EN XARXA



COORDINEM
• La Xarxa Proinfancia del Gòtic, la Barceloneta,
  Santa Caterina, Sant Pere i la Ribera.

• La Xarxa Laboral del Casc Antic

PARTICIPEM EN
• Comissió infància Casc Antic

• Comissió Festa Major Casc Antic

• Consell de Barri i Taula Casc Antic

• Taula de dones Casc Antic

• Plenària de la Xarxa d'Infància i Adolescència del Casc Antic

• Xarxes Laborals de Ciutat Vella

• Reunió d’activació econòmica de Ciutat Vella

• Grup Centres Oberts Barcelona

• Consell Municipal de Benestar Social

• Comissió Joves i Salut Mental_TSM Ciutat Vella

• Xarxa Joves Barcelona

• Comissió Catalana E2O
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5. ACCIÓ
COMUNITÀRIA I

PARTICIPACIÓ
EN XARXA
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És un servei obert al barri que informa i assessora 
en temes de formació, treball i accés al mercat 
laboral.

• Atenem 94 persones. 

PUNT D’INFORMACIÓ LABORAL

Fomentem l’ocupació de persones amb dificultats 
d’accés al mercat de treball.

• Atenem 96 persones.

PROGRAMA LÀBORA

Abordem la necessitat d’accés al mercat de treball 
de persones en situació vulnerable, a partir d’un 
acompanyament personalitzat al voltant del projecte 
professional de cada participant i la millora de la seva 
ocupabilitat.

• Atenem 241 persones.

• Aconseguim que 115 s’insereixin en el món laboral. 
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6. PROGRAMES
D’ORIENTACIÓ

I INSERCIÓ



6. PROGRAMES
D’ORIENTACIÓ

I INSERCIÓ
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A través de la prospecció impliquem el teixit empresarial i desenvolupem 
amb èxit el servei d’intermediació. Atenem joves extutelats/des 
mitjançant Incorpora Jove i els acompanyem en el seu projecte vital. 
També desenvolupem Punts Formatius Incorpora per a la capacitació 
laboral.

• Atenem 51 persones.

PROGRAMA INCORPORA DE LA 
FUNDACIÓ “LA CAIXA”

Inserim laboralment joves a través d’accions comunitàries i de millora de
l’entorn del districte.

• 3 joves contractats.
• 71 persianes de comerços de Ciutat Vella netes.

PERSIANES NETES A CIUTAT VELLA

ASSESSORAMENT JURÍDIC 
Oferim informació i afavorim la integració social de les persones que ho 
necessiten a partir de l’orientació legal sobre dret laboral, estrangeria i 
habitatge.

• Atenem 169 persones.  
• 55 orientacions laborals. 
• 3 orientacions sobre habitatge. 
• 111 orientacions d’estrangeria.



7. VOLUNTARIAT
I MENTORIA

ME
MÒ
RIA
21-22

El voluntariat dona suport essencial als nostres projectes i 
afegeix valor a la nostra visió i missió.

• 86 persones voluntàries. 
• S’aconsegueix cobrir les demandes de voluntariat en
  un 85%.

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT 

Promovem la relació entre persones voluntàries i joves en 
situació de vulnerabilitat per donar-los suport individual i 
acompanyar-los en els seus reptes de futur.

• 8 persones mentores acompanyen 8 persones mentorades

• 3 parelles de mentoria finalitzen amb èxit el procés 
  aconseguint els objectius previstos. 

PROGRAMA DIDÀSKALOS 
DE MENTORIA

11 persones aprenen amb nosaltres realitzant pràctiques 
formatives. Col·laborem amb:

• URL- Pere Tarrés
• La Salle Gràcia
• Institut Miquel Tarradell
• La Salle Barceloneta
• Universitat de Girona
• Nexes Intercultura

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES



EL QUE
DIUEN DE

NOSALTRES
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“

Hassan,
21 anys.

