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Presentació
Quan estem dia a dia convivint amb infants que viuen una situació de
precarietat i alta vulnerabilitat social, moltes vegades ens quedem sense
paraules i l’únic que podem fer és acompanyarlos, en silenci, però amb
l’empenta suficient per a demostrarlos ells mateixos que tenen molta
força i ganes de superació.
Tornem a estar amb vosaltres, col·laboradors, col·laboradores i
simpatitzants de la Fundació Joan Salvador Gavina, per tal de rendir
vos comptes respecte dels fets més rellevants que hem viscut aquest any
que acabem de finalitzar. La transparència és fonamental per dos
motius: per a recordarnos, com a societat, que tenim un problema que hem d’afrontar sense excuses ni
dilacions, i per a que tinguem credibilitat respecte del nostre compromís amb els infants i les seves
famílies, amb els voluntaris i voluntàries, amb totes i tots els que feu aportacions econòmiques per a dur
a terme els projectes que desenvolupem, i amb les administracions públiques que confien en nosaltres a
l’hora d’oferir un servei públic, tant de proximitat i tant delicat pels destinataris de la nostra acció.
Volem destacar alguns fets rellevants que hem treballat en profunditat el 2017, tant a nivell d’atenció als
infants i a les famílies com a nivell de millora de gestió interna.
Sense dubte, el fet que més ha marcat aquest any en la nostra actuació ha estat l’atemptat del 17A a les
Rambles de Barcelona, molt a prop del Raval on estem situats. Aquell dia, un grup d’infants amb els
educadors van gaudir del casal del mes d’agost i, a l’hora de l’atemptat, tot just acabaven d’arribar als
locals del Centre Obert i estàvem lliurant els infants als seus pares i mares. La repercussió de l’atemptat,
en la nostra lluita cap a l’inclusió, la convivència intercultural i el respecte cap als demès, l’hem hagut de
treballar intensament amb els menors, amb els joves, amb les famílies i amb els professionals de l’entitat.
En relació a l’atenció directa, aquest any hem incidit en dos aspectes que ens semblen essencials: la
igualtat de gènere i la participació. Són aspectes que hem treballat des de sempre però hi hem volgut
incidir de manera especial. En la nostra societat del segle XXI tenim el repte de garantir la igualtat
d’oportunitats entre nens i nenes i tenim l’obligació de revisar l’enfocament de metodologies educatives
en vers una educació no sexista. Pel que fa a la participació, continuem promocionant que les famílies
participin en determinades activitats amb els seus fills i filles, perquè les empodera en el seu rol educatiu,
les possibilita exercir la seva parentalitat des d’una visió positiva i corresponsable, i les fa sentir que
també formen part de Gavina.
En relació a la millora en el funcionament i la gestió interna, aquest any ens hem centrat en dos aspectes
fonamentals: una millor definició dels llocs de treball i les càrregues de feina de cadascun dels
professionals i la millora en la transparència i qualitat de l’entitat. La primera tasca l’hem pogut
desenvolupar gràcies al suport inestimable d’un grup de voluntaris i voluntàries d’ESADE Alumni Social.
I pel que fa al model de bona gestió, hem aconseguit l’acreditació de transparència i bones pràctiques
atorgat per la Fundación Lealtad. Aconseguir aquesta acreditació ens ha suposat un esforç important
d’adaptació d’alguns processos interns de funcionament, però ha valgut la pena perquè és un
reconeixement a la feina ben feta.
Esperem, una vegada més, seguir comptant amb el vostre suport i col·laboració, i ens comprometem a
donar resposta als reptes que encara tenint per davant.
Moltes gràcies!

Ignacio Vives Bach
President de la Fundació

Punt de partida

Un 6%
d’infants catalans
pateixen situacions
de privació
material severa.

Un 25% de nens i nenes catalans es troba
en risc de pobresa i un 6% d’infants pateixen
situacions de privació material severa.
La Fundació Joan Salvador Gavina actua al
barri del Raval on es donen un seguit de factors
de risc que fan necessària la intervenció dels
serveis de prevenció com és el cas de la nostra
entitat.
En els darrers anys hem fet palesa la
importància del rol de la família en el
desenvolupament físic, psíquic i emocional dels
infants. És per això que la impliquem
activament en el procés d’educació i creixement
dels seus fills i filles.
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Els principals projectes
√ Centre obert (4 a 18 anys)
√ Espai jove (18 a 22 anys)
√ Menjador(12 a 18 anys)
√ Lleure. Casals (4 a 22 anys) i colònies infantils i
juvenils i familiars.
√ Cap de setmana de natura amb “el Caliu”. Planoles.
√ Famílies i necessitats bàsiques
√ Voluntariat

Les persones ateses

Què esperen de
nosaltres les famílies?

Durant el 2017 hem continuat realitzant un
treball de prevenció per minimitzar les
conseqüències de la manca de cobertura de
necessitats bàsiques.

