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Presentació 

Després de fer balanç de l’activitat que hem impulsat durant el darrer 
curs i de tancar l’exercici econòmic, posem a la teva disposició les dades, 
els testimonis i la informació detallada dels programes i serveis.

Sens dubte la celebració dels 20 anys ha estat l’eix vertebrador de les 
diferents activitats, i ens ha permès mirar enrere per veure d’on venim i 
seguir amb força cap a on volem anar. 

La Fundació continua treballant per a la millora de la qualitat de vida 
dels més de 2.000 infants, joves i famílies que atenem a través de 
l’educació i de l’acompanyament social i laboral. És un repte que fem 
amb la comunitat, continuant la feina incansable dels Germans de La 
Salle, comptant amb voluntàries i voluntaris compromesos i atents, 
amb un Patronat implicat i valent, amb un gran equip de professionals i 
amb persones, escoles, empreses i institucions que creuen, com nosaltres, 
que junts podem transformar vides, obrir cada vegada més portes i fer 
un món una mica millor. 

Fidels a aquest convenciment, el mes de juliol passat vam obrir la porta 
a un nou programa, la Llar Germà Adrià. Situada a la Salle Barceloneta, 
acull quatre joves que necessiten del nostre acompanyament per continuar 
els estudis, poder fer el salt i emancipar-se de forma definitiva. Un 
cop més, apostem per l’educació i posem un granet de sorra per lluitar 
contra l’exclusió social dels que tenen menys recursos. 

En un món tan complex i globalitzat fem cada vegada més esforços per 
difondre la nostra tasca explicant la realitat que ens envolta als mitjans 
 i a les xarxes, així com acollint a persones de llocs i procedències 
diferents que volen conèixer, ajudar i veure de prop el que fem. Perquè 
si aconseguim que cada vegada més persones vegin i sentin les dificultats 
amb què viuen les famílies i els infants que atenem, podrem fer cada 
vegada més coses per ells. 

La porta és oberta i esteu tots i totes convidats a entrar-hi!! 

Patronat de la Fundació Comtal 

BENVINGUDA



VISIÓ 
Volem ser un referent en  

la intervenció social i educativa  
al barri del Casc Antic de Barcelona.  

La clau de l’èxit és continuar  
anticipant-nos als canvis,  

i mantenir el compromís per  
millorar la qualitat de vida  

de les persones més  
desfavorides.

MISSIÓ 
L’educació i  

la inserció social 
d’infants, adolescents  

i joves en situació  
de risc social.

LA NOSTRA RAÓ DE SER

Presentació 

PRINCIPIS 
EDUCATIUS 

1. Acollir els infants, adolescents  
i joves i acompanyar-los en el procés de 

creixement i l’etapa de formació.

2. Reforçar les capacitats de les persones  
i fer possible la seva integració social  
i laboral a través del suport continuat.

3. Fomentar la participació crítica  
i activa en la vida social i cultural.

Fidels als nostres orígens 
lasal·lians, incorporem les 
línies mestres de la visió de 
La Salle Catalunya, vetllant 
perquè l’infant i el jove siguin 
el centre del seu propi procés 
educatiu, desenvolupant 
l’aprenentatge cooperatiu i 
oferint una especial atenció  
a la diversitat. 



ORIENTACIÓ  
I INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Un dels col·lectius més perjudicats en la nova 
conjuntura econòmica són els joves de 16 a 24 
anys, com reflecteixen les dades de l’atur en el 
2n trimestre de 2014 a Catalunya: 45,95%  (Idescat). 

Nosaltres volem fer possible la seva inserció  
sociolaboral, especialment la dels joves d’entre 
16 i 35 anys que es troben en situació de  
vulnerabilitat social, i ho hem fet a través de 
diferents accions de millora de competències, 
formació i suport en la recerca de recursos per 
preparar-se millor i accedir al mercat laboral. 
Tot el treball que portem a terme es fa aprofitant 
tots els recursos disponibles, i dissenyant  
noves iniciatives que permetin la promoció 
i capacitació d’aquest col·lectiu, com la que 
aquest 2014 s’ha impulsat a través de la Llar 
Gmà. Adrià. 

Aquest curs hem continuat participant  
activament en la Plataforma d’Entitats per la 
Inclusió dels Joves (PEI Jove), juntament amb 
deu 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. 
La participació en el PEI Jove, a més, ens ha 
permès fomentar el treball en xarxa, generant 
llaços amb altres entitats.

