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Presentació

BENVINGUDA
És un plaer presentar-te la memòria de la Fundació Comtal
del curs 2012-2013. Un 2013 que es va tancar amb un atur
del 26%, percentatge que arribava al 55% per als menors
de 25 anys. Aquestes xifres amaguen moltes realitats complexes: famílies sense ingressos, frustració, joves desmotivats per formar-se i per buscar un lloc de treball, desconcert, desil·lusió,...
Un any més, la feina de la Fundació ha permès estar al costat de més de 920 infants i més de 1.300 joves. Aquestes
xifres ens parlen d’il·lusió, d’esperança, de noves oportunitats, de preparar-se per encarar el futur amb garanties
d’èxit.
Suport escolar, recerca de feina, informàtica, pis de menors,
tallers formatius, una professió, oportunitats laborals,...
Més de 10 programes i múltiples activitats ens permeten
seguir acompanyant, a aquells que més ho necessiten, a
construir un futur possible. Aquesta tasca no seria possible sense l’esforç i la dedicació dels professionals, els voluntaris, les persones que ens donen suport econòmic, les
administracions públiques, les escoles, els Germans de La
Salle, les empreses col·laboradores i totes aquelles persones que, d’una manera o altra, ens acompanyen en el camí.
Encarem el 2014 amb energies renovades. Celebrarem el
20è aniversari de constitució de l’entitat. Una fita que ens
omple de satisfacció i ens esperona a néixer de nou. Perquè
aquests 20 anys ens han ensenyat que, quan creus en els
infants i en els joves i els fas sentir estimats, el seu creixement és sòlid i la transformació possible.
En nom de tots els que creiem que aquest món pot ser una
mica millor, gràcies per endollar-te al seu futur.

Patronat de la Fundació Comtal

Presentació

LA NOSTRA RAÓ DE SER
MISSIÓ
L’educació i
la inserció social
d’infants, adolescents
i joves en situació
de risc social.

PRINCIPIS
EDUCATIUS
1. Acollir als infants, adolescents
i joves i acompanyar-los en el procés de
creixement i l’etapa de formació.

2. Reforçar les capacitats de les persones
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.

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.

Presentació

DURANT EL CURS 2012-2013

de més

HEM ATÈS

2254
infants
adolescents
joves
i famílies

de 69
nacionalitats
diferents

Han
participat

921
dels
projectes
educatius

Han
participat

1333
dels projectes
d’inserció
laboral
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QUÈ FEM
EDUCACIÓ
Amb el lema Educació, clau de futur, oferim
oportunitats als infants, adolescents i joves
de 3 a 18 anys que viuen al barri de Sant Pere,
Santa Caterina i la Ribera, i que es troben en
situació de vulnerabilitat social.
I ho fem convençuts de que es mereixen un
espai positiu en el qual compartir, jugar, somiar
i rebre suport escolar, a partir de tot el que ens
pot oferir el món educatiu i lúdic.
L’acompanyament constant, l’atenció personalitzada i el treball colze a colze amb les
famílies, les escoles, els serveis socials i
els agents del territori, posen sobre la taula
noves necessitats i nous reptes, a partir dels
quals dissenyem i adaptem, cada curs, el projecte educatiu.

ORIENTACIÓ
I INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Volem que els joves de 16 a 35 anys que han
abandonat l’educació reglada reprenguin la
seva formació, i ajudar les famílies sense formació ni feina en la recerca de recursos per
preparar-se millor i accedir al mercat laboral.
Per això fomentem les potencialitats de cada
persona i els oferim informació, formació prelaboral i itineraris personalitzats.
El treball amb les persones que atenem es fa de
forma transversal, aprofitant tots els recursos
disponibles, i dissenyant noves iniciatives per
a la seva promoció i capacitació.
Continuem 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