Poder compartir preocupacions respecte
l'educació dels seus fills i filles amb altres famílies
i professionals ampliant recursos i habilitats de
relació, sobretot en l'edat adolescent.
També ens expressen la necessitat d'atenció
psicològica per a superar situacions de crisis
personals o familiars i la necessitat de gaudir
d'un espai d'ocilleure familiar fora del nucli
urbà, allunyat del seu entorn habitual. Desitgen
espais que els faciliti establir unes relacions més
senzilles i transparents amb els seus fills i filles.

√
√
√
√

Número de persones ateses: 377
Número de famílies ateses: 120
Número d’infants: 244
Número d’adults: 133

El més preocupant
√ La precarització laboral no permet reduir
les famílies amb ingressos per sota del sala‐
ri mínim interprofesional (707,60 euros/mes)
√ 11,7% de famílies no tenen cap ingrés.

Origen de les famílies

√ 10% de famílies pateixen casos de violència intrafamiliar.
√ El 15% de les famílies tenen diﬁcultats
d’habitatge, han estat desallotjades o han
iniciat un procés de desnonament.
√ En un 28,3% de famílies cap adult treballa.

La situació de les famílies
√ Famílies monoparentals: 48,3%
√ Famílies nombroses: 32,5 %
√ Famílies seguides per Serveis Socials: 71,6%
√ Famílies seguides per equips d’atenció a la
infància i adolescència (EAIA) en situació de
risc: 19,1%
√ Famílies amb ingressos inferiors al salari
mínim interprofessonal: 40,8%

La població immigrada atesa representa el
73,9%. Amb tot, el 88,6% dels infants són
nascuts a Catalunya.
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Un espai de
prevenció i
suport

La intervenció que fem amb les famílies es
fonamenta en la consideració de la unitat
familiar com una totalitat i no únicament com
un sumatori de persones individuals. Els
diferents agents socials i educatius del territori
unim esforços per recolzar i comptar amb la
família com a primer agent socialitzador.

Quan el neguit dels infants no només
depèn del procés de créixer
Segons Blanca Santos, psicòloga de la Fundació,
els infants i joves fan preguntes i volen respostes.
Comencen a ser conscients que les seves
dificultats, malestar i neguits no només depenen
del procés de créixer, sinó que també s’enfronten a
situacions molt més greus: pobresa extrema,
passar gana, processos de desnonament, estrès,
situacions d’abús, indefensió, traumes,...
És fàcil trobar en els menors símptomes
depressius, ansietat, pors o davallades en el
rendiment acadèmic que no són degudes a
dificultats d’aprenentatge sinó a bloquejos
emocionals.
Aquestes situacions de precarietat i fragilitat
familiar posen en perill la salut global dels
infants i limita les oportunitats d’aquests a tenir
una bona alimentació, descans, seguretat ...
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En aquest sentit oferim un acompanyament
per millorar la salut global i prevenir les
malalties físiques, psíquiques i emocionals
associades a aquesta situació.
Servei de Menjador
Hem garantit que 33 adolescents i joves
sense cobertura de menjador escolar
tinguin assegurat un àpat diari equilibrat i de
qualitat, com a mínim un cop al dia, evitant,
així, dinàmiques de carrer i conductes de risc.
Hem donat 2.300 dinars durant el curs
escolar i durant les vacances escolars 3.311
àptas a 288 infants.

“

El 32% dels infants que
atenem tenen problemes de
salut bucodental
Berenar

”

L’hora del berenar esdevé un espai de diàleg i un
factor de cohesió del grup que possibilita al mateix
temps la detecció de mancances de salut
bucodental i transtorns emocionals com l’ansietat.

Atenció oftalmològica
Amb l’ajuda del conveni de col·laboració, fa 5
anys, amb la Fundació Ramon Martí Bonet,
i recentment, també, amb la Clínica
Oftalmològica Tetuan, realitzem la detecció
precoç de problemes de visió per tal de
descobrir les dificultats que obstaculitzen una
bona salut visual i que influeixen de manera
determinant en el rendiment escolar.
Atenció odontològica
La Fundació Josep Finestres (Hospital
Universitari Odontològic de Bellvitge de
Barcelona) en conveni de col·laboració amb
l’entitat ha diagnosticat i tractat dolències
bucodentals per prevenir de malalties associades.
Servei de bugaderia
A 23 famílies que no disposen d'aigua o no
tenen rentadora, se'ls facilita una tarja de
bugaderia que els permet tenir la roba neta i
prevenir malaties associades a condicions
d’insalubritat (sarna, xinxes).
Ajuts per medicaments,
productes d’higiene

aliments

A través d'aquest punt d’assessorament el
90% de les families van reduïr l’import de
les factures de llum i aigua. A més, un 70%
de les famílies han canviat del mercat lliure al
mercat regulat, més beneficiós per a elles, i el
20 % s'han acollit al bonus social.