EDUCACIÓ 
Fa 20 anys que eduquem per transformar la 
vida d’infants i joves sense recursos com el 
Geomar, l’Amina i l’Stacy al barri de Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. I ho 
fem acollint i oferint suport escolar i emocional,  
a partir de tot el que ens pot oferir el món 
educatiu i lúdic. 

Ens adonem que l’atenció integral i 
l’acompanyament d’aquests infants des d’una 
visió transversal pot fer possible que els canvis 
es produeixin amb sentit i amb garanties de 
futur. Per això hem treballat en xarxa i colze a 
colze amb les famílies, les escoles, els serveis 
socials i els agents del territori, fent possible 
un recolzament constant i personalitzat.  
També hem adaptat i analitzat les necessitats, 
com cada curs, ja que és a partir d’aquestes 
que treballem, dissenyem i adaptem el  
programa educatiu. 

QUÈ FEM

Presentació 



Presentació 

IMPACTE

2.176
HEM ATÈS

infants,  
adolescents,  

joves i famílies

Durant el curs 
2013-2014

BARCELONA

Fundació 
Comtal

942
Han participat dels programes educatius

Han participat dels programes 
d’orientació i inserció sociolaboral

1.234
{



IMPACTE SOCIAL FINANÇAMENT

infants i famílies

Públic
Generalitat 
de Catalunya
Ajuntament 
de Barcelona 

Privat
Donatius

39 %

59 %
2 %

Hem atès

famílies
42

Hem fet un
seguiment
intensiu a

infants i famílies
9

Hem fet un
seguiment

psicològic a

Per visualitzar el vídeo 
fes clic aquí. Recorda 
que és necessari estar 
connectat a internet

VÍDEO  La Cristina, mare del Tria famílies

El que ens mou
A Catalunya, un 25% d’infants com el Geomar viuen 
per sota del llindar de la pobresa.

El nostre compromís
Creiem que es mereixen, més enllà de la seva situació 
econòmica o familiar, un espai positiu per compartir,  
aprendre i jugar. Per això els acollim, quan acaba 
l’escola, i els oferim tot el suport que necessiten amb 
diversos programes educatius i de recolzament familiar.
+ Suport escolar amb classes individuals on hem 
treballat aspectes educatius i motivacionals, 
classes grupals amb alumnes amb una necessitat 
d’aprenentatge comú i un espai on hem acompanyat 
els alumnes mentre fan els deures i treballen hàbits 
necessaris per a un bon seguiment escolar.
+ Activitats de lleure a través de jocs, tallers, esports 
i dinàmiques lúdiques i educatives.
+ Casals, colònies i campaments gràcies als quals  
els infants han viscut les vacances escolars de forma  
saludable, i hem evitat que estiguin sols a casa o al 
carrer.  
+ Acompanyament i seguiment psicològic als infants 
i a les seves famílies perquè guanyin en autonomia i 
autoestima.
+ Tallers i activitats amb el grup de mares per parlar 
de tot allò que les preocupa, establir vincles i millorar 
les seves competències en el coneixement de l’idioma, 
així com en l’adquisició de competències informàtiques. 
D’aquesta forma hem aconseguit incidir en el procés 
educatiu dels seus fills i filles i millorat la seva relació 
amb l’entorn. 

Educació

CENTRE OBERT TRIA                

El Geomar ve cada setmana a l’espai de deures i la seva 
voluntària, la Laura, l’ajuda i fan reforç de les assignatures 
que més li costen. També juga i participa en els jocs, tallers 
i festes que organitzem perquè pugui créixer en un entorn 
educatiu favorable. No us imagineu com va ser d’emocionant 
veure’l venir amb un somriure enorme per dir-nos, després de 
treballar molt al llarg de tot l’any, que passava de curs.

Hi col·laboren:

https://www.youtube.com/watch?v=-3JnEB0Bnic


Públic99 %

1 %alumnes derivats 
pel Consorci 
d'Educació de Barcelona

17 homes
14

dones
3 han estat 

promocionats 
de curs

8
han obtingut 
el graduat 
de l’ESO

2
Donatius

IMPACTE SOCIAL FINANÇAMENT

Consorci 
d'Educació 
de Barcelona
Ajuntament 
de Barcelona 

Hem atès

Educació

UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA       

El que ens mou
Donar resposta a l’elevat grau de fracàs escolar,  
retards en l’aprenentatge i absentisme escolar  
que presenten alguns joves amb comportaments  
inadequats i trets d’inadaptació social. Promocionar  
el jove, tant a nivell personal i social com acadèmic i  
laboral, ja que cada vegada són més els alumnes  
que els costa adaptar-se a les exigències del sistema 
educatiu actual.