CENTRE OBERT TRIA
El que ens mou
És dilluns a la tarda, i la Kautar, la Mariela i el Pablo entren a la sala de jocs de la Fundació Comtal cantant “el
tren petitó, que corria, que corria….” mentre el Sofian
i la Carol ploren. Potser volen estar amb la seva mare,
que no els pot atendre perquè treballa. De sobte, una
voluntària porta el berenar, pa amb xocolata, com diu
la cançó, i comença a moure un putxinel·li per captar la
seva atenció.
A Catalunya un de cada quatre d’infants com la Kautar,
la Mariela i el Pablo viuen sota del llindar de la pobresa.
Una dada que ells encara no poden comprendre, però
amb la qual conviuen cada dia perquè als seus pares
cada dia els costa més pagar el lloguer del pis on viuen,
trobar feina i comprar productes alimentaris saludables que els ajudin a créixer.

El nostre compromís
Per donar resposta a aquestes i d’altres necessitats
dels infants i joves de 3 a 18 anys, els acollim cada tarda, quan acaba l’escola, i els ajudem a créixer amb diversos programes educatius i de recolzament familiar:

1. Suport escolar individualitzat i grupal perquè superin amb èxit el curs escolar.

2. Activitats de lleure amb jocs, tallers, esports i dinàmiques lúdiques.

3. Casals, colònies i campaments perquè els infants
visquin el temps de lleure de forma saludable i educativa.

4. Acompanyament i seguiment psicològic als infants
i a les seves famílies perquè guanyin en autonomia i
autoestima, bàsiques per a la seva inclusió social.

IMPACTE SOCIAL

FINANÇAMENT
51%

26%

nenes

210
infants
atesos

27

families
ateses

10

infants i families en
seguiment psicològic

49%

nens

14

nacionalitats
diferents

71%
3%

Públic

Generalitat
de Catalunya
Ajuntament
de Barcelona
Diputació de
Barcelona

Privat
Donatius

El Centre Obert Tria és...
Els infants t’ho expliquen:

Per visualizar al vídeo
fes click aquí, recorda
que és necesari estar
connectat a internet

Educació

UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA - UEC COMTAL
El que ens mou
Hi ha adolescents que presenten importants dificultats d’adaptació a l’entorn escolar que es manifesten
en problemes de conducta, absentisme, etc. quan arriben a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).
Des de la convicció que no totes les persones som
iguals, des de la UEC treballem per ajudar els alumnes
a reprendre el seu itinerari formatiu, millorar les seves
competències personals i socials i recuperar la confiança en si mateixos.

IMPACTE SOCIAL

FINANÇAMENT

14
nois

17

alumnes atesos

derivats pel Consorci
d'Educació de Barcelona

3
noies

9

han
passat
de curs

2

han obtingut
el graduat
de l’ESO

99%

1%

Públic

Consorci
d'Educació
de Barcelona

Donatius

El nostre compromís

MªJosé Montero
33 anys, educadora

“Són molts els anys que fa que
treballo a la Fundació i són també
moltes les coses que hi he après.
Si hagués de triar-ne una, la més
important, seria que m’he adonat
que els alumnes necessiten algú que
cregui en ells, els estimi i els valori
pel que són en el present. Si nosaltres, els educadors, som capaços de
fer-ho, llavors és quan comencen els
veritables canvis i quan apareixen les
seves potencialitats.”

Ho fem reforçant l’atenció i el seguiment a través de
tutories individuals i d’assemblees grupals, recollint
en tot moment el grau de satisfacció dels alumnes i de
les famílies i adaptant el projecte curricular.
- Hàbits de treball i convivència.
- Càpsules de tècniques d’estudi.
- Formació instrumental de base.
- Tallers d’electricitat, fusteria o cuina.
- Interioritat-relaxació i música.
- I activitats culturals, d’oci, formatives i xerrades.
Així aconseguim que rebin amb actitud positiva
l’oportunitat de seguir amb els estudis.

Educació

PUNT ÒMNIA TRIA - TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
El que ens mou
Fer possible que totes les persones del barri tinguin
accés a una aula informàtica amb connexió a Internet
i formació 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).

IMPACTE SOCIAL

FINANÇAMENT

Hem atès

Hem tancat
el curs amb

persones

usos

644

7698

99%

10

tallers de formació

1%

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.