Què hem aconseguit
√ S'han realitzat 44 visites oftalmològiques
amb un total de 33 persones ateses.
√ 47 persones s'han bene ciat d'un tractament
odontològic que ha suposat 430 visites.
√ S'han preparat 105 berenars diaris que
anualment suposen 17.220 entrepans, peces
de fruita i làctics.
√ Hem donat 5.611 àpats a 321 infants i
adolescents.

i

Hi ha famílies que, per manca d’ingressos,
no fan els tractaments mèdics prescrits que no
entren per la Seguretat Social amb les
conseqüències que això comporta per a la salut
de l’infant o de l’adult. Per a resoldre aquesta
situació, la Fundació, amb el previ estudi del
cas, sufraga les despeses de medicaments. En
situacions extremes, l'entitat ha lliurament a
78 famílies lots d'aliments per garantir una
mínima alimentació.

Lluitem contra la pobresa energètica
Durant el 2017, 29 famílies han participat
del Punt d’Assessorament d’Energia Justa
ofert per la Fundació amb la col·laboració de
l'Associació Benestar i Desenvolupament (ABD).
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Entrem en
profunditat
al 2017

Hem realitzat 256 sessions de
treball d'emocions amb els in‐
fants de 4 a 8 anys per treba‐
llar habilitats emocionals i de
relació.

Hem fet atencions
psicoterapèutiques al 17% dels
menors atesos perquè
presenten bloquejos
emocionals i símptomes
depressius o ansietat derivats
de la seva situació de pobresa.

562 estades a la casa de
colònies de "el Caliu" a
Planoles, han permès a infants i
famílies poder gaudir d'un
respir per a la seva millora de
la salut física i emocional i tenir
moments de lleure familiar.

Un 84% dels nostres joves
estan cursant estudis
postobligatoris. D'aquests, el
5% estan cursant estudis
universitaris.

33 adolescents i joves atesos
al servei de menjador. 2.300
dinars els ha assegurat una
alimentació nutritiva i
saludable.

Hem millorat la coordinació i
implicació dels centres escolars
en el seguiment integral dels
infants amb 203 coordinacions
amb mestres i tutors.

Hem entregat 217 lots
d'aliments a 291 persones,
corresponents a 78 nuclis
familiars, que en situació límit
ha garantit una mínima
alimentació.

Hem comptat amb el suport de
176 donants i 325
col·laboracions que han
contribuït a fer possibles els
nostres projectes.

Reduïm el fracàs escolar entre
els nostres infants i
adolescents a un 5% quan la
mitjana de la ciutat de
Barcelona es situa propera al
10%.

El 90% de les famílies que
participen de l'assessorament
del Punt d'Energia Justa
redueixen l'import de les
factures de subministraments.

1 de cada 5 infants (20%)
d'entre 6 i 14 anys atesos al
Centre Obert tenen adaptació
curricular. Els hem orientat i
donat suport en els estudis.

Hem canalitzat la solidaritat de
94 persones voluntàries en 387
serveis amb una dedicació
anual de 17.980 hores.

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

Quan parlem d’igualtat d’oportunitats volem dir
que tota persona ha de tenir les mateixes facilitats
per a desenvoluparse. Aquestes oportunitats ens
les ha d’assegurar el nostre entorn més proper
(família, escola, amics,..) i també la societat en
general. A la Fundació, dia a dia, som conscients
d’aquest
encàrrec
i
que
la
igualtat
d’oportunitats depèn de diferents factors.

Trenquem mites de Sant Jordi. Fotonovel·la
per trencar estereotips i incorporar noves
mirades a la llegenda de Sant Jordi. Realitzada
en xarxa pel grup de joves.
Espai de nois. Activitat adreçada als nois
adolescents per treballar i debatre sobre com
analitzar els estereotips culturals i de gènere.

Respecte per la diferència

Inclusió

Les persones tenim dret a una igualtat en
dignitat i en drets. Amb els infants i joves
hem reflexionat per ser conscients que hem de
respectar les particularitats de cadascú i perquè
ningú es senti discriminat per raó de sexe,
religió, cultura, dificultat física o psíquica...
Taller de coaching per noies. Activitat
adreçada específicament a les noies adolescents
per treballar aspectes relacionats amb
l'empoderament femení.

Ser conscient que tots som únics no és
suficient
per
aconseguir
la
igualtat
d'oportunitats. Cal que acceptem les
particularitats de cada persona, el contrari
és rebuig. Hem rumiat i fet activitats per
treballar la inclusió que, al cap i a la fi, és
treballar per una societat inclusiva.
Emociona't. Activitats adreçades a infants de 4
a 7 anys per a conèixer i reconèixer les pròpies
emocions i les dels altres.

10 Fundació Joan Salvador Gavina

Més que paraules. Dinàmiques que fomenten el
treball en equip i la millora de les relacions
interpersonals dins el grup d'iguals. Hi han
participat un total de 40 infants d'entre 8 i 12 anys.
Assemblea de joves. Activitat que fomenta la
capacitat de debat, decisió, compromís i
organització dels joves de 16 a 18 anys.