El nostre compromís
Hem acompanyat i dotat el jove d’eines  
i recursos per afrontar millor el seu futur,  
i treballat a partir de tutories  
individuals adaptades a les seves 
capacitats i circumstàncies.
Les tècniques educatives que 
hem fet servir, com els tallers 
professionalitzadors, han ajudat  
i motivat els alumnes i alhora els  
han apropat al món laboral, amb  
aprenentatges pràctics. 
A part de les matèries acadèmiques i els  
tallers, s’han fet activitats culturals, d’oci,  
formatives i xerrades, per complementar el  
treball diari a l’aula.
L’èxit d’aquest programa va més enllà de l’obtenció 
del títol del graduat en educació secundària i la  
prevenció del fracàs escolar. Té a veure amb el retorn 
dels joves al sistema formatiu o, si més no, l’entrada 
al mercat laboral. 

Per visualitzar el vídeo 
fes clic aquí. Recorda 
que és necessari estar 
connectat a internet

VÍDEO  Els joves de la UEC i el seu testimoni

https://www.youtube.com/watch?v=H-wGqzeamjo


Educació

El que ens mou
Aconseguir que les persones del barri tinguin accés  
a una aula informàtica amb connexió a internet i 
adquireixin autonomia i competències tecnològiques 
bàsiques, claus avui en dia per a la seva inserció social 
i laboral.

El nostre compromís
Augmentant els coneixements informàtics, oferint  
assessorament, cursos i eines per trobar feina,  
contribuïm a trencar amb l’escletxa digital de les 
persones amb menys recursos, amb un enfocament 
eminentment laboral i comunitari.
  

Des de gener de 2013, som centre col·laborador  
del programa ACTIC de la Generalitat de Catalunya, 
per poder formar i acreditar de manera oficial els  
coneixements, habilitats i aptituds digitals.  
Les persones que superen satisfactòriament la prova, 
obtenen un determinat nivell de competències en TIC 
davant qualsevol empresa o administració.

Òmnia és una iniciativa que neix del Departament  
de Benestar Social i Família de la Generalitat de  
Catalunya.

PUNT ÒMNIA TRIA - TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ    

“Sin lugar a dudas, haber descubierto  
y realizado los diferentes cursos que   
en la Fundació Comtal se imparten ha 
significado un importantísimo avance  
en cuanto a mis conocimientos de  
informática se refiere, ya que dichos  
conocimientos eran  inexistentes.  Con  
el buen hacer de Elvira, la dinamizadora, 
no sólo he aprendido a utilizar los  
ordenadores, sino a moverme por  
internet sin ningún problema, así como a 
resolver cualquier duda que pudiera tener.
En un futuro, espero poder seguir  
acercándome a la Fundación para realizar 
los cursos que pudieran interesarme y 
trabajar con el ordenador”.  

Eric
43 anys



Públic

Donatius

99  %

1  %

IMPACTE SOCIAL FINANÇAMENT

Consorci de 
Serveis Socials 
de BarcelonaAl CRAE la Salle hi viuen menors

8
El que ens mou
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 que els acull, els fa de 
llar i substitueix temporalment la seva família. 

Què fem 
Hem acollit i donat protecció, confiança, seguretat 
i afecte, cada dia de l’any, als infants i adolescents 
tutelats per la DGAIA (Direcció General d’Atenció  
a la Infància i l’Adolescència) de la Generalitat de 
Catalunya. L’equip educatiu acompanya cada infant i 
adolescent i els dóna suport per superar els  
problemes emocionals a què s’han d’enfrontar al viure 
separats de la seva família i seguir amb èxit el curs 
escolar.

Educació

CRAE LA SALLE- CENTRE RESIDENCIAL D’ACCIÓ EDUCATIVA   

Per visualitzar el vídeo 
fes clic aquí. Recorda 
que és necessari estar 
connectat a internet

VÍDEO  Laura Rodríguez, educadora

https://www.youtube.com/watch?v=tTIePhojGH8
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BEQUES

Privat100  %

IMPACTE SOCIAL FINANÇAMENTEl que ens mou
Actuar contra el fracàs escolar, incrementar l’èxit 
acadèmic i fer possible que les persones participants 
es formin en igualtat d’oportunitats per accedir al 
món laboral. 