“Utilizo la sala de ordenadores porque no tengo en casa, sobre todo lo
que hago es buscar trabajo en páginas
como loquo y también algunos trámites online, lo manejo bastante bien
sola, pero a veces Elvira me ayuda en
alguna cosa que me atasco.
Me siento muy a gusto cuando vengo
porque todo el personal es muy amable y te tratan muy bien. Gracias.”
Fatiha
43 anys

Públic

Generalitat
de Catalunya

Donatius

Educació

CRAE LA SALLE- CENTRE RESIDENCIAL D’ACCIÓ EDUCATIVA
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 a la seva família.

IMPACTE SOCIAL

Al CRAE la Salle

FINANÇAMENT

hi viuen

8

99%

menors,
els mateixos que l’any anterior.

1%

Públic

Consorci de
Serveis Socials
de Barcelona

Donatius

El nostre compromís
El CRAE La Salle funciona de manera ininterrompuda
tots els dies de l’any, i acull infants i adolescents de
4 a 16 anys tutelats per la DGAIA (Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) de la Generalitat de Catalunya.
L’equip educatiu acompanya a cada infant i adolescent
en el seu camí cap a l’edat adulta, els ajuden a tractar
els problemes emocionals als que s’han d’enfrontar al
viure separats de la seva família i els hi donen suport
per superar amb èxit el curs escolar i viure el temps
de lleure de forma positiva i transformadora, com a
l’estiu, al Nadal, etc...

Laura Rodríguez
32 anys, educadora

“El Nadal és un moment de l’any molt intens.
Podem estar més estones junts, i fer tot allò que
durant el curs no tenim temps per fer. Aquest
any vam començar fent un calendari d’advent
gegant, amb missatges, valors, històries, tra
dicions, jocs... Va ser començar i no parar: la
celebració del cagatió, el sopar amb la comu
nitat de germans de La Salle Comtal, els pas
torets, el cinema, les colònies a La Salle Berga,
l’emocionant dia de Reis,… Alguns nens i nenes
també van poder veure’s amb les seves famílies.
Fins i tot vàrem inventar-nos una nova tradició:
el Tionet. Quan el Tionet era petit els seus pares
no el podien cuidar i se’n va fer càrrec el Pare
Noel, fins als 18 anys, dia en que es van acomiadar, van sopar ou ferrat amb patates i ketchup i
li van cantar una cançó de pau i amor”.

Educació

BEQUES PER A LA FORMACIÓ
El que ens mou
Les beques que atorguem permeten a un grup d’infants
i adolescents l’obtenció del material escolar necessari
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.

El nostre compromís
Actuem contra el fracàs escolar, incrementem l’èxit
acadèmic i fem possible que les persones participants
es formin en igualtat d’oportunitats per accedir al món
laboral.
Aquest projecte forma part del programa de beques
escolars de la Fundació Catalunya La Pedrera i consisteixen en ajudes econòmiques i en un servei de suport individualitzat.

IMPACTE SOCIAL

15

infants i adolescents

FINANÇAMENT

9
nenes
6
nens

14

dels quals continuen
rebent el suport
de l’any passat.

100%

Privat

Fundació
Catalunya
La Pedrera

Orientació i inserció sociolaboral

PUNT D’INFORMACIÓ TRIA
El que ens mou
Un context social en el que les dades de l’atur a Catalunya dels joves entre 16 i 29 anys arriba al 39%, segons l’informe “Situació laboral de les persones joves
a Catalunya”, de l’Observatori Català de la Joventut (2n
trimestre de 2013).

IMPACTE SOCIAL

FINANÇAMENT
53%

persones ateses de
forma personalitzada

consultes ateses

46%
1%

Públic

Generalitat
de Catalunya
Ajuntament
de Barcelona
Diputació de
Barcelona

Privat

El perill que suposa la durada de la crisi en la cronificació de l’atur juvenil i la dificultat per accedir als recursos formatius.