Després d’estar un temps al carrer, vaig aconseguir un pis 
de promoció a l’autonomia a la Fundació Comtal. Estic 
molt agraït perquè m’han ajudat molt; amb l’habitatge, 
econòmicament, amb els meus papers, i també a l'hora 
de buscar formació i feina. Actualment estic treballant 
com a jardiner i aviat podré independitzar-me i ajudar la 
meva família.

ÀREA RESIDENCIAL 

“

Carlos,
20 anys.

A l’Escola de Segona Oportunitat m’han tractat com 
ningú ho ha fet fora. Es preocupen per tu, pel teu futur 
formatiu i laboral, també pels teus temes més personals. 
A l’E2O he pogut treure’m l’ESO i gràcies a la beca que 
em van atorgar vaig poder fer un grau mitjà. Ara estic 
cursant un grau superior d’electromecànica i en un 
futur m’agradaria anar a la Universitat.

ESCOLA DE SEGONA
OPORTUNITAT

“
Sara,

11 anys.

En el Casal d’Estiu les educadores són molt amables, ens 
cuiden i ens estimen. Jo espero tot l’any amb il·lusió el 
Casal perquè les activitats que organitzen són molt 
divertides. Per a mi les millors són les sortides a la piscina 
i a l’Illa Fantasia. Ens ho passem súper bé!

ÀREA SOCIOEDUCATIVA

“

Barbara,
42 anys.

En el projecte Tria Estudi ajudo infants i adolescents a fer 
deures i preparar-se pels exàmens. La meva major 
satisfacció és veure com evolucionen, aprenen, s'esforcen 
i aconsegueixen superar-se.

Per a mi el voluntariat és un aprenentatge constant a 
nivell personal i professional, i el motor per aconseguir 
que aquest món sigui més just i igualitari.

VOLUNTARIAT

“

“

“ “
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FEM SENTIR
LA NOSTRA

VEU



FEM SENTIR
LA NOSTRA VEU
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https://www.lavanguardia.com/vida/20220608/8324802/organizan-cena-solidaria-cubrir-ocio-verano-125-ninos-jovenes.html
https://www.20minutos.es/noticia/4957761/0/reforma-ley-extranjeria-oportunidad-jovenes-extutelados-hassan-trabajo-jardinero/?autoref=true
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants/la-fundacio-comtal-posa-en-marxa-una-campanya-per-garantir-els-drets-dels-infants/audio/1118875/?ext=SMA_TW_F4_CE24_
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/ciutat-solidaria/fundacio-comtal-28-anys-oferint-oportunitats-nens-joves-risc-vunerabilitat_2022011261dede4dd71c190001e45bd9.html
https://beteve.cat/societat/projecte-cartes-uneix-joves-avis-ciutat-vella/


LES
NOSTRES

CAMPANYES
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El suport de totes les persones, escoles, empreses 
i entitats ens ha permès fer front a les necessitats 

de les persones que atenem i millorar la qualitat 
de la nostra intervenció social i educativa. 

En nom de totes les persones beneficiàries que 
hem acompanyat i de l’equip de la Fundació 

Comtal, moltes gràcies per la vostra solidaritat, i 
per ajudar-nos a continuar millorant la qualitat de 

vida de més de 1.800 persones.
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Aconseguim 13.883,71€  que hem destinat a beques educatives 
i acollir en el nostre programa de reforç escolar i capacitació 
tecnològica 140 infants i joves.

Aconseguim 1.754,18€ per finançar part de les activitats d’estiu, 
colònies i campaments de 125 infants, adolescents i joves, amb 
l’objectiu de garantir que visquin l’estiu de forma inclusiva, divertida 
i saludable.

Aconseguim 15.856,26€  que hem destinat a comprar material 
escolar, d’higiene, roba, aliments i joguines. Així com fer realitat els 
desitjos de Nadal d’infants i joves, oferint-los sortides lúdiques, 
formació i acompanyament.

