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En tancar el curs, ens agrada fer balanç per poder fer-vos arribar els 
resultats actualitzats de la nostra activitat.

El temps passa més ràpid del que ens adonem i no sempre ens fa 
conscients de que s’escola amb avidesa en el nostre dia a dia ple 
d’activitats, de reunions, de noms i rostres d’infants i de joves a qui 
acompanyem en el seu creixement.

El curs 2009-2010 ha estat dur i difícil, i ens ha mantingut emmar-
carts en un context socioeconòmic força complex en temps de crisi. 
Les entitats del Tercer Sector Social hem vist disminuir els recur-
sos econòmics i doblat la demanda de serveis. Acostumats a sortejar 
les dificultats, encara podem dir que, tot i aquesta paradoxa, hem 
aconseguit tirar endavant. Tot plegat, una constatació de l’habilitat, 
no sempre reconeguda per les administracions, que tenim les entitats 
socials per optimitzar recursos, i de la inquietud de tots els que for-
mem part d’aquesta gran família de les entitats socials de contribuir 
a la construcció d’un món millor, atenent sempre a tothom qui ens 
reclama atenció i ajuda. 

El nostre treball se centra en el treball amb la població que es troba en 
situació de marginalitat, vulnerabilitat i fragilitat. Al llarg de les properes 
planes trobareu el detall de l’activitat d’aquest curs del qual podem dir 
satisfets, un cop més, que hem fet més amb menys.

I un darrer apunt per fer una menció especial d’agraïment al Gmà. Sal-
vador Fargas que durant nou anys ha exercit el càrrec de president de la 
Fundació i que, tot i que continuarà com a membre del Patronat i volun-
tari de suport escolar al Centre Obert Tria, va manifestar el seu desig de 
deixar la presidència. Gràcies per la seva disponibilitat, el seu servei, el 
seu bon fer, i la seva paraula sempre encoratjadora i propera.

A tots i totes, moltes gràcies! 
Anna-bel Carbonell, Directora

Durant el curs 2009-2010 hem atès a 5.707 infants, 
adolescents i joves d’entre 3 i 35 anys de més de 60 
països, que d’una manera o altra han participat en els 
diferents projectes que ofertem.

EDUCACIÓ, CLAU DE FUTUR
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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 del  
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 a 
la millora de la qualitat de vida de les persones.

MISSIÓ I VISIÓ

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.

53%
nens

47%
nenes

El Centre Obert TRIA és un projecte que realitza una tasca preventiva en 
horari extra-escolar per a infants i adolescents de 3 a 18 anys en risc 
social, per tal de compensar les dificultats socioeducatives. 

Des dels Centres Oberts s’aposta per una socialització àmplia, plural 
i flexible, per afavorir la integració i l’òptima convivència. Els infants i 
adolescents atesos segueixen itineraris educatius personalitzats que 
comparteixen amb els seus companys/es i educadors/es, tot fomentant 
la participació activa en la realitat que els envolta.

En l’àmbit educatiu, les activitats -Suport Escolar i Tria Deures- estan 
pensades per millorar el desenvolupament dels coneixements curricu-
lars bàsics que s’expliquen a l’escola.

En l’àmbit lúdic, la proposta d’activitats -Tardes Tria, Tria Esports, Casal 
d’estiu i colònies- s’emmarca en el món del lleure i es treballen aspectes 
socioeducatius que aposten per ensenyar els infants a gestionar el seu 
temps lliure d’una manera òptima i saludable.

Aquest any s’ha fet un pas més en el treball amb les famílies, i s’ha refor-
çat el treball en xarxa col·laborant amb altres entitats i empreses a l’hora 
de realitzar diferents activitats.

CENTRE OBERT TRIA

36% públic 
(Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona)

61% privat 
3% donatius/aportacions 
      dels beneficiaris/es

De les diverses activitats, 
enguany n’han gaudit 
181 infants de 16 
nacionalitats diferents. 
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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



L’objectiu del programa és garantir a tothom l’accés a les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació (TIC).