El nostre compromís
Oferir un servei obert al barri a través del qual informar, orientar i assessorar als joves i a les famílies que
estan cercant feina de manera activa per facilitar la
seva inserció laboral.
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 les puguin ajudar a satisfer altres necessitats (accés a l’habitatge, atenció social d’urgències, etc.)
Hem treballat per fer del Punt d’Informació un espai
dinàmic i participatiu, oferint recursos en xarxa i adaptats a les demandes dels usuaris.

Joves amb ganes de treballar com a hostesses i promotors/es al taller
organitzat sobre les competències necessàries per introduir-se en el sector.

Donatius

“Quan un jove sense formació ni
feina entra per la porta del Punt
d’Informació, està fent un primer
pas per buscar noves oportunitats.
Depèn dels recursos que els hi podem oferir que puguin en sortirse’n, continuar formant-se i accedir
al mercat de treball. Aquest és el
repte al que ens enfrontem cada dia
quan obrim la persiana.”

Lati Sadak
34 anys,
Punt d’Informació

Orientació i inserció sociolaboral

SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC
El que ens mou
Afavorir la integració social de les persones defensant
els seus drets i deures i donant-los-els a conèixer, a
partir de l’orientació legal gratuïta sobre dret laboral,
estrangeria i habitatge, entre d’altres, quan per circumstàncies personals la necessiten però no poden
accedir-hi per altres canals.

IMPACTE SOCIAL

FINANÇAMENT
39%
dones

persones ateses de
manera individualitzada

61%

homes

8

acompanyaments
intensius

7

sessions
formatives

53%
amb
participants

46%
1%

Públic

Generalitat
de Catalunya
Ajuntament
de Barcelona

Privat
Donatius

El nostre compromís
En la línia de l’any passat, i degut a la situació de crisi
econòmica, hem atès notablement més consultes relacionades amb dret laboral (13%) i menys consultes
d’estrangeria (52%), eque l’any passat, encara que les
consultes d’estrangeria continuen sent les que tenen
més demanda.

Michelle Flores
31 anys

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

Alhora, hem ofert orientació als professionals que treballen en el sector i a les empreses, per tal de facilitar la contractació laboral de persones en situacions
excepcionals, i tallers sobre temes legals específics
d’estrangeria: targeta sanitària, contractació en el servei domèstic, convertint-nos en un referent en aquest
àmbit.

Destaquem
Hem establert un acord de col·laboració amb el PIJ
de Ciutat Vella, per oferir assessorament laboral a un
perfil de joves amb molt poca experiència al mercat de
treball.
Formació sobre arrelament i renovacions de permisos de treball i residència.

Orientació i inserció sociolaboral

CONSTRUEIX-TE
El que ens mou

IMPACTE SOCIAL

Creiem en les potencialitats de les persones, i creiem
que, incidint en la seva autoestima, ajudant-les en la
recerca de formació i desenvolupant les competències
imprescindibles, podran construir-se de nou i lluitar
per un futur digne.

FINANÇAMENT
S’han
desenvolupat

46
joves
atesos

serveis a la
comunitat

+

curs especial
al juliol per
reforçar els
coneixements
adquirits
i el treball
en equip

60%

Públic

Generalitat
de Catalunya

38%
2%

Privat
Donatius

El nostre compromís
Fomentar l’ocupació dels joves d’entre 16 i 20 anys
que ni estudien ni treballen, a través d’un tastet
d’oficis en fusteria, pintura, electricitat i cuina perquè
n’aprenguin amb una metodologia que combina la formació en competències bàsiques, l’orientació professional i el servei a la comunitat.
Amb aquest tipus d’aprenentatge s’aconsegueix que
els joves tinguin la oportunitat d’iniciar-se en el món
professional i integrin els valors del treball i l’esforç
mentre es comprometen amb l’entorn.

Youssef
18 anys

Comiat i entrega de diplomes als joves després de pintar i rehabilitar l’IES Tarradell

“He aprendido cuatro profesiones. La primera carpintería que no tenía ninguna idea
de cómo trabajan los carpinteros, de cómo
se corta la madera, el nombre de los tipos
de madera y herramientas. Electricidad:
me gustaría mucho ser electricista y trabajar en este oficio y con esta fundación he
aprendido lo máximo. Pintura: he aprendido
a preparar la pared y cada tipo de pintura
que sirve. Cocina: es el que más me gusta.
Cuando llegué a la Fundación aprendí más
de lo que sabía. Quiero dar las gracias a
Cristina y Javi, que nos enseñan mucho “.