El nostre compromís
Atorguem ajudes econòmiques que han permès als 
alumnes l’obtenció del material necessari per assistir 
en les condicions adients a l’escola. També hem ofert 
suport individualitzat i hem fet un seguiment de prop 
del procés formatiu per superar amb èxit el curs,  
gràcies al programa de beques escolars de la  
Fundació Catalunya - La Pedrera. 

Educació

BEQUES PER A LA FORMACIÓ       

Hi col·labora:



El que ens mou
Fer possible la inserció sociolaboral dels joves que es 
troben en situació de vulnerabilitat social. 

El nostre compromís
Acollim, informem i assessorem els joves en procés 
de recerca de feina i/o de formació amb l’objectiu de 
millorar la seva ocupabilitat. Ho fem mitjançant un 
acompanyament personalitzat, integral i estructurat 
al voltant del projecte professional de cadascú.

Posem al seu abast les eines i materials imprescindibles 
per trobar feina: comptar amb un bon currículum, 
accedir a les ofertes i formacions ocupacionals. Si 
s’escau, també els adrecem a d’altres entitats del barri 
que els puguin ajudar a satisfer altres necessitats 
(accés a l’habitatge, atenció social d’urgències, etc.) 

Taller impartit amb la col·laboració de la  Fundació Escolta Josep Carol: 
“Vols treballar de monitor de lleure?”

Orientació i inserció sociolaboral 

PUNT D’INFORMACIÓ TRIA 

L’Abdelilah va venir a la 
Fundació Comtal fa tres 
anys. Vivia a Barcelona i 
necessitava trobar feina, però 
no sabia per on començar. 
“Me dieron información, 
hablamos de lo que había 
hecho, lo que me gustaba, 
y me ayudaron a creer un 
poco más en mí, a moverme 
y a luchar por conseguir un 
objetivo”, explica el jove.



El que ens mou
Oferir informació i assessorament jurídic a les  
persones quan la necessiten però per circumstàncies 
personals i econòmiques no poden accedir-hi.

Què fem
Garantim que aquelles persones amb menys recursos 
coneguin els seus drets i deures davant de qualsevol 
situació de la vida quotidiana i que puguin actuar en 
igualtat de condicions, a partir de l’orientació legal 
gratuïta sobre dret laboral, estrangeria i habitatge.

També oferim tallers de formació als professionals 
del sector social sobre temes específics, com els 
d’estrangeria i dret laboral, i a les empreses informació 
per facilitar la contractació laboral de persones en 
situacions excepcionals.
   
Per segon any consecutiu, hem col·laborat amb el PIJ 
de Ciutat Vella oferint assessorament laboral a joves 
amb molt poca experiència al mercat de treball. 

Orientació i inserció sociolaboral 

SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC

“Presenté la renovación de mis papeles  
de residencia y me salieron denegados, 
estuve muy preocupado pensando que 
después de tantos años luchando tendría 
que volver a mi país sin nada. Gracias 
a Ferran que me ayudó a presentar un 
recurso pude renovar mi documentación, 
y ahora sigo trabajando y haciendo mi 
vida aquí, donde quiero estar y buscando 
un futuro mejor para mi familia. Muchas 
gracias por tu trabajo.”

Souleymane,    
21 anys

participants

sessions 
formatives
amb

9

FINANÇAMENT

74 %

25 %
1 %

Públic
Generalitat 
de Catalunya
Ajuntament 
de Barcelona

Privat
Donatius

IMPACTE SOCIAL

persones
491

Hem atès Tipologia 
de consultes:

que el curs 
anterior

Nacionalitat 5 %
Estrangeria 63 %

Laboral 15 %
Habitatge 8 %

acompanyaments 
intensius

8



El que ens mou
Lluitar contra l’abandonament escolar prematur i 
oferir a nois i noies que no s’han pogut graduar d’ESO 
una nova oportunitat per retornar al sistema educatiu 
i trobar feina.

Què fem
Proporcionem una formació bàsica i professionalitzadora 
en el camp de l’electricitat a joves d’entre 16 i 25 anys 
que no han superat l’educació secundària obligatòria 
(ESO). Així s’incorporen a la vida activa, obtenen un 
certificat homologat per l’Administració pública i 
poden continuar formant-se posteriorment. 