L’empitjorament de les condicions de vida dels infants amb 
l’arribada de la pandèmia ens ha portat a llançar la campanya 
“Amb els drets no s’hi juga”. Una campanya que té com a 
objectiu reivindicar la protecció dels drets dels menors, i donar a 
conèixer com s’han vist vulnerats amb l’arribada de la Covid. 
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ECONOMIA, QUALITAT I
TRANSPARÈNCIA

 



Hem superat amb èxit el procés de revisió i 
hem obtingut el certificat d’auditoria sense 
observacions.

RSM SPAIN AUDITORS
Pressupost

Un any més hem certificat la norma ISO 
9001:2018 en el sistema de gestió de qualitat 
amb el qual treballem des del 2005. L’abast 
del sistema arriba a tots els àmbits d’actuació 
de la Fundació Comtal.

Pots consultar la informació econòmica i de 
qualitat en la nostra web.

EDUQATIA
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1.795.570,78€

* L'Administració pública contracta els nostres serveis per gestionar els programes següents: Centre 
Residencial d'Acció Educativa, Unitat d'Escolarització Compartida, Punt Òmnia, Llar Germà Adrià i 
Centre Obert Tria.

30%

90%

25%

20%
13%

Àrea
Residencial

Atenció
Directa

Gestió i
sensibilització

Orientació
i Inserció

Escola de
Segona

Oportunitat

Àrea
Socioeducativa

12%

39%

35% 

Prestació
de serveis*

22%

4%

Finançament públic

Donatius i
aportacions

Finançament
privat



Hoteles H10; Bioibérica; Nexe; UPF; Clarós García Associats; Hoteles Ibis; Hoteles Ilunion; Serunion/Hosteses; Central Borne; Fundesplai; Mercabarna; Soho 
House; Associació de Voluntaris de “la Caixa”; Gran Hotel Central Barcelona;  Omnipack; Barcelona Technical Center; Fundació de l’Esperança; Gallina 
Blanca; Seitsa; Fundación Ibercaja; Etnia Eyewear Culture; Confide; Hotel Dante; Hotel Mandarin; Cerascem; Vidrebany; Agroalimen; Musik Hotel; Electry 
Consulting/ Nabalia Energía; Hoteles Vincci; Tappx; Berryglobal; Fundació Escola Cristianes de Catalunya; E&S Serveis de Neteja; Ontranslation; Tarannà, 
La Salle Figueres La Salle Barceloneta; La Salle Bonanova; La Salle Campus Barcelona-URL; La Salle Cassà de la Selva; La Salle Comtal; La Salle Congrés; 
La Salle Figueres; La Salle Gràcia; La Salle Horta; La Salle Manlleu; La Salle Manresa; La Salle Mollerussa; La Salle Montcada; La Salle Palamós; La Salle Premià; 
La Salle Santa Coloma de Farners; La Salle Sant Celoni; La Salle Serveis Centrals; La Salle Tarragona; La Salle Torreforta..
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ALTRES FINANÇADORS:

Associació Egueiro; AXA de Todo Corazón; Back To Eco; Banc de Recursos Alimentaris; CaixaForum; Casal del Barri Pou de la Figuera; Diari Ara; El Periódico; 
El Punt Avui; Empieza por Educar; Fundació Fútbol Club Barcelona; Fundació La Roda; Fundació Proide; Fundació Roure; Gràfiques Forte; Grupo Sagardi; 
Infinitim Denim; La Vanguardia; Mercabarna; Metropolitans de Barcelona; Migranodearena; Museu Picasso; PAAM Project; Palau Alòs; Parc d’Atraccions 
Tibidabo; Restaurant Semproniana; Semillas Fitó; Teaming; Transport; UPF Solidària; WithAnna Quiropràctica.

AMB EL SUPORT DE:

GRÀCIES A LA COL·LABORACIÓ DE



933 199 855 
C/Allada Vermell, 5 08003 Barcelona

www.comtal.org

MEMÒRIA
2021 / 2022  

#ReescrivimFutur

F U N D A C I Ó

COMTAL

CONTACTA’NS. JUNTS I JUNTES
PODEM FER GRANS COSES!

SEGUEIX EL NOSTRE DIA A DIA

/FundacioComtal @FundacioComtal 

https://comtal.org/