Orientació i inserció sociolaboral

INSERCIÓ- PROSPECCIÓ. PROGRAMA INCORPORA
El que ens mou
Obrir noves expectatives a una generació de joves que
amb poca formació i baixa qualificació professional
tenen importants dificultats per reinserir-se socialment i incorporar-se al mercat laboral.

El nostre compromís
Oferir la millor formació i capacitació per a la recerca de feina, a través de tutories, tallers de millora de
competències i de la definició del projecte professional individual.
Establir un itinerari adaptat als objectius de cada persona, i acompanyar-los perquè esdevinguin autònoms
i millorin la seva ocupabilitat.
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 de La Caixa.

IMPACTE SOCIAL

FINANÇAMENT
28%
dones

persones
ateses

72%

homes

28

insercions
al mercat
de treball

27 16

insercions
formatives

noves
empreses
incorporades

D'UN TOTAL DE
29 EMPRESES
ACTIVES QUE
GENEREN
146 OFERTES
LABORALS

78%

Privat

22%

Donatius

Jenny Melissa
20 anys

“Pues yo estoy muy
contenta con este curso,
he aprendido muchas
cosas que no sabía y
me voy de aquí con una
buena sonrisa. ¡Ya sé lo
que son las competen
cias! ¡Espero ser la mo
nitora mejor del mundo!
XD:)”

Orientació i inserció sociolaboral

PROGRAMA DE QUALIFICACIÖ PROFESSIONAL INICIAL-PQPI
El nostre compromís

IMPACTE SOCIAL

Aquest curs homologat per l’Administració Pública
s’adreça a joves d’entre 16 i 25 anys que no han superat l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). Té
com a finalitat proporcionar-los una formació bàsica
i professionalitzada que permeti incorporar-los a la
vida activa i/o, si s’escau, continuar la seva formació
en el camp de l’electricitat. 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.
El projecte s’ha portat a terme, un any més, a les
instal·lacions de La Salle Barceloneta.

15

joves se n’han
beneficiat

FINANÇAMENT
62%

5

reprendran
l’ESO a una
escola d'adults

1

ha accedit
a un cicle
formatiu de
grau mitjà

1

s’ha apuntat
a un curs per
preparar-ne
l’accés

Amine
20 anys,
alumne PQPI
de l’any passat
(en seguiment):

“Quería daros las gracias a todos vosotros
por haberme ayudado a
encontrar una beca para
estudiar el Grado Medio
de electricidad, era lo
que yo quería”
Mitjançant l’aprenentatge-servei, els alumnes van realitzar unes
pràctiques en electricitat a una casa de colònies a Cànoves.

38%

Públic

Generalitat
de Catalunya

Privat

Economia, gestió i qualitat

TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES

INGRESSOS
I DESPESES

1.327.654,96 €

Donatius i aportacions 7%
Finançament públic 18%
Finançament privat 34%

Despeses

1.266.369,10 €

8%
Gestió
administració i
sensibilització

Prestació de serveis 41%

Resultat

61.285,86€

1% Beques
3% Òmnia
10% UEC
22% Àrea laboral
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La recerca de col·laboracions institucionals, durant
aquest curs 2012-2013, continua essent 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 un dels principals reptes de
l’equip de gestió i de l’entitat.

Segona recertificació de la Norma ISO 9001:2008 en
el Sistema de Gestió de Qualitat amb el qual treballem
des del 2005 i que arriba a tots els projectes i serveis
desenvolupats per la Fundació Comtal.
Auditoria de Comptes anuals que acrediten el rigor
i l’excel·lència de la feina ben feta. Podeu accedir a
l’informe a través de l’enllaç següent.