El Punt Òmnia Tria ofereix accés a un ordinador amb connexió a Internet 
durant l’horari de lliure disposició. Així mateix, hi ha un horari reservat 
a les entitats del barri que vulguin fer ús de la sala, tot comptant amb 
el suport del dinamitzador/a. S’ofereixen cursos per iniciar-se a la infor-
màtica, el món online i per estar al dia de les últimes tendències en TIC.  

Pel Punt Òmnia han passat 1.165 persones i s’han realit-
zat el doble d’usos informàtics, majoritàriament per temes 
de recerca de feina, elaboració de currículum i recerca 
d’informació a la xarxa. 

S’han ofertat 18 cursos de formació.

UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ 
COMPARTIDA- UEC COMTAL 
El projecte té com a objectiu central aconseguir una escolarització 
satisfactòria dels adolescents que han quedat al marge de l’entorn 
escolar després de presentar dificultats greus d’adaptació, absentisme 
crònic i problemes conductuals.

A la Unitat d’Escolarització Compartida es treballa per millorar l’auto-
estima i la confiança dels joves perquè puguin reprendre el seu itine-
rari formatiu, oferint un projecte curricular adaptat sobretot a l’ori-
entació laboral i vital. La formació incideix en els hàbits de treball 
i de convivència, en la formació instrumental de base i els ta-
llers més manipulatius com el d’electricitat, fusteria o cuina.       
Enguany s’han incorporat també cursos de dibuix i pintura, 
lectoescriptura, teatre, marqueteria, costura i cinebloc. 

Una altra novetat d’aquest curs ha estat el treball 
amb alumnes derivats d’un centre de salut mental. 
L’experiència ha estat força positiva tant per l’equip 
educatiu com per a l’alumnat, que va ajudar i inte-
grar perfectament els seus companys i companyes 
dins del grup. 

PUNT ÒMNIA TRIA- 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

CENTRE RESIDENCIAL D’ACCIÓ 
EDUCATIVA- CRAE LA SALLE
El CRAE La Salle és un pis d’acollida per a la guarda i la protecció 
de menors en situació de desemparament que, de forma temporal, 
substitueix a la família. Funciona de manera ininterrompuda tots els 
dies de l’any.

El CRAE la Salle es va posar en marxa el desembre del 2007 i acull 
a menors d’edats compreses entre els 4 i els 16 anys tutelats per la 
DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) de la 
Generalitat de Catalunya.  

Al CRAE La Salle viuen 8 menors.

99% públic 
(Consorci d’Educació de Barcelona)

1%  donatius/ aportacions 
       dels beneficiaris/es 

99% públic 
(Consorci de Serveis Socials de Barcelona)

1% donatius
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100% públic
(Generalitat de Catalunya)

ÀREA EDUCATIVA

14
nois

3
noies

Enguany hem atès 17 alumnes, 
derivats pel Consorci d’Educació 
de Barcelona.



PROJECTE BEQUES 
PER A LA FORMACIÓ

àREA LABORAL

L’objectiu del Projecte de Beques, integrat dins del Programa Accés de 
l’Obra Social de Caixa Catalunya, és lluitar contra el fracàs escolar i pro-
piciar les condicions socials i econòmiques perquè infants, adolescents 
i joves en risc d’exclusió social puguin augmentar la seva formació i 
ocupabilitat i accedir al món laboral en millors condicions.

En definitiva el programa actua enfront el fracàs escolar intentant      
incrementar l’èxit acadèmic dels joves per a un futur laboral qualita-
tivament millor.

100% privat

El Punt d’Informació Sociolaboral Tria té com a objectiu informar, orien-
tar, mediar i assessorar aquells/es joves que es troben en un procés de 
recerca de feina o amb desconeixement de la xarxa social i laboral, i que 
estan en risc d’exclusió social.

