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Presentació
L’interès superior de l’infant o l’adolescent constitueix el principi bàsic
que en les últimes dècades s’ha confirmat com un dels principis essencials del dret modern de la persona i la família. Es tracta d’assumir que tenim una responsabilitat social envers el conjunt de la població infantil i
adolescent de Catalunya, perquè aspirem a una societat millor, i que cal
fer prevenció, fer actuacions proactives que els donin oportunitats.
Les actuacions preventives constitueixen nous reptes per a les polítiques
socials i per als programes d’intervenció social en l’àmbit de la infància i
l’adolescència. És en aquest context en el que es mou la nostra entitat des de fa més de 37 anys.
Són les situacions de risc d’exclusió social les que s’han d’atendre de forma prioritària a través de polítiques de prevenció per evitar que hagi d’entrar en joc els sistema de protecció «quan les coses van malament», quan el desenvolupament integral de l’infant o l’adolescent sembla clar que resulta seriosament
afectat, amb una conseqüència jurídica que comporta la declaració de desemparament. Actualment a Catalunya, a gener de 2017, hi ha 6.898 menors desemparats sota diferents mesures de protecció, dels
quals 2.982 estan en centres d’acollida, la menys aconsellable de les mesures, ja que suposa que el menor
no té el dret de créixer en un nucli familiar propi o alternatiu patint els efectes negatius de la institucionalització.
La Fundació Joan Salvador Gavina, a través dels diferents projectes i programes que du a terme, realitza
una clara funció preventiva entesa com el conjunt d’actuacions socials destinades a preservar el menor
de les situacions que són perjudicials per al seu desenvolupament integral o per al seu benestar. En
aquest sentit el Centre Obert, servei prioritari de la Fundació, proporciona atenció individual i en grup a
infants i adolescents, de 4 a 18 anys, afavorint el seu desenvolupament personal i integració social.
Aquest servei compensa els dèficits socioeducatius, potencia l'adquisició d'aprenentatges i es coordina
amb els serveis bàsics d'atenció social pel treball amb les famílies, les quals, necessàriament, han de participar molt activament en aquest procés.
En la memòria que enguany presentem es poden albirar clarament les accions preventives que incideixen
en el desenvolupament i benestar dels infants, joves i famílies que atenem. Així, 325 infants i adults
s’han beneficiat de les activitats de la Fundació. Hem aconseguit que tots els nostres joves estiguin cursant estudis postobligatoris, que s’hagin realitzat 857 estades de respir a la casa de colònies a Planoles
(Ripollès) i que totes les famílies tinguin un pla familiar amb l’actuació conjunta dels agents socials del
territori. Tot això, amb la solidaritat de gairebé 100 voluntaris.
El Centre Obert, per definició, forma part del sistema de protecció social a Catalunya i de la Cartera de
serveis socials. És gestionat per entitats privades de base social amb un suport parcial, i del tot insuficient, de finançament públic a través del sistema imperfecte que implica la subvenció, subjecte a les disponibilitats pressupostàries i que, necessàriament, ha de ser completat per aportacions de persones o
entitats privades.
Des de fa temps venim reivindicant un sistema de finançament més estable i d’acord amb allò que ha de
ser un servei públic de gestió indirecte per part d’entitats del tercer sector social. Darrerament, sembla
que des de les institucions s’ha vist la necessitat de regular un nou sistema de concessió de la gestió
d’aquest servei públic que garanteixi el finançament efectiu. El que cal, però, és seguir apostant per les
entitats que des de fa temps estem gestionant aquest servei amb eficàcia i eficiència i no obrir el sistema
de concessió a entitats mercantils que mai podran optimitzar els seus recursos en pro d'una millor prestació del servei sinó a la pura obtenció de beneficis econòmics.
En qualsevol cas, la nostra Fundació seguirà treballant amb la màxima dedicació i professionalització en
l’atenció als infants, joves i famílies del Raval siguin quines siguin les polítiques públiques i sense esperar
més del que rebem dels usuaris i destinataris dels diferents serveis que prestem i que constitueix el nostre més preuat actiu.
Moltes gràcies a totes i a tots per la vostra col·laboració.
Xavier Campà
President de la Fundació

Punt de partida

La situació
socioeconòmica de
les famílies continua
agreujant-se. Més de la
meitat de les famílies
viuen amb menys
de 655 euros
mensuals

