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La Fundació Gavina està compro-
mesa en el treball dels ODS en els 
seus projectes.  

El 2015 les Nacions Unides van aprovar 
un conjunt d’objectius globals per 
erradicar, en els propers 15 anys, la 
pobresa, protegir el planeta i assegurar 
la prosperitat per a tots/es com a 
part d’una nova agenda de  
desenvolupament sostenible. 

L’Agenda de 2030 per al Desenvolupa-
ment Sostenible” conté 17 Objectius 
(ODS). Per a assolir-los, els governs, 
el sector privat, la societat civil i la 
ciutadania han de fer la seva part.
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Teniu a les mans la memòria de l’any 2019 però  
escrivim aquestes línies ja sota l’impacte directe de la 
crisi del coronavirus sobre la nostra societat i sobre les 
persones que atenem al Gavina.

Com podreu veure en aquestes pàgines, l’any 2019 ha 
estat un any intens en molts sentits.  La celebració del 
nostre 40 aniversari ens ha permès fer un sentit homenatge 
a la nostra fundadora, Conxita Mata, i al primer grup de 
voluntaris que va començar a lluitar pel futur  
dels nens i nenes del Raval. Hem mirat enrere per saber 
qui som, d’on venim i, sobretot, per seguir avançant.

Hem mirat al futur i veiem com la nostra missió, la 
nostra raó de ser, s’emmarca dins dels 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
de la ONU. Al Gavina, fa 40 anys que lluitem per alguns 

d’aquests ODS, com ara la fi de la pobresa, la salut i el 
benestar, l’educació de qualitat, la igualtat de gènere o la 
reducció de les desigualtats. 

Portem 40 anys treballant, sempre atents a les neces-
sitats globals dels infants que atenem i de les seves 
famílies. Podem dur a terme la nostra tasca perquè hem 
pogut construir una àmplia xarxa de suport d’institucions 
públiques, fundacions privades, escoles, entitats,  
empreses i donants particulars. I, és en aquest escenari 
de feina, de mirar al futur i de seguir teixint complicitats, 
que ha esclatat la crisi del coronavirus.

Nosaltres seguirem treballant però no podem amagar la 
nostra preocupació per la crisi econòmica que tot just 
comença. Les famílies que atenem pertanyen al sector 
més vulnerable de la societat i són les que viuran aquesta 
crisi amb major cruesa. Al mateix temps, les institucions 
que ens recolzen veuran afectada, també, la seva capacitat 
de col·laborar amb nosaltres. Us hem convocat amb tota 
la nostra il·lusió a celebrar amb nosaltres els nostres 
primers 40 anys. Avui us convoquem a que seguiu donant 
suport a la nostra tasca. Es tracta d’aconseguir – i aquí 
prenc les paraules de la filòsofa Begoña Roman – que 
els gavines i les seves famílies puguin tenir un futur i no 
estar condemnats a un destí inevitable.

Ajudeu-nos a aconseguir-ho! 
 
Anna Vives 
Presidenta

Reptes 2020

Presentació

Aprofundir en el treball dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per tal de garantir 
la cobertura de necessitats bàsiques de les persones ateses així com el seu dret a l’educació, al 
lleure, a viure en una societat inclusiva i en un planeta més sostenible.

Aconseguir la sostenibilitat dels projectes d’intervenció de la Fundació davant la imminent crisi 
econòmica i social post emergència sanitària.

Presència de la Fundació Gavina en aforaments de participació d’entitats socials fent propostes que 
incideixin en la millora de les polítiques socials adreçades a la infància.
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La Fundació Joan Salvador Gavina realitza un 
treball de promoció dels drets bàsics dels  
infants, adolescents, joves, i les seves famílies, 
oferint activitats i serveis amb l’objectiu de dur a 
terme una acció compensadora, sempre des  
d’una perspectiva de prevenció i educació.