Justícia social
El respecte a la diferència i ser inclusius vol un
pas més. Cal adonarnos de les desigualtats i
mirar què hi podem fer. Hem volgut que els
infants i joves obrin mires, coneguin altres
realitats i situacions perquè conèixer és
aprendre. Hem proporcionat espais perquè
reflexionin sobre què poden aportar ells
als altres.
Dia de la dona. Xerrades sobre noves
masculinitats i figures de dones joves
professionals referents. Activitat de barri
coorganitzada amb la Taula Joves Raval.

Eixamplant mires
Hi ha famílies del Raval que no han sortit
dels carrers del barri i obrirlos a altres
contextos els oxigena i obre nous horitzons.
Taller de robòtica. Ofert pels talleristes de
"Robocaspers" al grup d'infants d'entre 8 i 11 anys.
Experiència de valors amb la Masia. Hem ofert
una activitat conjunta i vivencial de valors entre els
nens i nenes, d'entre 8 i 11 anys, del Centre Obert i
els jugadors dels equips alevins de la “Masia” del
FC Barcelona. Un projecte conjunt amb La
Fundació del FC Barcelona i el programa "Masia
Solidària" amb el joc com a eix.
Visita al WorldPress Photo. Continuant el
treball iniciat amb el curs de fotografia "Ra Val
La Pena", els adolescents i joves visiten
l'exposició al CCCB.
Caves Gramona obre les portes a les nostres
famílies. Visitem les vinyes i aprenem en què
consisteix la Biodinàmica i quin paper hi juga
el sòl per a poder fer uns bons vins i caves.
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Un espai per
aprendre

L'any 2012 vam participar en l'elaboració
d'un informe sobre fracàs escolar on es va fer
pal·lès que aquest problema afecta a 1 de cada 3
adolescents en edat de completar els estudis
obligatoris. Des de llavors, i en el nostre esforç
per reduirlo, hem aconseguit que entre els
nois i noies que atenem estigui per sota del 5%
quan l'objectiu de les polítiques educatives del
barri és situarlo per sota del 15%.

“

1 de cada 5 infants d'entre 6
i 14 anys tenen adaptació
curricular

”

Aquest 2017 ens ha preocupat el nombre
elevat de casos que hem atès amb un
itinerari educatiu adaptat. El fracàs escolar
és un dels factors de risc que tenen adolescents
i joves amb impacte directe en el risc d’exclusió
social amb que ja cohabiten. Una de les tasques
preventives en els projectes de Centre Obert,
Espai Jove i Lleure és, precisament, donar
suport i orientació en relació als estudis.

12 Fundació Joan Salvador Gavina

Un 84 % dels
nostres joves estan
cursant estudis
postobligatoris.
D'aquests, el 5% estan
cursant estudis
universitaris.

Joves que volen estudiar
En el sí de les famílies ateses trobem joves
amb ganes de tirar endavant els seus projectes i
il·lusions d’estudi més enllà de l’ensenyament
obligatori, però la situació de precarietat
econòmica sovint no els ho permet.
Amb el suport d'escoles, instituts, el Rotary
Club de Barcelona Sarrià, el Rotary Club
Pedralbes Barcelona i del projecte de beques de la
Fundació CatalunyaLa Pedrera, hem gestionat 21
beques d'estudi per a adolescents i joves que
han reduit l'impacte econòmic a la família i
facilitat l’èxit de l'itinerari escolar.

El fracàs
escolar a
Catalunya

Sí que poden!
Una tasca primordial de la Fundació és
prevenir
i
evitar
l'abandonament
prematur dels estudis així com compensar el
desfassament escolar. Durant tot l'any fem un
pla adaptat a cada infant i ens coordinem amb
mestres i tutors per millorar el rendiment
acadèmic i l'autoconfiança de l'infant i el jove
en les seves pròpies capacitats.
Reforç escolar i Sala d'estudi d'estiu
Tots els infants disposen d’un espai idividual o
grupal per a fer els deures o treballar aspectes de
reforç educatiu i hàbits d’estudi.
A més, durant el mes de juliol i la darrera
setmana d'agost, hem facilitat una sala d'estudi
amb l'ajuda de voluntaris amb la finalitat que els
adolescents tinguessin un punt de suport i acom
panyament per tal de preparar els exàmens de
recuperació de setembre.