Molts infants, adolescents i joves i les seves
famílies s’enfronten diàriament a mancances
econòmiques, socials i culturals que posen en
perill la igualtat d’oportunitats. Un 29,4% dels

nens i nenes catalans es troba en risc de
pobresa. La missió de la Fundació és treballar
per a ells i donar resposta a les necessitats reals.
El treball per als més desfavorits el fem mitjançant l'acompanyament en l’educació, la formació, l’assistència i oferint espais de
prevenció que contribueixin a la inclusió social
i la igualtat d’oportunitats. Al mateix, temps
sensibilitzem per crear consciència sobre la situació d'injustícia social que pateixen moltes
famílies que viuen al Raval de Barcelona.
La intervenció de la Fundació al territori no
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podria fer-se sense uns principis basats en el
respecte, la llibertat, la coeducació, la solidaritat, la coherència i el compromís.

Els principals projectes
√
√
√
√

Centre Obert (4 a 1 8 anys)
Espai Jove (1 8 a 22 anys)
Menjador (1 2 a 1 8 anys)
Lleure: Casals (4 a 22 anys) i Colònies infantils, juvenils i familiars.
√ Caps de setmana de natura " el Caliu"
√ Famílies i Necessitats bàsiques
√ Voluntariat

Les persones ateses

Durant el 2016 hem fet un treball de prevenció de situacions de risc social i desavantatge social. Parlem de risc social quan les

persones veuen limitat i perjudicat el seu
desenvolupament a causa de circumstàncies
personals, de les condicions de vida i familiars
o per influències de l'entorn.
Per altra banda, parlem de desavantatge
social quan una o més de les seves necessitats
bàsiques (higiene, alimentació, protecció
familiar, etc) no estan cobertes i, per tant, hi ha
una absència d'igualtat d'oportunitats.

√
√
√
√

Número de persones ateses: 325
Número de famílies ateses: 118
Número d'infants: 162
Número d'adults: 163

Origen de les famílies

La situació de les famílies
√
√
√
√

Famílies monoparentals: 26,2%
Famílies nombroses: 33%
Famílies seguides per Serveis Socials: 53%
Famílies seguides per Equips d'Atenció a la
Infància i l'Adolescència en situació de risc:

1 6%

√ Famílies amb uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional (655,20€): 56%

Per a més informació:
www.fgavina.org/situacio-families

El més preocupant
√ 6,7% de les famílies no tenen cap mena
d’ingrés.
√ A 1 de cada 3 llars cap adult treballa.
√ El 66% de les famílies que atenem no po-

La població immigrada atesa representa el
76,25% de famílies. Amb tot, el 96% dels
infants són nascuts a Catalunya.

den fer front a totes les factures de subministraments. La por als talls col·loca a les
famílies davant d’un dilema a que no haurien d’enfrontar-se: escalfar la casa o comprar
menjar.
√ 3,4% de les famílies han estat desallotjades
de casa seva .
√ 24,5% tenen problemes d’habitatge: han
deixat de pagar el lloguer, viuen rellogats en
habitacions, se'ls acaben els contractes i no
els renovaran o estan ocupant pisos de manera irregular.
√ 1 4,4% de famílies amb casos de violència
intrafamiliar.
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El 2016

d' una
volada

Gràcies a dos convenis de
col·laboració , hem realitzat
36 revisions oftalmològiques
i de detecció precoç de
problemes visuals i 390
visites de revisió i cura de la
salut bucodental .

857 estades a la casa de
colònies de " el Caliu" a Planoles, han permès potenciar
la salut psíquica i emocional
dels infants i famílies que
viuen en un context d’estrès i
d’angoixa i sense possibilitat
d'activitats de descans i lleure
en un entorn natural.

23 joves de diverses entitats
socioeducatives, escoles,
centres residencials, equips
de serveis socials o instituts
de tota Barcelona han
participat del curs de
formació "Monitors pel
futur" .

Tots els menors atesos que
van acabar estudis obligatoris
(ESO) estan cursant estudis
postobligatoris (Batxillerat i
Cicles formatius) i reconeixen
que la formació és clau per
millorar el seu futur.

53 adolescents i joves
atesos al servei de menjador.
22.480 àpats que han
assegurat una alimentació
nutritiva i saludable.

El servei d'atenció psicològica
de la Fundació s'ha convertit
en imprescindible donada la
saturació que pateixen els
recursos públics de salut
mental infantil i juvenil. 23 infants de 1 8 famílies s'han beneficiat d'aquest servei.

1 de cada 2 adolescents rep
una beca d'estudis gràcies al
suport d’entitats i escoles,
que els ajuden a continuar
estudiant i els permeten
alleugerir l’economia familiar,
ampliant les capacitats i
oportunitats d’incorporar-se
al món laboral.