El Barri del Raval ha sofert una important modificació 
urbanística, en els darrers anys, que no ha anat 
acompanyada d’una millora de la qualitat de vida 
de les persones que hi viuen. La Fundació Gavina 
combat aquestes desigualtats intervenint amb 
una mirada atenta a les necessitats bàsiques i 
socials de les persones més vulnerables. 

Punt de partida
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L’habitatge, un dret fonamental
L’habitatge és una necessitat que ha de cobrir les capacitats 
de viure la vida, de viure-la amb salut i amb un digne 
desenvolupament personal. Però les situacions que hem 
atès a la Fundació, l’any 2019, són radicalment diferents.

39% famílies ha patit problemes d’habitatge  
23 infants han patit un procés de desnonament 

Situació de les famílies

 
 
 

La Fundació ha atès 
 
     442 persones  
 
       277 infants

       165 adults  
 
       147 famílies  
 
        

 
Famílies vulnerables, drets a protegir

Les famílies ateses  a la Fundació Gavina són, majorità-
riament, monoparentals i nombroses, que provenen de 
diversos països del món. La seva capacitat econòmica és 
limitada, moltes d’elles tenen ingressos per sota el salari 
mínim interprofessional i, una quarta part, no té cap  
ingrés. Aquesta situació contrasta amb les veus que  
parlen d’una millora de la situació post crisi econòmica.

74%  de famílies tenen més d’un factor de risc

 

Procedència persones ateses per lloc d’origen

Procedència persones ateses per lloc de naixement

22,95% 17,34% 14%27,65% 4,8%
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47,2%  Salari Mínim

45,8% Famílies monoparentals

39%     Problemes habitatge

37,6%  Cap adult treballant

34,9% Nombroses

32,1%  Dificultats subministraments

14,3% Violència intrafamiliar

8,2%   Cap ingrés
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La infància és una etapa vital extremadament 
vulnerable. Són anys transcendents en el  
desenvolupament de tota persona, això vol dir 
que són la condició de possibilitat de què i com 
serà la seva vida futura. Sabem que la incidència 
de la Fundació Gavina en edats primerenques 
pot influir positivament en els rols que els infants 
podran desenvolupar en el futur, en la societat.

L’atenció al nucli familiar i el seguiment atent i 
amatent vers nens i nenes, adolescents i joves 
és cabdal per donar-los l’oportunitat d’expressar 
les seves inquietuds, necessitats, els seus projectes 
i acompanyar-los en el descobriment de les seves 
capacitats perquè puguin ser forts/es i desafiar 
els diferents embats que els durà la vida.

Un espai de prevenció i 
suport
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Centre Obert
Servei preventiu, fora de l’horari escolar, dirigit a infants  
i adolescents de 4 a 18 anys, així com a les seves famílies. 
La seva finalitat és donar suport, estimular i potenciar 
l’estructuració de la personalitat, la socialització i l’adquisició 
d’hàbits.

El Centre Obert proporciona espais informals, de gran 
vàlua, per establir vincle amb la família, conèixer dinàmiques 
familiars i detectar possibles situacions de risc. 

149 participants   54 voluntaris/es de suport 
570 tutories individuals 
 
Espai Jove
Espai educatiu obert i de referència, centrat en l’etapa 
juvenil (16 a  22 anys), amb la finalitat d’aconseguir les 
competències, les habilitats i els valors necessaris per  
fer front a la vida adulta amb responsabilitat i autonomia.

23 participants   
14 voluntaris/es de suport 
 

Atenem les necessitats bàsiques
La precarietat econòmica no ha millorat en el si de les 
famílies i tampoc ha millorat la cobertura de les necessitats 
bàsiques dels seus fills i filles. Hem ofert àpats (dinars, 
berenars), tractaments odontològics i oftalmològics, servei 

de dutxa, de bugaderia, rober, lots alimentació en  
situacions crítiques i medicaments prescrits que no  
entren per la Seguretat Social.