Des d’aquest servei s’informa sobre els materials i eines imprescin-
dibles per trobar un lloc de treball, com les ofertes publicades a la 
premsa o la formació ocupacional que es realitza a Barcelona; s’ori-
enta i assessora per elaborar el currículum, i, si s’escau, es deriva a 
altres entitats col·laboradores del barri per satisfer altres necessitats, 
d’idioma, menjar, etc. 

Des d’aquest servei s’han fet 3.488 consultes, i s’ha atès 
de manera personalitzada 416 joves.

PUNT D’INFORMACIÓ TRIA
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67% públic 
(Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona)

33% privat

S’han beneficiat del Projecte de Beques per a la Formació 
17 infants, adolescents i joves d’11 a 16 anys que podran 
continuar amb la seva formació.

ÀREA EDUCATIVA



L’objectiu dels programes d’Inserció-Prospecció és acompanyar els   
joves a definir quin és el seu projecte professional, oferir espais i su-
port per a la recerca activa de feina i proporcionar eines per a la millora 
competencial que faciliti el seu accés al mercat de treball. Es tracta 
d’una iniciativa adherida a la xarxa d’inserció laboral desenvolupada 
per Incorpora, de l’Obra Social La Caixa, que elabora itineraris indivi-
dualitzats per generar oportunitats de feina per als col·lectius en risc 
d’exclusió. Des d’aquest programa també s’ofereix un servei d’inter-
mediació laboral entre empreses que hi vulguin col·laborar i els usua-
ris/es de l’àrea Laboral. 

D’aquest curs cal destacar la implementació de la metodologia d’ocu-
pabilitat per competències, transmesa des de la federació d’Entitats 
Catalanes d’Acció Social (ECAS), que ha permès la millora de la quali-
tat en l’atenció als usuaris i usuàries. D’altra banda, ha estat important 
la consolidació de la relació amb l’empresa Starbucks, que ha permès 
aprofundir en el treball del projecte laboral dels joves. 

Finalment cal destacar l’inici del projecte Joves Competents, en col·laboració 
amb el Departament de Treball. La iniciativa ha facilitat la creació d’itine-
raris integrats amb formació tècnicoprofessional de monitoratge en temps 
de lleure, que s’ha realitzat amb la Fundació Josep Carol, i de mecànica de 
bicicletes, que s’ha fet amb la col.laboració de Biciclot SCL. 

56% públic
(Generalitat de Catalunya) 

44% privat

Construeix-te pretén facilitar les eines necessàries perquè els joves inactius, 
de 16 a 20 anys, es motivin i desenvolupin les capacitats imprescindibles 
que els permetin la seva posterior inserció laboral o formativa. 

El projecte es basa en la metodologia d’aprenentatge i servei, on es fan 
activitats per a la formació bàsica, amb un posterior servei a la comunitat, on 
es desenvoluparan les tècniques adquirides durant l’etapa d’aprenentatge.

A més a més, s’intenta que aquests/es joves assoleixin els valors del treball i 
de l’esforç, i que generin un sentiment de pertinença i compromís a l’entorn.

CONSTRUEIX-TE

25% públic 
(Generalitat de Catalunya)

69% privat
6% aportació dels beneficiaris/es

El servei vol proporcionar una orientació i assistència legal gratuïta a la 
població en situació en risc d’exclusió social que ho necessiti. 

A més aquest ha estat un any amb canvis legislatius importants en l’àm-
bit d’estrangeria i en l’adquisició de noves competències de la Gene-
ralitat de Catalunya en l’àmbit d’immigració. D’aquí la importància del 
servei d’orientació que s’ofereix a professionals que treballen en aquest 
sector, i l’assessorament i orientació legal que es dóna a empreses per 
tal de facilitar la contractació laboral de persones en situacions excepci-
onals, convertint-nos en un referent en aquest àmbit. 

S’han realitzat 6 tallers formatius amb un total de 90 participants.