El 66% de les famílies que
atenem pateixen pobresa
energètica . Per pal·liar-ne els
efectes hem engegat el punt
d’assessorament d’energia
justa i el servei de dutxes i
bugaderia.

Alguns dels principals
problemes d’atenció
psicoterapèutica a causa de
la pobresa extrema han estat
l'estrès parental per manca
de feina o habitatge i les
seqüeles derivades de
violència de gènere en el
nucli familiar.

1 .000 lots d’aliments i
productes d’higiene han
contribuït a 292 persones millorin la seva salut. Per a 61
famílies sense ingressos
aquests lots són de
supervivència .

Després de més de cinc anys
sense opcions, els joves
tornen a tenir oportunitats
laborals amb feines
temporals que els ajuden en
la seva autonomia.

Hem canalitzat la solidaritat
de 99 persones voluntàries
en 336 serveis amb una
dedicació anual de 1 7.1 35
hores.

La Fundació,
un espai per a
la igualtat
d'oportunitats

La societat ha de garantir la igualtat
d’oportunitats, és a dir, la possibilitat que
tothom ha de tenir per a desenvolupar-se com
a persona. Una societat justa i igualitària és incompatible amb la pobresa, l’exclusió i el no
respecte a la diferència. La Fundació, des dels
seus orígens, ha optat per reduir el desavantatge social i les condicions desfavorables dels
infants i adolescents que atén, i ha impulsat i
activat tots els mecanismes necessaris per con8
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trarestar aquesta situació per què arribin a
descobrir el seu potencial que no té res a veure
amb la seva condició social.
Poder treballar amb infants i joves de 4 a 22
anys, ens permet tancar el cercle vital des de
l’etapa inicial de la infantesa fins l’etapa final
de l’adolescència i la joventut, proporcionant
als joves les eines i recursos necessaris per
aconseguir una autonomia personal.

El camí seguit
Des dels més petits fins als més grans de la
casa, han treballat per descobrir els seus mons
(el familiar, el personal i el relacional), i ho
hem fet a través de 6 grans activitats:

Kfarem!

Els infants de 4 a 7 anys han participat en 144
sessions de treball emocional per a conèixer,
reconèixer i gestionar les emocions bàsiques a
través de dinàmiques d'expressió corporal,
jocs, tallers i dramatitzacions. En aquestes
activitats, s’han incorporat 35 famílies que
han preparat un conte, taller, joc o cançó.

A través de diferents esports (futbol i ultimate
frisbee) els infants i adolescents, de 8 a 16 anys,
han fet mediació en la resolució de conflictes
entre els equips i l’aplicació del reglament. No
només sumen els punts del partit sinó que
també es valora el respecte mutu i el foment
dels valors.

Emociona't!

Good moments!

Durant el berenar, els infants de 6 a 8 anys han
compartit amb els companys bons moments
viscuts (anècdotes a l'escola, quelcom que ha
passat a casa,...).

Risoteràpia!

No hi ha res millor per començar l'activitat de
tarda que fer-ho amb un somriure i generar
espais de confiança. Han estat 72 sessions de
jocs i dinàmiques de cooperació i expressió
corporal amb els infants de 8 a 12 anys.

72 sessions d’activitat autogestionada pels
adolescents amb l’objectiu d’aprendre a
organitzar-se i treballar en equip.

Esport amb Valors!

Sortides en família a "el Caliu"

6 estades familiars a Planoles amb la participació de famílies de diferents cultures han
permès compartir vivències sobre la criança
dels fills/es i la participació en dinàmiques de
convivència amb persones d’origen divers.

Per a més informació:
www.fgavina.org/espai-oportunitats
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Un espai per
aprendre
El nivell acadèmic del Raval és sensiblement
més baix que la mitjana de la ciutat. És un barri
on s’hi concentren un nombre elevat d’escoles i
instituts de màxima complexitat. Els resultats de
les proves d’avaluació de primària i d’ESO, són de
mitjana 6 punts inferiors a la mitjana catalana.