El curs ha estat 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. 
El projecte s’ha portat a terme, un any més, a les 
instal·lacions de La Salle Barceloneta.

Orientació i inserció sociolaboral 

PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI)

“He aprendido muchas cosas sobre la 
electricidad, a trabajar con personas 
que no conozco, a trabajar como en la 
vida real (..), cómo es el trato con las 
personas y además he aprendido alguna 
cosa sobre otras profesiones.(…) Lo que 
más me gustó fueron las horas en las 
que hacíamos las prácticas en los tableros, 
el crédito de síntesis y las prácticas en 
una empresa” 

David 
Castillo 
Lopera,
16 anys

Hi col·labora:



serveis 
a la 
comunitat

joves 
61

IMPACTE SOCIAL FINANÇAMENT

66 %

32 %
2 %

Públic

Privat

Donatius

Generalitat 
de Catalunya
Ajuntament 
de Barcelona

Hem atès Hem 
fet

Hem 
pintat

Hem 
rehabilitat

Hem 
pintat

i fet 
l’arranjament 
del gimnàs 
de La Salle 
Gracia.

la capella del 
Centre Sant 
Pere Apòstol.

les persianes 
del Centre 
Ocupacional 
Grupdem.
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El que ens mou
Lluitar perquè els joves sense recursos ni oportunitats 
puguin construir-se de nou i tenir un futur digne.

Què fem
A través d’un tastet d’oficis en fusteria, pintura,  
electricitat i cuina oferim formació i donem eines 
perquè els joves puguin emprendre el seu projecte 
personal i iniciar-se en el món professional.

Quan acaben, posen en pràctica els seus coneixements 
prestant un servei gratuït a totes aquelles associacions, 
organitzacions socials, escoles i entitats 
públiques o privades que ho necessiten. 

Tot el procés de preparació i realització del servei  
es porta a terme amb la supervisió del professor 
expert en rehabilitacions i amb l’acompanyament d’un 
educador/a referent dels joves.

Orientació i inserció sociolaboral 

CONSTRUEIX-TE

 “De verdad que ha estado 
muy bien el Construeix-te. 
Con mis compañeros de 
clase estoy muy feliz. He 
aprendido  mucho de  
los demás, ideas nuevas, 
también con los profesores 
de carpintería, cocina y 
pintura. La Fundación  
me parece muy bien por 
todo lo que han hecho. 
Gracias por enseñar a 
mucha gente como  
nosotros, ojalá sigáis  
ayudando a los demás”. 

Lamin,
20 anys



insercions 
al mercat 
de treball

33190
pràctiques 
en empreses

34
insercions 
formatives 

6
persones 

IMPACTE SOCIAL FINANÇAMENT

99 %

1 %

Privat

Donatius

Hem atès

70
empreses 
vinculades, 
50 de les quals 
són noves

TENIM

Què ens mou
Les dificultats que tenen els joves en risc d’exclusió 
de trobar feina i d’incorporar-se al mercat de treball.

El nostre compromís
Acompanyar a la inserció sociolaboral  els joves 
d’entre 16 i 35 anys a través de diferents accions de 
millora de competències, coaching professional, i  
suport a la recerca de feina.
Des del projecte impliquem activament el teixit  
empresarial del territori per tal de garantir als joves 
un accés al mercat laboral amb èxit.
Tot això, ho fem juntament amb el servei d’intermediació 
laboral entre els joves i les empreses que col·laboren 
amb el projecte d’Inserció- Prospecció adherit a la 
Xarxa d’Inserció Laboral que desenvolupa el programa 
Incorpora de l’Obra Social La Caixa. 

Orientació i inserció sociolaboral 

INSERCIÓ- PROSPECCIÓ. PROGRAMA INCORPORA 

“Ha sido realmente  
gratificante la ayuda y  
trato recibidos. Me ayudaron 
a mantenerme activo a  
través de unas prácticas 
y también a encontrar un 
trabajo relacionado con 
mi ámbito. Me han estado 
asesorando y orientando 
durante todo el proceso,  
así como facilitado a la 
empresa información sobre 
las bonificaciones para que 
pudieran contratarme”. 

Iván Garcia 
Català,
beneficiari 
del servei 
d’inserció



persianesjoves 
han netejat i pintat de 2

IMPACTE SOCIAL FINANÇAMENT

100 % Públic
Ajuntament 
de Barcelona

comerços
84

El que ens mou
Fomentar la inserció laboral de joves amb dificultats 
per entrar al món laboral a través d’accions comunitàries 
i de millora de l’entorn de la ciutat.