368 persones ateses   81 nuclis familiars 
8 voluntaris/es de suport

 
Servei de Menjador
Servei ofert a infants de 12 a 18 anys fills/es de famílies 
amb economies precàries. El servei de menjador a més 
d’un àpat, ofereix als adolescents un acompanyament per 
tal de prevenir conductes de risc. 

L’any 2019 hem atès adolescents amb necessitats alimentàries 
especials (obesitat), amb dificultats emocionals, de com-
portament i aprenentatge i, sovint, també amb referents 
amb poques habilitats parentals.

41 adolescents atesos  
3.300 dinars

Participants Centre Obert

149 Total

54 adolescents i joves de 12 - 18 anys

46 infants de 8 - 11 anys

49 infants de 4 - 7 anys

Derivació participants Centre Obert

Menjador

17.600 berenars anuals

4.853  àpats períodes vacances escolars

3.300 àpats menjador escolar

ODS 
Contribuïm a 
la seguretat 
alimentària i 
la millora de 
la nutrició

25.753 Total

1,4%     Escoles, instituts, EAPS**

16,8%  EAIA* Raval Nord i Sud

36,9% Accés per pròpia iniciativa de les famílies

44,9% Serveis socials bàsics municipals

*Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència en situació de risc social. 

** Equips d’assessorament i orientació psicopedagògic.
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Tot i l’afany de saber dels infants, adolescents 
i joves que participen a la Fundació Gavina és 
evident que no tenen les mateixes possibilitats 
per accedir a la cultura i a tots aquells instruments 
bàsics per a realitzar els itineraris acadèmics.  
 
La fractura digital evidencia la necessitat d’espais 
de treball, dotats d’infraestructura informàtica i 
tecnològica, i un acompanyament fora de l’entorn 
familiar.

La tasca de la Fundació és, en aquest entorn de 
supervivència, procurar les eines materials i  
humanes i facilitar espais en silenci per tal de 
prevenir el fracàs i l’abandonament escolar  
prematur, oferint reforç en els estudis i ànims i 
suport econòmic per accedir a estudis superiors.

Un espai per
aprendre
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ODS 
Garantim  
una educació  
inclusiva i  
de qualitat, 
promovent  
oportunitats 
d’aprenentatge

17
adolescents i joves han 

rebut beca d’estudis

14
voluntaris/es han dedicat 
4.200h. al reforç d’estudis

21.331€
dedicats a beques  

d’estudi

287
sessions de suport  

psicopedagògic especialitzat

570
tutories individuals a  

infants, adolescents i joves

Resultats

15.642 hores
de reforç escolar i  

acadèmic

Què hem aconseguit

87% adolescents i joves realitzen estudis post  
obligatoris. Aquest és un percentatge alt en comparació  
amb la formació de les famílies de la Fundació, en què un 
18% no té estudis i un 56% només els té primaris.

Reduir la bretxa digital amb l’actualització de la 
infraestructura informàtica i tecnològica mitjançant 
suport extern.

Augmentar hores d’atenció d’aula d’estudi pels ado-
lescents i ampliar els suports de reforç individualitzats. 

Treballar el reforç escolar en petits grups i per àrees de 
contingut i el treball cooperatiu per augmentar la motivació 
per l’aprenentatge.

10 joves realitzen experiències formatives prelaborals 
i/o inicien itineraris laborals.
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Hi ha moltes mirades sobre el barri del Raval, 
però les que ocupen més portades als diaris són 
les que ens aborden amb una mirada d’inseguretat, 
negativitat, il·legalitat i delinqüència. Aquestes 
mirades ens fan vulnerables. 

A la Fundació Gavina donem veu als infants,  
adolescents i joves perquè siguin les seves mirades 
les que sumin pel seu barri. Mirades no limitants 
ni carregades de prejudicis, que busquen les 
complicitats de la família, de les entitats i dels 
serveis de l’entorn, mirades que els facin forts/es 
i resilients.