La formació és clau per a superar les situacions de desigualtat. Ens trobem amb infants

i joves amb dificultats d'aprenentatge i baix rendiment escolar, situació que abordem donant suport, i treballant conjuntament amb la família
perquè valorin els aprenentatges acadèmics dels
seus fills i filles com a eina de creixement personal i de futur.
Perseguim que la igualtat d’oportunitats sigui
real i no vingui dictada per l’entorn social ni el
1 0 Fundació Joan Salvador Gavina

L'abandonament prematur
d’estudis dels menors
que atenem és gairebé
nul mentre que a Ciutat
Vella és del 22%, 4 punts
més que la mitjana de
Catalunya

nivell adquisitiu familiar. Amb la nostra intervenció i el seguiment acurat dels infants i les
famílies, l’índex d’abandonament prematur d’estudis dels menors que atenem és gairebé nul,
mentre que el del barri es situa al 22%. Els nostres adolescents, un cop acabada la seva etapa
obligatòria d’escolarització, es volen seguir formant.
Amb el suport d'escoles i entitats, la Fundació ha gestionat 17 beques d'estudi per a adolescents i joves. Formar-se els permetrà
incorporar-se a un mercat laboral encara amb
poques ofertes de feina i, les que hi ha, exigents
amb les competències personals.

Resultats
Què hem aconseguit

√ 1 de cada 2 adolescents que atenem rep

beca d'estudis per prevenir el fracàs escolar i
fer front a costos derivats d’estudiar sense
que esdevingui una càrrega més per a la
família.
√ 1 de cada 4 infants, d’entre 4 i 9 anys, rep
suport psicopedagògic per a resoldre problemes de lectoescriptura.
√ Més de 1 40 coordinacions amb mestres,
tutors i psicopedagogs ens permeten fer un
seguiment acurat del procés educatiu de
l’infant i contrarestar el risc de fracàs escolar.
√ Els infants de 6 a 1 1 anys ens sol·liciten tenir
un espai de suport als estudis individual o en
grup.

1 44

sessions de reforç
escolar individual i
en grup

1 6.830€

dedicats a beques
d'estudi

396

sessions de suport
psicopedagògic

1 40

coordinacions
amb mestres i
tutors

18

voluntaris han
dedicat 4.698 h. al
reforç d'estudis

Ens cal
finançament per
oferir el suport
psicopedagògic a més
infants i adolescents

Ajuda'ns!

www.fgavina.org/dona
934426683
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Un espai per
esforçar-se

Acompanyem als joves en el seu procés d'inserció laboral, adaptat a les circumstàncies de
cadascun d'ells. El seguiment individualitzat
pren una destacada importància, van incorporant el ser més protagonistes del seu propi
procés educatiu elaborant els objectius conjuntament amb l'educador/a.

“
”

Tots els nostres joves
estan cursant estudis
postobligatoris
La tutoria és l'eina bàsica per a dur a terme
aquest tipus de treball individualitzat. Aquest
espai permet treballar aspectes com l’adquisició d’habilitats bàsiques per accedir al món laboral, coneixement i participació de recursos
del barri dirigits a la inserció laboral, o comprendre la importància de la formació especialitzada per al creixement professional.
1 2 Fundació Joan Salvador Gavina

Han calgut més de
5 anys per tornar a
tenir ofertes laborals
per a joves que
vulguin estudiar i
treballar

"Monitors pel futur"
23 joves de 15 a 17 anys, procedents del
Raval i altres barris de Barcelona, s'han format
per a ser monitors de lleure i han tingut el seu
primer contacte amb el món de la intervenció
social.
Els nois i noies participants procedeixen de 9
entitats i equips de serveis socials així com de 2
escoles de Barcelona. Durant el 2016 hem realitzat 3 sessions formatives.

"Ítaka al Raval"

"Ítaka al Raval" és un projecte comunitari
participat per diverses entitats del barri (AEIRaval, Associació per a Joves TEB, Impulsem,
la Fundació Tot Raval i Fundació Joan Salvador Gavina) que té com a objectiu impulsar
itineraris laborals amb joves de 16 a 22 anys,
en la seva transició al món laboral.
Durant el 2016, el projecte de recuperació i
pintat de persianes ha permès la contractació
de 4 joves.
El projecte Ítaka va rebre una dotació
econòmica que va permetre finançar el curs de
monitors de temps de lleure a 7 joves de la
Fundació. Aquesta formació els permet accedir
a les ofertes laborals del sector del lleure i
menjadors escolars.

Què hem aconseguit
√ 445 tutories individuals amb els infants i
√
√
√
√

joves d'entre 8 i 1 8.
Dotar d’ eines teòriques i hàbits de treball a 23 joves per a dur a terme una feina
com a premonitor de lleure.
Potenciar que es reconegui als joves del
barri com a agents educatius en el seu
entorn.
Que els joves vegin el temps de lleure com
un espai educatiu però també laboral.
2 de cada 3 participants a la formació de
" Monitors pel futur" han realitzat voluntariat a diferents entitats socials del barri. Plantem les llavors dels futurs voluntaris socials.