ASSESSORIA JURÍDICA

92% públic 
(Ajuntament de Barcelona)

8% privat

S’han atès 95 joves de diversos centres derivadors, 39 dels 
quals han participat del projecte. Els serveis s’han centrat bàsi-
cament en actuacions de creació d’estructures de fusta i pintura.

S’han realitzat 4 accions de servei a la comunitat que han 
beneficiat a les següents entitats: Fundació CEPAIM, Àrea 
de Joves del Pla de Desenvolupament Comunitari de 
Casc Antic i Projecte Sostre.

84%
homes

16%
dones

Des dels itineraris personalitzats 
s’han atès 151 persones, 
de les quals 83 han participat 
del projecte. 

S’han visitat 48 empreses noves a través de les quals 
s’han realitzat 16 insercions i s’han signat 12 convenis 
de col·laboració.
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54%
homes

46%
dones

Des d’aquest servei s’ha atès 
de manera individualitzada 466 
persones de 45 nacionalitats 
diferents.

INSERCIÓ- PROSPECCIÓ: 
PROGRAMA INCORPORA

ÀREA LABORAL

El Construeix-te m’ha servit per tenir 
coneixements sobre fusteria i de com 
treballar en equip. Ara treballo amb un 
amic autònom i he pogut aplicar tot el 
que he après. Aly Cherif



DESPESES PER PROJECTES 2009-2010 FONTS D’INGRESSOS 2009-2010
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GESTIÓ DE QUALITATINFORMACIÓ ECONÒMICA

ConSTRUEIX-TE 7%
UEC 12%

CRAE 39%InS 8%

ÒMnIA 4%

PIJ 7% TRIA 16%

GEnERAl fUnDACIó
CoMTAl 5%

BEQUES 2%

TOTAL INGRESSOS 1.120.845,72 €

TOTAL DESPESES 1.117.329,58 €

RESULTAT DE L’EXERCICI 3.516,14 €

Prestació de Serveis 53%

finançament
públic 20%

finançament
privat 21%

Donatius
i aportacions
beneficiaris 
6%

La Fundació Comtal defineix la seva política de qualitat com a part 
integrant de les línies estratègiques generals i es compromet a co-
plir, donar a conèixer i assegurar el seu compliment per part de tot 
el personal.

Estem certificats i treballem en base a la Norma ISO 
9001:2008 des del 2005. Com a instrument d’avalua-
ció utilitzem els seus estàndards de qualitat, de con-
trol i de millora contínua.

L’abast del sistema arriba a tots els projectes i serveis desenvolu-
pats per la Fundació Comtal. 



NOU PATRONAT A LA FUNDACIÓ COMTAL  
El Govern de la Fundació ha renovat la composició dels membres per 
al proper quatrienni. 

El nou Patronat està integrat per:

En relació a la composició del nou òrgan de Govern, alguns membres 
renoven el càrrec una temporada més i altres cedeixen la seva funció a 
les noves incorporacions. En aquest sentit, volem agrair la feina feta del 
Gmà. Antoni Clavé, del Gmà. Josep M. Pons i del José Luis Martínez, que 
finalitzen el seu període com a patrons de la Fundació. D’altra banda, 
el Gmà. Salvador Fargas, fins ara president de la Fundació passa a ser 
substituït pel Gmà. Josep Guiteras.
 
Les funcions de l’òrgan de Govern tenen a veure amb les línies estratègi-
ques de la Fundació. Des del Patronat es defineix i es vetlla per la missió, 
es planifica a llarg termini i s’elaboren noves polítiques d’actuació. A 
més de proporcionar lideratge i una visió clara de l’organització, els seus 
membres participen a l’àmbit operatiu i de gestió.
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PRESIDENT: Gmà. Josep Guiteras

VICEPRESIDENT: Jordi Jover

SECRETARI: Gmà. Javier Núñez

ADMINISTRADORA: Alícia Artiaga

VOCALS: Jaume Albaigès, Irene Borràs, Gmà. 
Salvador Fargas, Jordi Palou i Valeri Ruiz

EQUIP hUMà

La Fundació pot dur a terme la seva activitat gràcies a l’equip 
humà que hi treballa diàriament. Tots els seus projectes malden 
per transformar la realitat de les persones més properes, lluitant 
contra l’exclusió social i per a la igualtat d’oportunitats. 