Un espai per conviure i 
superar-se
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Promoció de la salut mental 
 
Les persones que atén la Fundació Gavina pateixen un 
desgast emocional i psicològic que desemboca, sovint, 
en una vulnerabilitat. Aquesta vulnerabilitat necessita, de 
vegades, l’acompanyament càlid d’altres persones per a 
ser superada. 

La terapeuta familiar treballa, a través de les vivències, la 
part emocional-relacional de la família que acompanya. 
Aprofundeix en les dificultats a les quals ha hagut de fer 
front en el passat (econòmiques, socials...) per tal de  
retornar a la persona la confiança en les pròpies capacitats 
que sovint no veu o en les quals ha deixat de creure.
 
14 famílies participants
 
Valors i esport  
 
La pràctica esportiva permet endinsar-se en el món dels 
reptes, dels èxits, les frustracions i la seva superació. Al 
Gavina, transformem l’esport a la pista en un aprenentatge 
grupal menys competitiu que vetlla per trencar estereotips 
de gènere i augmentar el treball cooperatiu. 
   
Consolidació d’activitats esportives diferenciades del 
futbol i ampliació de l’oferta esportiva. 

 

Paper clau de la família en l’educació 
 
S’acompanya les famílies en la tasca d’educar els seus 
fills/es i s’estableixen fórmules de col·laboració amb l’escola 
per incidir en la millora dels resultats educatius. 

S’han ofert tallers de parentalitat positiva amb temes 
com: les normes i els límits i la comunicació assertiva. 
S’han realitzat, també, sessions informatives sobre el  
funcionament del sistema educatiu obligatori i post-obligatori. 
 
39 famílies participants 
 
Mirades de barri
 
Hem desenvolupat accions i activitats per fomentar una 
consciència positiva de barri,  deconstruir estereotips, 
etiquetes i rols estigmatitzats i donar a conèixer la riquesa 
cultural, associativa i artística del Raval.

Cerquem i investiguem les zones més perilloses o  
segures del barri, quins camins fem cap a l’escola. 

Coneixem el feminisme. El gènere i la importància  
del feminisme en la història. 

Un turisme diferent: fem un mapa turístic amb allò  
que ens agradaria mostrar del nostre barri. 

518 participants

Participants  
Activitats esportives

Total 461 participants

Multiesports

Frisbee Ultimate

Activitats aquàtiques

Iniciació esportiva

Psicomotricitat

Fitness-Spinning

Lliga valors - Raval Futbol

Hip-Hop

Masia Solidària FCB

ODS 
Promovem 
hàbits per 
una vida 
sana i un 
benestar per  
a tothom
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46,96%

Ingressos  
869.266 €

44,84%55,16%

Els comptes clars

L’any 2019 està marcat per la reducció dels ingressos públics. Els ingressos totals de l’entitat s’han 
incrementat en un 1,52% respecte l’any anterior, però amb una davallada d’un 3,78% dels ingressos 
públics. Per tant, destaquem l’esforç en l’aportació dels recursos privats per a compensar la pèrdua del 
finançament públic. Aquest fet constata l’infrafinançament, per part de les Administracions públiques, 
quan s’està oferint un servei públic adreçat a l’atenció de la infància més vulnerable.

Centre Obert i Espai Jove
Famílies
i N. Bàsiques Menjador

Les despeses han augmentat un 1,85% respecte l’any anterior pel fet de dur a terme 
la línia d’actuació de cobertura de les necessitats més bàsiques dels infants atesos.