Per a més informació:
www.fgavina.org/espai-aprendre-esforçar
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Un espai per
conviure i
superar-se
El treball de l’empatia, de reconeixement de
l’altre, de respecte, compromís o col·laboració
es desenvolupa en totes les accions i de forma
transversal a totes les edats amb la convicció
que són un camí per a l’adquisició d’habilitats
socials com, per exemple, el control de l'agressivitat.

“
”

La implicació familiar
és vital per l'evolució
de l'infant
La família, que és el principal agent socialitzador en el seu entorn, cal que, a més d’implicar-se en el procés socioeducatiu, incorpori
models parentals positius per facilitar que els
menors puguin construir i consolidar unes bones bases competencials.
1 4 Fundació Joan Salvador Gavina

Detectem un
augment generalitzat
d’agressivitat, inhibició
de l’autocontrol i
problemes d’impulsivitat
en infants d’entre
8 i 1 1 anys

Les famílies són molt conscients de la importància que juga el seguiment individual que
fem als seus fills i filles. Aquesta participació
l'hem constatat per fets com compartir les notes escolars amb les educadores responsables,
participar de les reunions de pares, respondre
als avisos, o fins i tot, expressar dificultats i temors en l'educació dels seus fills i filles.

A la Fundació desenvolupem accions que
permeten als infants, adolescents i joves
superar barreres personals. En aquest sentit,
algunes d’aquestes activitats han estat:

Transpirinenca social solidària

El mes de juliol, un grup de joves del Gavina
van participar a la transpirenenca, activitat
que, amb la muntanya com a context, promou
la sinergia entre empresaris i joves en situació
vulnerable i on la travessa, és una experiència
de superació personal.

Ra Val La Pena

15 adolescents van participar en un procés de
creació fotogràfica de la mà d’experts fotògrafs
i amb el suport d’entitats com la Fundació Foto
Colectania, A Bao A Qu, escoles de fotografia
com IDEP, Grisart i IEFC, i el Centre Arts Santa Mònica.

Què hem aconseguit
√ Oferir espais de formació, oci i cultura

adreçat als pares, mares i fills. S’han
realitzat 3 tallers (pobresa energètica, nutrició i parentalitat positiva) i una sortida al
teatre.
√ Iniciar les assemblees a l’Espai Jove. Les
assemblees creen debat entorn a les
activitats que volen fer els joves fent per
manera de consolidar i dur a terme les
iniciatives.
√ Que els infants i joves de la Fundació
coneguin i cooperin amb altres menors
d’entitats de l’entorn.

Per a més informació:
www.fgavina.org/espai-conviure
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Un espai per
experimentar
i divertir-se

El temps de lleure ens proporciona un espai
privilegiat per fer activitats carregades
d'intencionalitat educativa. Ens presenta
possibilitats, davant la realitat d'aquests infants
i joves, d'oferir-los alternatives d'oci. Aquestes
activitats són instruments de socialització igual
que la família i l'escola.
Hem ofert 3 tipus d'activitats:

Sortides de cap de setmana

Pretenem que els infants, adolescents i joves i
els seus pares i mares coneguin i experimentin
activitats en contacte amb un entorn natural,
en un context nou i menys estructurat que el
medi urbà. Aquesta experiència i la convivència
amb persones d’origen divers afavoreix espais
1 6 Fundació Joan Salvador Gavina

de distensió que permeten als referents
familiars compartir vivències i preocupacions
sobre l’educació dels seus fills i filles i, alhora,
vincular-se a l’entitat.

Casals urbans

En època de vacances escolars oferim un espai
de lleure a la ciutat. Amb una assistència dels
infants per sobre del 90%, seguim treballant la
prevenció però des d'una vessant menys
formal.

Colònies a Planoles

Sortim del medi urbà i fem una immersió a la
natura. Les activitats es transformen amb el
rerefons de la protecció ambiental.

Colònies en família

Per primera vegada, durant el mes d’agost,
s’han realitzat colònies familiars de tres
dies. Aquesta proposta els concedeix un espai
tranquil, relaxat i en un entorn natural. Per a
famílies sense possibilitats econòmiques
aquesta experiència els permet, temporalment,
reduir l’estrès i l’angoixa que provoquen les
seves dificultats quotidianes.
Han participat un total de 18 famílies que han
tingut l’oportunitat de cuidar-se, divertir-se ... i
fer-ho amb els seus fills i filles.