El nostre compromís, què fem
Oferim feina a joves netejant i pintant persianes de 
comerços del districte de Ciutat Vella, després de 
rebre la formació necessària amb un tipus de productes 
que permeten la seva neteja posterior 
de manera fàcil i ràpida, fins i tot en 
el cas d’haver de netejar grafitis. 
Gràcies a un conveni signat amb 
l’Ajuntament de Barcelona,  
impulsem i coordinem aquesta 
iniciativa pionera que  
demostra que és possible 
transformar la realitat 
que ens envolta des 
d’un vessant social i 
aconseguir una ciutat 
més neta, beneficiant 
també els comerços del 
districte adherits a la  
campanya.

Orientació i inserció sociolaboral 

PERSIANES NETES A CIUTAT VELLA

Per visualitzar el vídeo 
fes clic aquí. Recorda 
que és necessari estar 
connectat a internet

VÍDEO  Amadou Diallo en Els Matins de TV3

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/titol-video/video/4751972/


FINANÇAMENT

97 %

3 %

Públic

Donatius

Ministerio 
de Sanidad, 
Seguridad 
Social 
e Igualdad

joves 
4

IMPACTE SOCIAL

A la llar 
Gmà. Adrià 
hi viuen

Què ens mou
La realitat dels joves sense referents adults en el seu 
procés d’emancipació. La seva dificultat per trobar 
habitatge, seguir el seu itinerari formatiu i donar les 
primeres passes en el món laboral.

El nostre projecte
Acollim els joves en un pis ubicat a la La Salle  
Barceloneta i treballem perquè esdevinguin  
autònoms gràcies al suport educatiu, la convivència i 
la implicació en l’entorn.
La Fundació continua apostant perquè l’educació  
esdevingui la clau del futur dels joves. Aquest programa 
està relacionat amb l’àrea laboral de la Fundació  
perquè ofereix possibilitats de formació i d’inserció 
laboral.
Treballem amb voluntaris perquè siguin referents o 
didàskalos (mestres de vida) per als joves.
Treballem en xarxa amb altres entitats que fan suport 
a joves sense referents familiars.
Posem els joves en el centre del projecte perquè siguin 
protagonistes del seu propi procés d’emancipació i 
aconsegueixin en un període curt de temps viure sols 
amb els seus propis recursos.

Orientació i inserció sociolaboral 

LLAR GERMÀ ADRIÀ

Amb la col·laboració de

El 20 de maig de 2014, 11 
estudiants i 3 professors de  
La Salle Manhattan College vam 
viatjar prop de 4,000 milles per 
explorar un país desconegut, 
conèixer gent nova i ajudar a 
la família lasal·liana en les 
necessitats i reptes pendents 
abans d’obrir la nova llar 
per acollir gent jove. Aquest 
viatge de dues setmanes era 
la nostra quarta experiència 
d’aprenentatge servei. Vam tenir 
un grup fantàstic, anomenat 
“Barcelona 14”. Viure i 
aprendre des del cor ens va 
ajudar a veure amb més 
claredat els reptes particulars 
que impacten aquestes 
persones, especialment els 
més joves i desafortunats. Tenir 
l’oportunitat de trobar-nos i 
parlar amb ells cara a cara, ens 
va ajudar a entendre millor la 
realitat de les seves vides.

Br. Ray i 
Kathleen, 
voluntaris



Juguem al carrer
Una aposta pel treball comunitari i a l’entorn més proper 
en què els infants i joves poden, un cop al mes, jugar 
amb les famílies, companys de classe i amb els veïns 
i veïnes en una activitat oberta al barri. Les diferents 
places de Ciutat Vella es converteixen en espais 
d’intervenció educativa i social, a través de tallers  
i activitats conduïdes per l’equip d’educadors i  
voluntaris fora de l’horari escolar.

Programa Salut als Barris
Continuem treballant amb d’altres entitats i comissions  
amb l’objectiu de sumar esforços i coordinar les  
accions que es porten a terme per millorar la qualitat 
de vida dels infants i joves del barri del Casc Antic.

Aquest programa fomenta el benestar, els hàbits de 
vida saludables i promou dinàmiques de participació, 
treball en xarxa i comunitat. 