26% Tria

30% Crae

92%
Atenció
directa

Fes click aquí per accedir
a l’informe, recorda que
és necesari estar
connectat a internet

L’equip humà

LES PERSONES QUE HO FAN POSSIBLE
La motivació, la qualitat humana i el compromís de tot
l’equip de la Fundació Comtal son claus per ser part del
canvi, lluitar contra l’exclusió social i oferir oportunitats de futur als que viuen situacions adverses.

112

persones voluntàries

Domenec Toquero
voluntari del Centre
Obert
Fes click aquí per escoltar
el seu testimoni. Recorda
que és necessari estar
connectat a internet.

La Fundació Comtal neix del voluntariat i fa possible, gràcies al seu suport,
que any rere any construïm, entre tots, un projecte sòlid i amb futur.

10

persones
al Patronat

que permanentment
vetllen pel bon
funcionament de
la Fundació.
La comissió del voluntariat, en la celebració de la trobada de final de curs.

45

persones
contractades

10

que, amb rigor i entusiasme,
treballen dia a dia, colze a colze,
per continuar endavant amb els
reptes de futur.

persones en Ł
pràctiques

Treball en xarxa

COMISSIONS DE XARXES I FEDERACIONS EN LES QUALS PARTICIPEM

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)

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.

Reconeixements

LA FEINA BEN FETA
Premi Acció Solidària Contra l’Atur
Fruit de l’èxit del projecte presentat al 2012 i gràcies als premis a
la Inserció Laboral Josep M. Piñol, 13 joves han participat en la segona edició del Making Of-Anima el teu CV. Amb una metodologia
innovadora, s’ha treballat per fomentar les capacitats dels joves
candidats i no a partir del camí que encara els queda per recórrer,
com una forma d’afrontar les dificultats per aconseguir la seva inclusió laboral.
Poseu consultar a través del següent enllaç els videocurrículums
resultants del projecte.
http://makingofanimaelteucv.blogspot.com.es/

“La desmotivació dels joves tant
evident al inici del curs, s’ha
reconduït perquè siguin capaços
d’enfrontar-se al futur amb seguretat, sabent que han treballat
i que han donat el millor de si
mateixos perquè cada negativa d’una empresa es converteixi
en un aprenentatge, i no posi en
dubte la seva vàlua personal ni
professional”.

Medalla d’Honor
de l’Ajuntament de Barcelona
El dia 27 de novembre recollim la Medalla d’Honor de la ciutat de
Fes click aquí
per escoltar
el testimoni
sencer. Recorda
que és necessari
estar connectat
a internet.

Barcelona, un guardó que reconeix la trajectòria social de l’entitat
al costat dels infants, adolescents i joves en risc social del Casc
Antic de Barcelona.
Un premi per a tots i totes, especialment per als voluntaris i voluntàries, els col·laboradors i per a totes les persones a las que
Rubén Mena
educador

acompanyem diàriament i que son la nostra raó de ser.
“Són la riquesa més gran i els vertaders mereixedors de la medalla
que ens atorgà el Consell Plenari de l’Ajuntament per haver contribuït al desenvolupamentd’una consciència ciutadana i cívica”,
destacava el Gmà. Josep Guiteras.

Destacats

PLA ESTRATÈGIC 2013-2016
Gràcies a la col·laboració d’Alumnis Solidari d’Esade,
hem elaborat un nou Pla Estratègic per al període
2013-2016 amb l’objectiu de consolidar i fer créixer
els programes i serveis alineats a la nostra missió, i
que planteja els següents reptes de futur:

COLOR A LES PERSIANES
Una iniciativa pionera que fomenta la inserció laboral
de joves amb dificultats per inserir-se al món laboral a
través d’accions comunitàries i de millora de l’entorn
de la ciutat.
Gràcies a un conveni signat amb l’Ajuntament de Barcelona, 15 joves han rebut la formació especialitzada
necessària per aconseguir el repte de netejar i pintar
102 persianes de 63 comerços del Districte de Ciutat
Vella durant 2 mesos, aprofitant els diumenges. Un
projecte que ens demostra que és possible transformar la realitat que ens envolta des d’un vessant social
i al qual li donarem continuïtat perquè els joves més
qualificats continuïn treballant com autèntics professionals.