Què hem aconseguit
√ La meitat dels adolescents que atenem
rep beca d'estudis per fer front a costos
derivats d’estudiar sense que esdevingui
una càrrega més per a la família.
√ El 16% dels infants d’entre 5 i 14 anys, rep
suport psicopedagògic.
√ El 60% dels infants atesos està en
seguiment pels equips d'atenció primària
de serveis socials. Amb ells hem realitzat
coordinacions trimestrals juntament amb
mestres i tutors.
√ Millorar la coordinació amb els centres
escolars que han mostrat una major apertu‐
ra. Cal seguir treballant per optimitzar
reunions,
comunicacions
i
vehicular
informació sobre els menors participants.
√ 8 dels 10 adolescents amb assignatures
pendents per setembre han promocionat de
curs gràcies al reforç d'estiu durant l'agost.

Resultats

138
sessions de reforç
escolar individual i
en grup

21.147€

dedicats a beques
d'estudi

80%
adolescents i joves
promocionen de
curs

203
coordinacions
amb mestres i
tutors

19voluntaris han
dedicat 4.940 h. al
reforç d'estudis
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Un espai per
esforçar-se
Creiem en la capacitat de superació i ens
comprometem, des de la proximitat i
l'acompanyament, amb els infants, joves i
famílies que atenem.
Un infant en risc social té limitat el seu
desenvolupament a causa de circumstàncies
com poden ser, el no tenir les necessitats
bàsiques
cobertes,
un
entorn
sense
oportunitats... Canviar aquesta realitat suposa
obrirlos nous horitzons, acompanyarlos en el
seu itinerari vital i treballar conjuntament, amb
molt d’esforç, la construcció d’una societat
en la qual s'accepti la diversitat com un
valor i on cada persona pugui triar i dur a
terme el projecte de vida que desitgi.

Canviar la realitat de l’entorn.
Monitors pel futur
27 nois i noies de 15 a 17 anys, de
diferents procedències i estudis (joves del
Centre Obert, del districte de Ciutat Vella,
d’instituts de la ciutat i joves derivats de serveis
socials) han compartit espai i formació a la
Fundació. Hem escoltat les seves inquietuds i
hem volgut que tot plegat no es quedi en
paraules. Els hem ofert formació i l'opció
d’implicarse amb els infants més petits de
l’entitat com a monitors per les tardes, o bé en
els casals durant les vacances escolars.

El projecte de
Monitors pel
futur en detall

14 Fundació Joan Salvador Gavina

Quan estudiar es converteix en un
acte quasi heroic

Què hem aconseguit

Un 84% dels nostres joves estan cursant
estudis postobligatoris i universitaris. Aquest
esforç personal no queda aquí doncs, alhora,
un 58% d’aquests joves ajuden a sostenir
l’economia familiar estudiant i treballant al
mateix temps.

√ Implicar la comunitat escolar, les entitats
socials i serveis socials en un treball conjunt
en pro de la formació dels menors.

Com ens relacionem amb els altres?
Les habilitats socials són un seguit de
destreses (comportaments, pensaments i
emocions) que ens permeten relacionarnos de
forma adequada amb els altres.
Quan detectem que les relacions entre els
infants no són del tot positives, quan observem
una manca d’habilitats en la resolució dels
conflictes, quan veiem una comunicació poc
assertiva i observem perfils de líders no
positius, som de ple en la tasca de treballar per
la millora de les habilitats socials.

√ Fer un acompanyament de proximitat a
través de 762 tutories individuals.
√ Que els infants i joves adquireixin eines de
control d'emocions i habilitats per
expressar-se en públic.
√ Crear espais de debat sobre la diversitat
funcional i sexual i re exionar sobre les
relacions abusives i la igualtat de gènere.

Projecte
Ítaka al
Raval

Primeres experiències d’inserció
laboral
El projecte comunitari Ítaka facilita
competències emprenedores i iniciatives per
possibilitar la inserció laboral dels nostres
joves.
Accions del projecte
Durant el 2017, s'han executat 25
intervencions artístiques a les persianes del
Raval Sud, de la mà de 12 artistes reconeguts.
En el cas de la Fundació, les ha pintat
Sebastien Waknine. Els joves del Projecte Itaka
han realitzat tasques de suport a la producció
de les intervencions netejant i preparant les
persianes per a poderles pintar.
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Un espai per
conviure i
superar-se
Dins del marc de l’activitat quotidiana de
l’entitat, desenvolupem projectes que permeten
als infants, adolescents i joves superar
barreres personals. Es realitzen accions que es
converteixen en eines que fomenten el treball
personal, l’esforç, l’autonomia, la confiança...

Paral·lelament, hem derivat nois i noies al
projecte INSERsport, un projecte on els
joves aprenen un esport, adquireixen hàbits
saludables i obtenen un certificat federatiu que
els permet una primera feina de monitors/es o
àrbitres.

Valors i esport

Perspectiva de gènere

Continuem fomentant l'hàbit de la pràctica
esportiva amb tots els grups d’edat del Centre
Obert, per conscienciar sobre la influència de
l’esport per la millora de qualitat de vida i
consolidar hàbits d’higiene. L'esport ens
permet forjar valors com la cooperació, la
confiança en l’altre o afrontar contrarietats.
Hem
practicat,
també,
esports
no
competitius per tal d’afavorir dinàmiques de
reflexió grupal abans i després de la pràctica
esportiva. Igualment hem participat en
esdeveniments esportius comunitaris del barri.
En global, hem afavorit el coneixement del
ventall de propostes esportives de l’entorn.