Xarxa Laboral del Casc Antic (XLCA)
Formem part i dinamitzem la Xarxa Laboral del Casc 
Antic, un espai de relació i reflexió comunitària que 
aplega entitats i serveis públics de l’àmbit de la  
formació i la inserció laboral del barri de Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera de Barcelona.
La seva finalitat és promoure l’ocupació, la qualitat 
dels serveis i optimitzar recursos per donar suport a 
persones treballadores en situació d’atur, amb  
especials dificultats d’inserció i/o baixa qualificació,  
i amb necessitats d’eines de formació i orientació .

Entitats membres: Barcelona Activa, Fundació Bayt 
al-Thaqafa, Eicascantic, Fundació Migra Studium,  
Institut Municipal de Serveis Socials Casc Antic i 
Fundació Comtal

Sensibilització 
Hem visitat un total de 13 escoles repartides per tota 
Catalunya per parlar sobre el 4rt món, el voluntariat i per 
explicar les experiències viscudes al llarg d’aquests 
20 anys al costat dels infants, adolescents i joves, així 
com de les seves famílies.
Hem aconseguit sensibilitzar els alumnes sobre com 
és d’important per a les persones que ho necessiten 
sentir-se escoltades i acompanyades, aconseguir  
recursos bàsics per trobar feina i rebre, en un  
moment donat, un cop de mà per sortir-se’n i tirar  
cap endavant amb les seves famílies.

Participació i comunitat

Fes clic aquí per accedir al bloc. Recorda  
que és necessari estar connectat a internet 

10

50
activitats  al carrer

infants de mitjana 
a cada activitat

HEM FET

hi han participat

http://xarxalaboralcascantic.blogspot.com.es/


Economia, qualitat i transparència

La recerca de col·laboradors ha estat feixuga i complexa en un context de retallades socials i econòmiques que 
s’arrossega des de fa temps. Per això hem continuat fent un esforç de contenció, i hem treballat perquè cada euro 
invertit es multipliqués de forma exponencial per donar resposta a les necessitats reals dels que més ho necessiten. 

Hem obtingut la segona 
recertificació de la norma 

ISO 9001:2008 en el  
Sistema de Gestió  

de Qualitat. 

Fes clic aquí per accedir 
a la memòria econòmica. 
Recorda que és necessari 
estar connectat a internet. 
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1.267.369,04 €

25%

9%

91%

21%

70%

21%
12%

Assessorament 
i orientació 
laboral

Educació

Atenció
directa

Gestió,
administració i 
sensibilització

Donatius i 
aportacions

Finançament públic
Finançament privat

Prestació de serveis

DESPESESINGRESSOS

Hem auditat els comptes anuals 
i els resultats acrediten el rigor 

i l’excel·lència de la feina ben 
feta. Pots consultar al web  
de l’entitat tota la nostra  

informació econòmica. 

http://comtal.org/novaweb/wp-content/uploads/Comptes-anuals-13-14-auditats-versio-web.pdf


L’equip humà

133
persones  
voluntàries
que dediquen part 
del seu jo a fer que 
el jo dels altres sigui 
millor i fan possible 
que any rere any 
construïm, entre 
tots, un projecte 
sòlid i amb futur.

COMPTEM AMB

10
persones  al patronat
que permanentment  vetllen pel 
bon  funcionament de  la Fundació.

TENIM

41
persones
que fan de la seva 
feina una vocació 
de vida per conti-
nuar endavant amb 
els reptes de futur.

18
persones en  
pràctiques 

HEM ACOLLIT 

HEM 
CONTRACTAT

Per visualitzar el vídeo 
fes clic aquí. Recorda 
que és necessari estar 
connectat a internet

VÍDEO   La Carmen Cobo, voluntària

https://www.youtube.com/watch?v=2vESOUStV3w


Treball en xarxa

FORMEM PART

Fer xarxa és imprescindible per unificar esforços, 
aconseguir objectius i obtenir resultats més  
satisfactoris. Per això continuem coordinant-nos amb 
altres entitats del tercer sector, escoles, instituts, 
centres derivadors i Serveis Socials.

Consell Municipal d’Associacions (Barcelona)

Entitats Socials d’Església

Pla d’Acollida-XESAJE (Ajuntament de Barcelona)

Plataforma d’Entitats Cristianes amb la Immigració

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)

2



Reconeixements

LA FEINA BEN FETA

Premi Llegat Valldejuli
Un guardó de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del 

País que reconeix l’entitat no lucrativa que més ha destacat en 

l’atenció a les persones més necessitades, sobretot en el camp 

de l’assistència familiar.