479.480 € 389.786 €

408.105 € 215.709 €

24,82% 14,52% 13,70%

126.115 € 119.109 €

Fons privats Fons públics 

Casals, colònies 
i caps setmana

Despeses 
869.038 €

La lentitud en la concessió de les subvencions públiques, així com l’endarreriment dels pagaments de 
les ja concedides (algunes administracions paguen a finals d’any l’import de projectes que, per a la 
seva execució, generen cost des de l’inici d’any), ha obligat l’entitat a avançar els diners per a poder fer 
front a les despeses.
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Donacions d’empreses, entitats i particulars Caixa ProInfància

39%59,91%

Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona

Ingressos  privats 
479.480 €
Els ingressos privats han suposat el 55,16% del total d’ingressos. D’aquests, el 69,32% corresponen 
a donacions d’empreses, entitats i persones particulars, el 22,68% al Programa Caixa ProInfància de 
l’Obra Social la Caixa i, la resta (8%), procedeixen d’altres tipus de donacions i aportacions. Els ingressos 
privats han augmentat un 5,9% respecte l’exercici anterior.

Ingressos públics   
389.786 €
Els fons públics han suposat el 44,84% dels ingressos totals procedents, principalment, 
de la Generalitat de Catalunya (59,91%) i de l’Ajuntament de Barcelona (39%).

Els nostres comptes s’auditen anualment. Podeu consultar la memòria econòmica i l’auditoria comptable a la 
nostra pàgina web.

13,70%

119.109 €

69,32%

332.375 €

22,68%

405.077 €
Caixa ProInfància

108.746 €
Altres 
ingressos

8%

38.359€

Diputació de 
Barcelona

1,09%

4.250 €233.520 € 152.016 €
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El joc és el principal protagonista en la vida dels 
infants i també hauria de ser part de la vida dels 
adults, per motivar la creativitat, despertar la imagi-
nació i dibuixar més d’un somriure en el nostre dia a 
dia, tan sovint atrafegat. 

L’educació en el lleure, a la Fundació Gavina, és 
un conjunt d’activitats i experiències que es realit-
zen en el temps lliure d’infants, adolescents i joves 
amb una intencionalitat pedagògica i com a motor 
d’aprenentatge i desenvolupament.

El lleure en família possibilita compartir un espai, a 
la natura, amb els propis fills/es i amb altres famílies 
del Gavina fora del barri. Una oportunitat per gaudir 
d’un respir que, difícilment, es poden permetre les 
famílies amb manca de recursos econòmics.

Un espai 
per experimentar 
i divertir-se
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Què hem aconseguit

Celebrar el 40è Aniversari: Concert de Gospel al  
Teatre Romea, documental “Gavina. Fent volar als 
infants del Raval i del món”, a la Filmoteca de Cata-
lunya, festa familiar a l’Institut d’Estudis Catalans, 
exposició fotogràfica a l’Eix Comercial del Raval i al 
Centre Cívic Drassanes. 
 
Que les activitats en família reforcin els vincles 
parentals en un entorn rural allunyades de la pressió 
psicològica que viuen al barri. 
 
Oferir expressió corporal i teatre per l’aprenentatge 
d’emocions i la posada en pràctica de capacitats  
relacionals i comunicatives.  
 
90 participants a les excursions familiars en  
períodes no lectius a museus i llocs d’interès de la ciutat.

140
infants, adolescents i joves 

participen d’activitats de casal

32
voluntaris/es han dedicat 

2.100h en activitats de lleure

143
persones sortides culturals i 

espectacles en família

66
persones gaudeixen de 

lleure en família

466
estades de colònies a  

Planoles (Ripollès)

Resultats

123
participants de cap de  

setmana a Planoles

ODS 
Eduquem  
en la soste-
nibilitat per 
combatre  
el canvi 
climàtic
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La participació social és un eix vertebrador de 
la democràcia. Des del seu origen, la Fundació 
Gavina s’ha caracteritzat per a fomentar la participació 
a tots els nivells: infants, famílies, voluntariat, 
professionals i Patronat. I s’ha de destacar per 
obrir espais de diàleg, d’escolta i de discussió en 
tots els seus projectes d’intervenció.