En el nostre treball diari, reflexionem i
analitzem les causes culturals i socials que
sostenen les desigualtats de gènere amb voluntat
de fomentar una nova visió que trenqui
antics models.
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El projecte
InserSport

Resultats
Assemblees
Els infants, adolescents i joves verbalitzen la
necessitat d'espais individualitzats per a
expressar
les
seves
emocions
(pors,
inseguretats...)
i
sentirse
escoltats.
L'assemblea és un eina enfocada a treballar els
compromisos i la participació dels joves.
D'aquest espai, que es realitza setmanalment,
sorgeixen iniciatives i comissions de
treball on s'aprofundeixen temes d'interès.

Suport psicopedagogic
En la tasca que desenvolupem al Centre Obert
es detecten importants dificultats emocionals,
relacionals i d’aprenentatge entre els infants de 6
a 11 anys, que es tradueixen en necessitats
psicopedagògiques i educatives específiques. El
treball psicopedagògic ens permet oferir un
treball individualitzat i adaptat a les necessitats
educatives del menor per millorar les seves
habilitats relacionals i afectives i recolzar
les seves capacitats d’aprenentatge.

46
sessions de psico‐
motricitat amb in‐
fants de 4 i 5 anys

9esports diferents
practicats

480
sessions de suport
psicopedagògic

Famílies a les aules
Les famílies ens expressen l’interès de participar
en les activitats de tarda dels seus fills i filles.
També mostren interès per compartir neguits i
experiències sobre la criança dels menors.
En resposta, realitzem tallers formatius
en la criança i parentalitat. Motivem la
participació setmanalment de les famílies a les
aules amb els seus fills i filles en els grups
d'infants d'entre 4 i 8 anys

Per a més
informació
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Un espai per
experimentar
i divertir-se

Una educació en igualtat d’oportunitats
contempla, de manera imprescindible, el dret al
lleure. Aquest dret es veu amenaçat en els barris
amb desigualtats socials com és el barri del Raval.
Donem resposta oferint lleure educatiu i de
qualitat obrint les portes en el parèntesi de
vacances escolars.

“

Les sortides familiars
es converteixen en un
espai de respir i
convivència

”

Hem ofert activitats de casal urbà i sortides
a la natura, als infants i els seus familiars, en cap
de setmana i períodes no lectius, amb la finalitat
que puguin gaudir d'un respir per a la seva salut
física i mental i tenir moments de lleure familiar.

18 Fundació Joan Salvador Gavina

Quant el lleure no és un luxe i és més
necessari que mai
Els casals i les colònies són imprescindibles
com a espai educatiu, i més quan s’adrecen a
persones en situació vulnerable.
El projecte Un respir en família, ofereix
l'oportunitat als pares i mares de la Fundació
de poder compartir amb els seus fills i filles un
temps de respir i reducció de l'estrès emocional
i psíquic, i gaudir d'uns dies de convivència en
un entorn natural allunyats de la seves
dificultats diàries.

Les festes majors sacsegen la vida del
barri
La participació en les festes populars són una
eina més d’inclusió i de coneixement de l’entorn
i de la cultura del País. Prop de 240 infants i
joves han dinamitzat i s’han implicat a les
activitats del barri com la Festa Major, la
Castanyada, el Festival Rava’ls...

Resultats
Un temps valuós
Els casals i les colònies ofereixen la
possibilitat de fer activitats de lleure prop de
casa, o bé sortir a la natura en èpoques tant
especials com són les vacances escolars. A la
Fundació facilitem l'accés al lleure dels infants i
famílies que atenem. El promocionem com un
valuós espai de convivència amb companys i
companyes i, també, amb la família.

Què hem aconseguit
√ Un total de 215 persones s'han bene ciat
del projecte de respir i de convivència
intercultural a Planoles (El Ripollès).
√ Proporcionar un entorn relaxat en família
que ha possibilitzat l'expressió de
necessitats i poder afrontar situacions de
bloqueig.
√ Donar resposta a les demandes d'atenció
psicològica i necessitats bàsiques gràcies
a la detecció d'aquestes durant les sortides
familiars.
√ Augmentar la presència de famílies de
cultures més conservadores en activitats de
lleure i esport .

188
estades de cap de
setmana a
Planoles

562estades de
colònies a
Planoles

235
participants als
casals urbans

25voluntaris han
invertit 2.748 h.
en fer suport a les
activitats de lleure
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Un espai
solidari i de
sensibilització

La Fundació apropa a la societat les
conseqüències de la pobresa i l'exclusió donant a
conèixer la situació de vulnerabilitat social que
pateixen els infants i famílies ateses per l’entitat.
Aquest missatge s’ha fet arribar, durant el 2017,
a 847 persones que han participat de les 36
xerrades de sensibilització.