Enguany 35 professionals contractats han treballat de la mà d’un 
centenar de voluntaris i voluntàries i 4 persones en pràctiques. Per 
nosaltres la clau de la nostra força d’actuació és el Voluntariat...

Totes les iniciatives són possibles gràcies a la feina de l’equip de 
voluntaris i voluntàries, que en el seu temps lliure donen suport 
al treball dels professionals i brinden els seus coneixements per 
construir, entre tots i totes, un projecte sòlid i amb futur.  

El llançament d’un nou canal de comunicació, com és el bloc “Va 
de Vides”, aporta, també, qualitat en el projecte, entenent que la 
tasca del voluntari/a és molt humanitària i necessita del compartir. 
Al mateix temps, és un bon canal per donar informació de la Fun-
dació, facilitar eines de formació i escoltar les experiències diàries                 

de tots els voluntaris/es. Es tracta d’una porta oberta a la reflexió 
i la participació dels que treballen per l’educació i la inserció de 
col·lectius en risc d’exclusió social, una forma de fer-nos partícips 
de les seves vivències i inquietuds. 

han estat molts/es els que han contribuït a fer possible aquesta 
causa, aquest granet de sorra a favor del treball per l’educació i in-
serció laboral d’infants, joves i adolescents en risc d’exclusió social. 

A tots ells/es, voluntaris/es i professionals, i també als membres del 
Patronat, volem mostrar el nostre agraïment per la feina ben feta. 

EQUIP hUMà

La Fundació Comtal acull tothom que vulgui 
contribuir, des d’una petita aportació, a una 
missió compartida per a tots els que hi som.  
Ser voluntari és un estat d’ànim -un estat 
de l’ànima- que et duu a fer per contribuir 
a una causa major. Pere Vivancos, voluntari.

Per mi treballar a la Fundació Comtal és 
fer palesa la meva convicció sobre el deute 
que tinc envers la societat i com intento 
abordar-lo mitjançant la participació activa. 
Laia Savall, tècnica d’Inserció
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Fer xarxa és imprescindible per unificar esforços, aconseguir ob-
jectius comuns i obtenir resultats més satisfactoris. La participació 
en les comissions de diferents xarxes i federacions d’enguany es 
concreta de la següent manera:

•	 Xarxa de Centres La Salle Catalunya

•	 ARLEP La Salle- Comissió d’Educació No Formal

•	 FEDAIA                                                                                    
(Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància          
i l’Adolescència)

•	 ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social)

•	 FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social)

•	 PICA (Pla Integral del Casc Antic)

•	 Xarxa Centres Oberts (Ajuntament de Barcelona)

•	 Xarxa d’Inserció Sociolaboral (Ajuntament de Barcelona)

•	 Xarxa Òmnia (Generalitat de Catalunya)

•	 Consell Municipal d’Associacions (Barcelona)

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

•	 Consell d’Infància (Districte de Ciutat Vella de Barcelona)

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

•	 Plataforma d’Entitats Cristianes amb la Immigració

•	 Taula del Tercer Sector Social de Catalunya

5 CAVES, 5 PROJECTES SOLIDARIS, 
UNA UNIÓ AMB FINS SOCIALS
La Fundació Comtal ha estat una de les entitats guanyadores del premi “5 
caves 5 projectes solidaris 2010” convocat per la Federació Catalana de 
Voluntariat Social (FCVS).

Es tracta d’una iniciativa solidària, promoguda per la FCVS i Caves Ber-
dié, en què cinc empreses privades, el celler Caves Berdié, les xocolates 
Petit Plaisir, la firma de bijuteria A&A Artesania, Ció Gastronomia Selecta i 
Munich Sports destinen un percentatge de les vendes d’una selecció de 
productes a cinc projectes solidaris.  