Què hem aconseguit

√ 8 sortides de cap de setmana durant el
curs i 8 torns de colònies durant les va-

cances escolars, han representat gairebé
857 estades d’infants i famílies a la casa
de colònies de " el Caliu" que té la Fundació al municipi de Planoles.
√ Trencar els tabús i prejudicis de famílies
amb cultures molt diferents pel que fa a
l’autorització dels seus fills i filles a participar
d’activitats amb pernoctació fora de casa.
√ Facilitar un espai de respir i contacte amb
la natura dels participants.

Resultats

262

estades de cap de
setmana a
Planoles

595

estades de
colònies a
Planoles

228

participants als
casals urbans

26

voluntaris han
invertit 3.91 8 h.
en fer suport a les
activitats de lleure

Memòria 201 6 1 7

Un espai
d'ajuda
En el nostre treball diari amb els menors i els
seus familiars detectem mancances bàsiques i
importants dificultats emocionals, relacionals i
d’aprenentatge. Aquestes dificultats es tradueixen en necessitats psicopedagògiques, educatives i materials específiques.

Atenció Psicològica

Oferim suport psicològic als infants, joves i
adults per fer front als trastorns produïts per la
inestabilitat familiar. Aquest servei es converteix en imprescindible donada la saturació que
pateixen els recursos públics de salut mental
infantil i juvenil.

Atenció psicopedagògica

Fem un treball individualitzat i adaptat a les
necessitats de l’infant, de manera coordinada
amb l’escola o l’institut, per tal de millorar les
seves habilitats de relació i estimular les seves
capacitats d’aprenentatge d’acord amb la seva
etapa evolutiva.

Atenció i suport a necessitats bàsiques

Contribuïm a pal·liar les necessitats més prioritàries en l'àmbit de l'alimentació, la higiene,
roba, material escolar, medicaments, transport,
tractaments odontològics i oftalmològics.
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Programa Caixa ProInfància
El programa Caixa Proinfància és una iniciativa de l'Obra Social de "la Caixa" amb el repte
d'impulsar accions en clau socioeducativa.
S'adreça a la infància en situació de pobresa
econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de donar suport al seu desenvolupament.
A la Fundació, el programa ha permès destinar 780 ajuts per a reforç escolar, suport psicològic, activitats de lleure en casals i colònies i
centre obert, entre d'altres.

Què hem aconseguit

√ 23 menors de 1 8 nuclis familiars, han rebut
atenció psicoterapèutica per depressió, ansietat i atacs de pànic, autolesions i estrès
per la situació de pobresa extrema.
√ 96 persones que els seus ingressos anuals
no superen els 6.500 €, s’han beneficiat de
2 mercadets de roba i calçat a les nostres
instal·lacions.
√ 390 visites de revisió i cura bucodental i
36 revisions oftalmològiques de detecció
precoç de problemes visuals.

Gavina a vol d'ocell
Sant Jordi a l'altre Rambla

La diada de Sant Jordi al Raval és una festa de la
diversitat cultural i la convivència. Entitats, veins i
veïnes vam organitzar un munt d'activitats per a
donar a conèixer la nostra tasca i fomentar la lectura i la cultura entre petits i grans.

Notes i veus solidàries

A través de la música ens arriba la solidaritat de
moltes persones. Els concerts solidaris a benefici
de la Fundació per aquest 2016 els hem d'agrair a:
▪ La Coral Infantil Nova Cervera que van cantar
a la Parròquia de Sant Pere Sallavinera (Anoia).
▪ La Coral Súnion que van fer un recital al Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia.
▪ Cat Real Estate, empresa amiga que va organitzar un concert de Nadal a la Fundació Suñol.

Ens fem nostres les activitats populars i del
barri

Les festes i tradicions de Catalunya estan ben arrelades en el calendari d'activitats de tots els projectes. Al Raval la diversitat cultural no impedeix
que la celebració de la Castanyada, el Nadal, la
Ravalstoltada, la fira de Sant Ponç, la festa final de
curs dels centres com el nostre o la Festa Major del
barri es visqui amb sentiment per infants, joves i
famílies.

Els recursos culturals del Raval ens acullen

Els equipaments culturals de ciutat que es troben
al barri són nombrosos i tots tenen molt bona disposició a oferir els seus espais i recursos per a entitats com la nostra. Dues a destacar del 2016:
▪ L'espai gastronòmic del liceu "Opera Samfaina" ofereix tapes solidàries a benefici de la Fundació.
▪ El centre Arts Santa Mònica acull l'exposició
fotogràfica dels nostres joves "Ra Val La Pena".