Posem una atenció especial en el joves
Volem contribuir a obrir els ulls als adolescents
i joves a un món desconegut de manera positiva i
participativa, volem trencar estereotips sobre
temes com la immigració, la pobresa, la
prostitució, i les drogues. Pretenem que els adults
de demà siguin crítics amb el conjunt
d’informacions, no contrastades, que els arriben a
través de les xarxes o mitjans de comunicació.
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Sinergies amb les escoles
Per tal implicarnos tots plegats en la millora
de la situació dels infants i famílies ateses
treballem conjuntament amb la comunitat
escolar. Hem creat un itinerari amb l’objectiu
de reflexionar sobre què vol dir prevenció i
desavantatge social:
1. Rebem la visita d’alumnes d’escoles i
instituts que coneixen "in situ" la Fundació.
2. Encoratgem les escoles a implicarse en la
sensibilització dels seus alumnes i la
participació en les nostres campanyes
solidàries.
3. Oferim una formació de premonitors de
lleure a adolescents de 15 a 17 anys que finalitza
amb un voluntariat al nostre Centre Obert.

Esdeveniments solidaris
Els actes solidaris ens ajuden a recaptar fons
i, alhora, a donar a conèixer els nostres
projectes.
Concert Ignasi Terraza. El 28 de setembre al
Recinte Modernista de Sant Pau, el trio de Jazz
dirigit pel pianista Ignasi Terraza va
presentar l'espectacle Imaginant Miró.
Celebrem Sant Ponç. Cada 11 de maig, la
Fundació munta una parada a la fira del carrer
Hospital gràcies a la inestimable col·laboració
de 13 voluntàries que preparen durant tot l'any
manualitats per vendre a la fira. També l'escola
Jesuïtes de Casp prepara un berenar solidari a
la festivitat de Sant Ponç perquè els infants del
Centre Obert puguin anar de colònies.

Creant vincles amb empreses
Durant el 2017 hem signat 7 acords de
col·laboració amb noves empreses que s'han
compromès amb els nostres projectes de millora
de la situació dels infants i famílies del Raval.

Gavina als mitjans

Resultats

31
centres escolars,
organitzacions i
empreses ens visiten

32.035
persones veuen la
campanya de
Nadal "Sigues tu
la seva Estrella"

10
articles d'opinió
publicats

847
persones ens
visiten per
conèixer què fem
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L'equip humà

La Fundació és una comunitat educativa que,
per a dur a terme els seus projectes, aquest
2017 ha comptat amb un equip de 22
professionals contractats. La seva tasca s'ha
complementat amb 14 estudiants en
pràctiques
dels
estudis
universitaris
d'Educació Social, el cicle formatiu d'Integració
Social o els cursos de monitor o director de
lleure; i amb 94 persones voluntàries que
han aportat valor i experiència a l'equip.

Patronat
El patronat és l'òrgan de govern, administració
i representació de la Fundació. Està format per:
President: Ignasi Vives i Bach
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, Jordi Framis i Ferrer, Guillermo de
Querol i Salimei, Núria Valdivieso i Font,
Francesc Güell i Alert, Cristina Manresa Rovira,
Nacho Castella Casas, Enric López Milà, Cristina
Castella Casas i Lluís Portabella d’Alós
(Consiliari).
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L’expressió altruista del voluntariat
L'acció voluntària és l'expressió lliure i
altruista amb la societat, i això diu molt a favor
de la qualitat humana d'un país. Comptar amb
el suport del voluntariat a cada un dels
serveis que oferim és un valor afegit que fa
especial i més rica la intervenció que realitzem.
Aquest capital humà que solidàriament fa
donació del seu temps necessita una gran
motivació de la qual tenim especial cura tots els
professionals. Vetllem per una bona acollida, per
l'acompanyament, l'atenció personalitzada i per
un seguiment del voluntariat que reflecteix
aquest compromís.
Augmenta la fidelitat
Any rere any, el nombre de persones que
repeteixen el seu voluntariat a la Fundació
s’incrementa. Durant el 2017, 24 dels 94
voluntaris i voluntàries han continuat amb la
tasca que van iniciar durant el 2016 i 24 més ja
porten més de dos anys donant el seu temps i la
seva experiència als diferents projectes. El 51%
dels nostre voluntariat és de continuïtat.

Resultats
Joves voluntaris
Hem treballat amb les escoles per donar
resposta a la demanda de joves de 15 a 17 anys
que sol·liciten fer la seva primera
experiència de voluntariat. Els hem ofert
formació a l'entitat que ha finalitzat amb unes
hores de voluntariat amb els infants de la nostra
Fundació.

“

El 90% del voluntariat
està satisfet amb la
Fundació

”

Han participat un total de 27 joves, el 53% dels
quals són de realitats socials molt allunyades dels
joves que atenem a la Fundació i amb els quals
han compartit formació i voluntariat.