En el nostre cas, el projecte del Centre Obert Tria i l’ampliació de les seves 
instal·lacions va emportar-se el guardó a la categoria Infància. Aquest gran 
repte es beneficia del percentatge de la venda del lot Rupestre, format per 
un dels cinc caves solidaris, el Berdié Brut Rupestre, la caixa de xocolata 
“Petit Geste”, el penjoll “Infància” de A&A Artesania, les galetes de taronja 
de Ció Gastronomia Selecta i la bamba Munich Acropol de Munich Sports. 

Igualment, des del primer dia, el projecte “5 caves 5 projectes solidaris” ha 
mostrat la voluntat de realitzar altres accions per augmentar els beneficis per 
a les entitats guanyadores de la darrera edició del concurs. N’és un exemple 
l’organització del concert benèfic de Lax’n’Busto o la creació de lots de pro-
ductes solidaris amb motiu de les festes nadalenques. 

Volem agrair a la Federació Catalana de Voluntariat Social i les cinc em-
preses col·laboradores del projecte el seu suport per fer realitat aquest 
gran projecte que hem encetat amb molta il·lusió i energia. Tam-
bé donem les gràcies a 
Alter Company i Dracnet, 
empreses que de ma-
nera voluntària han col-
laborat, des de les seves 
especialitats, per fer rea-
litat aquest premi. 
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FEM FUNDACIÓ, FEM BARRI!
X PREMI BARCELONA ASSOCIACIONS 2010

La Fundació Comtal ha estat guardonada amb el “X Premi Barcelona As-
sociacions 2010” que vol fomentar l’associacionisme tot reconeixent les 
bones pràctiques de les entitats. 

En aquest sentit, la Fundació Comtal va rebre el segon premi pel projecte 
“Educació, clau de futur. Fem Fundació, fem Barri”, que ha volgut enfor-
tir la participació dels diferents actors de l’entitat (infants, joves, famílies, 

voluntariat i contractats/des) a 
través de la seva intervenció en 
diferents dinàmiques participa-
tives on han fet propostes edu-
catives a realitzar en el barri de 
Sant Pere, Santa Caterina i La 
Ribera en els propers tres anys. 

D’aquestes sessions han sorgit moltes necessitats i idees per aplicar al barri, 
i, després d’un procés de votacions, les propostes escollides han estat: 
 

1. Augmentar els recursos esportius i activitats esportives: obertura de 
patis d’escola per realitzar activitats, diversitat d’esports i d’activitats.

2. Ampliar el nombre de recursos educatius, especialment tenint en 
compte la petita infància.

3. Potenciar al barri d’una oferta específica de formació ocupacional i pro-
fessional d’oficis per als joves.

Pots veure tota la informació a:
http://premibarcelonaassociacions2010.blogspot.com/

CLAUS DEL NOU LOCAL, 
CLAU DE FUTUR
El dia 5 de març va tenir lloc l’últim tràmit que ens ha 
permès disposar d’un nou espai ubicat al carrer Sant 
Pere Mitjà, cedit gratuïtament per La Salle. Les noves 
instal·lacions ens permetran millorar la qualitat de les 
activitats que oferim i plantejar nous reptes de futur.

Es tracta d’un local de 220 metres quadrats que s’ha 
d’habilitar Per aquest motiu, hem engegat la campa-
nya Tria Espai “I tu, què hi posaries?”, una iniciati-
va amb què volem facilitar la col·laboració, tant de 
particulars com d’empreses, ja sigui a través d’una 
aportació econòmica o de materials per al nou espai.

Volem agrair a La Salle Catalunya i a l’aleshores pro-
vincial germà Josep Martí aquest gest i la contribució 
que representa per a la nostra missió. 

TREBALL EN XARXA TREBALL EN XARXA



LA REALITZACIÓ DE TOT AQUEST TREBALL hA ESTAT 
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I EL SUPORT DE DIVERSES EMPRESES I ENTITATS:
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