Un espai
solidari i de
sensibilització
En les prioritats de la fundació està el conscienciar els més joves i la societat en general sobre la situació de desavantatge que
pateixen infants i famílies de barris que no són
lluny de casa seva. En aquest sentit, duem a
terme diversos espais de reflexió sobre la vulneració dels drets dels infants per a commoure
i engrescar als participants a activar-se davant
la necessitat social per eradicar les fractures
que sacsegen la societat en la qual vivim.

Implicar l'escola i les
empreses
Fugint d'activitats assistencials, els projectes
basen la seva línia d'actuació en la implicació
de la comunitat educativa (escoles, instituts i
centres educatius) i empreses com a motors de
transformació social.
20 Fundació Joan Salvador Gavina

Crear valor conjuntament
√ 38 visites a les nostres instal·lacions, amb
√

√
√
√

la participació de 25 escoles, empreses o
entitats, i l'assistència de 936 persones.
Un 73,3 % de les entitats participants, han
realitzat alguna acció implicació posterior
amb la Fundació (finançament de beques
d'estudi per als joves, jocs i material escolar, voluntariat corporatiu...)
Ha augmentat un 33,3% el número d'entitats noves a les quals hem fet arribar el
nostre missatge.
7 joves d'escoles assistents a les xerrades
de sensibilització, s’han incorporat com a
voluntaris al projecte de Centre Obert.
1 7 empleats de 3 empreses han fet voluntariat corporatiu en els nostres projectes.

El compromís del
voluntariat genera
oportunitats de futur
Ser voluntari és posar en moviment el millor
de l'essència de cadascú en benefici dels altres.
Tots els projectes de l’entitat compten amb el
suport de voluntaris i voluntàries que ajuden a
donar resposta a les necessitats i dificultats de
les persones que atenem.
L'acció solidària del voluntariat es concreta
amb la intervenció directa amb els infants, joves i famílies o bé donant suport a la gestió de
la Fundació. És clau comptar amb un intangible que fonamenta la construcció de valors basats en la solidaritat, l’esforç, el compromís i la
generositat.

Serveis del voluntariat

Resultats

99

voluntaris ajuden
als nostres
projectes

884

nois i noies ens
visiten per
conèixer què fem

336

serveis amb
suport de
voluntaris

1 7.1 35

hores de
dedicació
voluntària

52

nous voluntaris
incorporats

Els 99 voluntaris han realitzat 336
serveis de suport. 1 7 voluntaris
s'impliquen en més d'un servei

74%

del voluntariat són
dones
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Treballem en
xarxa
El treball que es realitza amb les famílies,
infants i joves que participen als serveis i
projectes de la Fundació, parteix sempre de la
visió comunitària. Una estratègia de la nostra
acció en la tasca de prevenció de situacions de
risc és, d'una banda enfortir la vinculació de les
famílies a l'entitat i de l'altre el treball en

Raval

xarxa amb d’altres agents socials que també

intervenen amb les mateixes persones. La coordinació és clau per no duplicar actuacions,
formular estratègies conjuntes a partir de les
necessitats detectades i poder assolir els
objectius establerts en el pla de millora, tant
dels menors com de tot el nucli familiar.

Ens hem coordinat amb 64 organitzacions, escoles i instituts per tal de
realitzar, sense duplicar, actuacions
de seguiment familiar i individual de
les persones que atenem. Només al
barri del Raval, contactem amb 34
serveis.
El treball en xarxa, també implica a
federacions i taules d'entitats de 2n i
3r nivell que serveixen per unificar i
crear estat d'opinió sobre temes rellevants per a la societat catalana.
Podeu veure el mapa interactiu dels
recursos i serveis del treball en xarxa
al web:

http://bit.ly/2qI9Fks
22 Fundació Joan Salvador Gavina

L'equip humà
Professionals

La Fundació ha comptat amb un equip de 22
professionals contractats. Aquest equip es
complementa amb persones en pràctiques dels
estudis universitaris d'Educació Social, el cicle
formatiu d'Integració Social o els cursos de
monitor o director de lleure infantil i juvenil.
El treball coordinat de totes les persones garanteix un servei de qualitat i la consecució dels
objectius de totes les àrees de la Fundació.

Voluntariat

Els projectes i serveis de la Fundació han
comptat amb el temps i saber fer de 99
voluntaris en 336 serveis de suport.