Serveis del voluntariat

94 voluntaris/es
ajuden als nostres
projectes

387serveis amb
suport de
voluntaris/es

17.980
hores de
dedicació
voluntària

52
noves persones
voluntàries
incorporades

78%
del voluntariat són
dones
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Els comptes clars

Ingressos
Els ingressos del 2017 han
disminuit un 3 % respecte de l'any
anterior, degut a una disminució del
finançament per part del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. El Ministerio ens ha reduit
en 50.000 € el seu finançament.
En canvi, hem incrementat les
aportacions privades, que ens han
permès absorbir parcialment la
reducció del Ministerio.

Despeses
Les despeses dels principals
projectes desenvolupats per la
Fundació es mantenen estables en
els darrers 4 anys. La major despesa
segueix anant destinada als projectes
de Centre Obert i Espai Jove (48 %).
La davallada de finançament per
part del Ministerio ens ha obligat a
ajustar el capítol de despeses, per a
minimitzar la incidència en l'atenció
als infants i famílies.
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Distribució d'ingressos privats
Els fons privats han suposat un
53,3% dels ingressos totals de la
Fundació. D'aquests, el 64% es
corresponen a donacions d'empreses
i de persones particulars, el 28,3% al
Programa Caixa ProInfància de
l'Obra Social de La Caixa i, la resta, a
altres tipus de donacions i
aportacions.

Distribució d'ingressos públics
Els fons públics han suposat el
47% dels ingressos procedents,
principalment, de la Generalitat de
Catalunya (53,5%) i de l'Ajuntament
de Barcelona (38,3%).

Els nostres comptes s'auditen
anualment. Podeu consultar
la memòria econòmica i
l'auditoria al web
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El programa
Caixa
ProInfància

El Programa CaixaProinfància és una
iniciativa de l'Obra Social de ”la Caixa” que té la
família com a centre d'intervenció. El programa
impulsa accions socieducatives adreçades a la
infància en situació de pobresa econòmica i
vulnerabilitat social.

Una perspectiva més integral
Després de gairebé 10 anys d'acció i d'una
avaluació molt positiva dels resultats, s'ha
actualitzat l'organització del programa amb
l'objectiu d'una millor coordinació dels agents
que intervenen en l'atenció de l'infant i la família.
Tot això es converteix en un benefici directe
sobre la família, que veu com es treballa la seva
situació des d'una perspectiva més integral.
La Fundació, que fins el 2017 realitzava la
tasca de prestadora de serveis, amb la nova
organització, a més, esdevé referent. La xarxa
del Raval la formem 8 entitats.
Durant el 2017, hem gestionat 786 ajuts
per a reforç escolar, suport psicològic, centre
obert i activitats de lleure en casals i en colònies.

Gràcies per conﬁar en nosaltres
Aquest any hem comptat amb el suport de 176 donants i 325 col·laboracions.
A totes les persones, empreses, organitzacions, escoles, fundacions i col·lectius que heu
col·laborat, AMPA Jesuïtes de Casp, Associació d’Exempleats de Caixes d'Estalvis, Associació de
veïns Sagrada Família, Ajuntament de Montmeló, Bureau Vallée, Restaurant Braseria Gallega, C.
Ciudad Condal, Càrniques Masó, Cat 2007 Passeig Gracia 54, Centre Català Comercial, Clínica
Oftalmològica Tetuán, Col·legi de Jesús i Maria, Col·legi Santa Teresa de Lisieux, Dirpler Zone,
Esclavas del Sagrado Corazón, Escola Shalom, Escola Padre Damián, Farmàcia La Rambla,
Farmàcia Unió, Fundació Altran, Fundació Bancària «la Caixa», Fundació Bizcabar, Fundació
Empresarial Catalana, Fundación Famílias Unidas, Fundació Fèlix Llobet, Fundació Francesc
Carbó Cotal, Fundació Privada CottetMor, Fundació Probitas, Fundación Humanitaria de los
Rotarios Españoles, Gesiuris Real Estate, Olis Bargalló, Llibreria Oryx, Matrimonis de Sarrià,
Parròquia Pare Manyanet, Hermandad del Rocío, Palau Güell. Diputació de Barcelona,
Parròquia Sant Jordi, Parròquia Santa Maria de Barberà, Pastisseria Neugem, Forn de Sant
Joan, Forn de pa Ribes Pagès, Recinte Modernista. Sant Pau, Revista Somhi, Saint Peter’s
School, Tibidabo.
A totes i a tots, moltes gràcies!
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Tu pots contribuir a que puguin
arribar a volar tant alt com ells
desitgin
Fes el teu donatiu al compte número:
ES78 - 2100 - 3063 - 92 - 2200049350

Fundació Joan Salvador Gavina
Nou de la Rambla, 39-41
08001 Barcelona
93 442 66 83