Agraïment, valentia, constància i fins i tot inconsciència 
han estat elements clau per convertir una inquietud 
en un projecte de millora de la qualitat de vida de les 
persones més vulnerables.
 
Amb la celebració del 20è Aniversari hem pogut 
comprovar l’impacte de l’acció social, celebrar amb 
totes les persones que han fet possible l’evolució i 
creixement de l’entitat i sensibilitzar sobre els reptes 
que tenim per continuar transformant la realitat dels 
infants i joves sense recursos de Barcelona.

20è Aniversari

37a pujada a 
Montserrat: 
10 de maig. 

Diada de Sant Jordi: 
23 d’abril. 
Davant del Mercat de 
Santa Caterina. 

Festa al carrer: 14 de juny. 
Davant del Mercat de Santa Caterina.     

Acte institucional: 
21 de maig. El Born 
Centre Cultural.



Agraïments

GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE

Empreses programa Incorpora
Agefred, S.A
ASN Selección 
Becano
BORIS 45, S.L.
Calassé Serveis 
Coshop
Dalkia 
Digital Tel&Co 
El Columpiu
Els Pinxus
Esports MT
Evil Love
Hotel Laietana 
Hotel Neri
Hotel Sant Cugat

I love food
Lolita Bakery
Mercat Princesa (AN 
grup)
MT Sports
NH Diagonal
Pepe Fritz
Petits S.C.P
Restaurant A familia
Restaurant Bona Sort
Vall d’hebron 
Viñals Gourmet
Work Hotel
Zigi-zaga, S.L
21 de marzo

Amb el suport de:
Aires de Barcelona
API
Associació de Comerciants del Mercat de Santa Caterina
Associació de Voluntaris de “la Caixa”
Associació del Personal de “la Caixa”
Auditori Apropa
BCN Espai Social
By My Eco
Centre Sant Pere Apòstol
CIEE
Club Ciudad Diagonal
Club de Vol a Vela Igualada Òdena
Consorci El Far
Diari Ara
El Naturalista

Escola Forca
Escola Solc
Escola Súnion
Escoles La Salle
Falcons de Barcelona
Fundació BCN Born Gourmet
Fundació FCB
Fundació Joia
Fundació Pere Tarrés
Fundació PortAventura
Fundació Real Dreams
Fundació Valora
Grup Balaña
Grupdem

SCCL
Il·lusions Solidàries
INE
Intel
Mercat de Santa Caterina
Museu Picasso
OAK House
Pagès Editorial
Palau de la Música Catalana
plasticaFINA
SegurCaixa Adeslas
Sport
Tiger
Zurich

Amb la col·laboració econòmica de:

Amics i donants de 
la Fundació Comtal 

Finestra Oberta 
La Salle Bonanova

Joves 
La Salle



Tu ets la peça clau

Ets la peça 
clau per 
canviar el 
seu futur

www.comtal.org
comtal@comtal.org
Telèfon: 933199855

Forn de la Fonda, 5, baixos
08003 Barcelona

Dipòsit legal: B-15487-2012
Coordinació i redacció: Fundació Comtal

Disseny gràfic: www.bwokaa.com
Fotografies: Pilar Plaza, Fundació Comtal

Imprimeix: Apunts

Fent teaming,  
amb  

microdonacions 
d’1€ al mes

Com a  
empresa

Com  
amic o  
amiga

Com a 
voluntari o
voluntària

I fent difusió 
per arribar a 

cada vegada més 
persones

Fes clic a les icones per col·laborar

Fent un  
donatiu
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Segueix-nos!

/FundacioComtal

@FundacioComtal

http://www.comtal.org/novaweb/col-labora/donacions/
https://portal3.lacaixa.es/apl/donativos/detalle_es.html?DON_codigoEntidad=56&DON_causa=FUNDACION%20COMTAL-PROYECTES%20INFANTILES&JSESSIONID=0001YiKw2NtvLz0pmeiULk8TqlY:-G90U5
http://www.comtal.org/novaweb/col-labora/voluntariat/
http://www.comtal.org/novaweb/col-labora/empreses/
https://www.teaming.net/amicsdelafundaciocomtal
https://www.facebook.com/FundacioComtal
https://twitter.com/@FundacioComtal
https://www.youtube.com/user/fcomtal
https://www.flickr.com/photos/campanyatriaespai_fundaciocomtal/
http://www.comtal.org/fundaciocomtal/
www.comtal.org