Patronat

El patronat és l'òrgan de govern,
administració i representació de la Fundació.
Està format per:
President: Xavier Campà i de Ferrer
Vicepresident: Josep Tuñí i Picado
Secretari: Jordi Camós i Grau
Tresorer: Josep Maria Loza i Xuriach
Vocals: Agustí Llop i Vilanova, Lluís Framis i
Bach, Ignasi Vives i Bach, Jordi Framis i
Ferrer, Guillermo de Querol i Salimei, Núria
Valdivieso i Font, Francesc Güell i Alert,
Cristina Manresa Rovira, Nacho Castella Casas
i Lluís Portabella d’Alós.

Premis i reconeixements
La Fundació, gràcies a l'esforç de totes les persones la formen, ha estat reconeguda públicament
en diverses ocasions aquest 201 6:
Premi Francesc Candel al projecte EcoSocial " el Caliu" de diàleg intercultural. Octubre de 201 6.
Premi Bóboli Suma al projecte d'atenció a necessitats bàsiques. Novembre de 201 6.
Premi Córrer per compromís de l'Institut Barcelona Esports al projecte Esport per la inclusió.
Desembre 201 6.
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Els comptes clars

Ingressos

Els ingressos del 2016 han
mantingut la tendència d'igualar els fons públics i els privats.
Tot i l'aparent dependència del
finançament provinent de
l'administració, no podem oblidar que som un servei públic
d'atenció primària.

Despeses

El 49 % de la despesa correspon
als projectes de Centre Obert i
Espai Jove. El 21% del total de
la despesa correspon al projecte
de lleure i el 30% a cobrir les
necessitats bàsiques dels infants
i les seves famílies.
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Distribució d'ingressos
privats

Les donacions d'empreses i particulars que confien en la nostra tasca i
transparència, han suposat una
quarta part dels ingressos privats.
La segona font d'ingressos privats
adreçat als projectes de la Fundació,
ens arriba a través del programa
ProInfància de l'Obra Social de "la
Caixa".

Distribució d'ingressos
públics

Pel que fa als fons públics, és amb
les subvencions i convenis amb la
Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona d'on prové el 40% del nostre finançament.

Els nostres comptes s'auditen anualment. Podeu consultar la memòria
econòmica i l'auditoria al web
www.fgavina.org/tancament-economic
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Gràcies per confiar en nosaltres
Aquest any hem comptat amb el suport de 160 donants i 328 col·laboracions.
A totes les empreses, organitzacions, escoles, fundacions i col·lectius que heu col·laborat, Amgen,
Amics Santuari St. Josep Manyanet, Ampa Escola Sagrat Cor - Jesuïtes de Casp, Associació de Veïns
Sagrada Família, C. Ciudad Condal, Càrniques Masó, Centre Català Comercial, Consorci Sanitari
Integral, Coral Escola Súnion, Edificio Maluquer Salvador SL, Esclavas del Sagrado Corazón,
Fundació Carulla, Fundació Fèlix Llobet, Fundació Francesc Carbó, Fundació Jesuïtes Educació,
Fundació Maria Francisca de Roviralta, Fundació Privada Cottet-Mor, Fundació Privada Girbau,
Fundació Probitas, Fundación Privada Solidaridad, Parròquia de Ntra Sra de La Bonanova /
Matrimonis de Sarrià, Oficina 3063 de "la Caixa", Parròquia Francesa de la Mare de Déu de
Lourdes, Parròquia Pare Manyanet, Hermandad del Rocío, Parròquia Santa Maria de Barberà,
Parròquia St. Pere Sallavinera, Rotary Club Barcelona Pedralbes, Star Textil SA, Stripe – Gofunding,
Pastisseria Neugem, Forn de pà Ribes i Pagès, Carns Vallès i Restaurante Los Gallegos.
A tots, moltes gràcies!

Per tot el que ja hem fet, però
sobretot pel que encara no hem
aconseguit, volem comptar amb
vosaltres

Tu pots contribuir a
que puguin arribar a
volar tant alt com ells
desitgin

Fes el teu donatiu al compte número:
ES78 - 21 00 - 3063 - 92 - 2200049350
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Les donacions a la nostra Fundació tenen avantatges fiscals amb deduccions de fins el 75%. Per a
enviar-vos el certificat de la donació, cal que ens envieu les vostres dades personals al correu
electrònic donacions@fgavina.org o a l'adreça Nou de la Rambla, 39-41 08001 de Barcelona.
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Nou de la Rambla, 39-41
08001 Barcelona
93 442 66 83