“Hem aconseguit beneficiar
als veïns i als comerciants
del barri per reforçar la
imatge i impacte comercial, hem fet possible que
els joves es formin i adquireixin competències curriculars i els hem ofert
un contracte laboral”.

Pep Munuera
cap de gestió
interna

Destacats

MULTIPLIQUEM ESFORÇOS PEL FUTUR DELS INFANTS
Gràcies a La Marató per la pobresa celebrada al maig
del 1012, hem pogut multiplicar els esforços per cobrir les necessitats de les persones en risc d’exclusió
social i realitzar accions preventives per a la petita infància.

IMPACTE SOCIAL

TREBALL AMB LES FAMÍLIES

41

59

activitats
d’iniciació a la
lecto-escriptura

24

activitats de
psicomotricitat

17

activitats de
promoció de la salut

Nou grup
d’atenció a

30

nens/es de 3 a 5 anys

sessions sobre
parentalitat positiva

11

xerrades

amb

4

activitats d’intercanvi i ajuda mútua

10

sessions de suport en el coneixement de l’idioma
i en l’adquisició de competències informàtiques

EL TRIA JUGA AL CARRER
Una aposta pel treball comunitari i a l’entorn més proper, en el que els infants i joves poden, un cop al mes,
jugar amb les famílies, companys de classe i 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 dinàmiques
conduïdes per l’equip d’educadors i voluntaris fora de
l’horari escolar. Si els acompanyem, juguem al carrer!

23

persones
de mitjana
d'assistència

IMPACTE SOCIAL

11

activitats
al carrer

80

infants de mitja d’assistència

Agraïments

GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE
Amb la col·laboració econòmica de:

Amics i donants de
la Fundació Comtal

Amb el suport de:

Empreses programa Incorpora

API
Associació de Voluntaris de La Caixa
CIEE
Centre Sant Pere Apòstol
Esade Alumni Solidari
Escola Solc
L’Espiga de les Corts
Finestra Oberta La Salle Bonanova
Fundació Port Aventura
Fundació Real Dreams
Il·lusions Solidàries
Joventut Nacionalista de Catalunya
Palau de la Música Catalana
W.L. Gore & Associates S.L.
Zurich

Associació Sociocultural La Cosa Nostra
Barcelona Ideas y Empleo 2005
Becano
Biciclot, S.C.C.L.
Carpintería Metálica Ángel González
Dallant SA
Edmon Gil & Associats
Eurest Colectividades
Frankfurt Autèntic
FECEMINTE
Fundació Prevent
Hotel Cristal Palace
Hotel Laietana
Hotel Neri
Hotel Ramblas

Hotel Ronda
Lepant Residencial
Ludoteca el Cangur del Clot
Marc Blanco prat
Maria Mercè Franquesa Massó
Missatgers Trevol, S.C.C.L.
Nicolás Amat Pedrosa
Recursos solidaris empresa d’’inserció SL
Restaurant Clarés
Schara
Sonostudi
The digital Teleco
The FTC Company
Zapata, Jorge

Reptes de futur

AMB TU PODEM
Lluitar per la inclusió social i laboral dels que tenen menys recursos.
Atendre les creixents necessitats
educatives dels infants, adolescents i joves, així com de les seves
famílies.

Sensibilitzar i implicar a la ciutadania, les entitats, les escoles, les
Administracions Públiques i les empreses, perquè aportin el seu granet
de sorra i ens ajudin a fer-ho possible.

Ets la peça clau per
canviar el seu futur

FES CLIC ALS ICONOS PER COL·LABORAR

Com a
voluntari o
voluntària
Com
amic o
amiga

Fent un
donatiu

Com a
empresa

Fent teaming,
amb
micordonacions
d’1€ al mes

I fent difusió
per arribar a
cada vegada més
persones

www.comtal.org
comtal@comtal.org
Telèfon: 933199855
Forn de la Fonda, 5, baixos
08003 Barcelona
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