L’any 2019, una comissió formada per professi-
onals i membres del patronat, han reflexionat 
sobre la participació de les famílies de la Fundació, 
a dia d’avui, i sobre quines eines es posen a 
l’abast per tal que les famílies puguin millorar  
la seva responsabilització i compromís en 
l’acompanyament dels seus fills i filles. 

Un espai de participació
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Activitats de participació i coneixement de l’entorn

Espais de diàleg
En totes les franges d’edat s’ofereixen dinàmiques  
participatives que permeten intervenir lliurement en la 
presa de decisions. En el cas dels adolescents i joves 
l’assemblea proporciona un espai de debat i de presa de 
decisions per consens. Pels infants de 4 a 12 anys, el  
moment  del berenar és idoni per establir diàleg i  
compartir les experiències del dia. 
 
149 participants  
 
Monitors pel futur
“Monitors pel Futur” és un projecte de formació i  
d’intervenció comunitària, amb 14 anys de funcionament, 
que vincula joves, de 15 a 17 anys, del districte de Ciutat 
Vella amb joves, amb realitats socials diverses d’arreu 
de Barcelona. Aquesta formació els descobreix la tasca 
educativa com a possible opció laboral i els proporciona 
el seu primer contacte amb el món del voluntariat en 
entitats socials. 
 
37 participants formació teòrica 
51% participants realitzen formació pràctica 
 

 
 
 

Els joves referents dels més petits
L’assumpció de valors que afavoreixen la participació 
activa dels adolescents i joves es plasma en l’organització 
d’activitats adreçades als més petits: explicar un conte, 
organitzar el concurs de “Master Xef” i dissenyar un 
photocall amb un Drac, un Sant Jordi i una Princesa que 
trenquen estereotips de gènere. 
 
54 participants 
 
Vinculació dels infants al territori
Donem a conèixer el barri a través dels ulls dels qui  
hi viuen. L’any 2019 ha estat un any d’activitats d’acom-
panyament dels infants, adolescents i joves cap a la 
construcció de mirades que generin noves oportunitats  
i promoguin el canvi social. 
 
149 participants 
 
Perspectiva de gènere
Tallers, en coordinació amb altres entitats del barri, sobre la 
perspectiva de gènere, les relacions abusives i la construcció 
de la identitat sexual. 
 
40 participants

95 Gimkana pels recursos del barri Raval

95 Reunions de grup

54 Assemblees

54 Raval segur

54 Tu tries

44 Dia de la dona i la nena a la ciència

49 Compartint amb tu (esport i manualitats)

49 Tallers en família (esport, manualitats)

49 Diverdivendres en família

25 Ritmes i percussió

568 Total

ODS 
Promovem 
hàbits per 
una vida 
sana i un 
benestar 
per  a tothom

Fundació Gavina | 17



Les desigualtats en els drets i oportunitats de la 
infància i l’adolescència, que genera el sistema,  
es compensa per l’actitud solidària de la societat. 

La Fundació Gavina duu a terme accions de  
sensibilització amb l’objectiu d’acostar infants,  
joves i adults a una realitat social, sovint desco-
neguda, per combatre mirades estereotipades i 
cercant complicitat i participació.  
 
Persones a títol individual, empreses, escoles i 
altres col·lectius s’acosten al Gavina afectats per 
les múltiples desigualtats que observen en el món 
que els envolta. Es mobilitzen i es comprometen, 
juntament amb el Gavina, per oferir oportunitats 
als infants i famílies que pateixen l’empobriment  
i la desigualtat al barri del Raval.

Un espai solidari i 
de sensibilització
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Què hem aconseguit 
 
50 organitzacions, empreses, escoles, Fundacions i 
altres col·lectius han col·laborat en les campanyes de 
sensibilització del Gavina. 
 
Elaborar i projectar el documental: “Gavina. Fent  
volar els infants del Raval i del món”, realitzat per 
Vicens Tomàs i Ignasi Oliveras, en motiu del  
40è aniversari, amb una bona repercussió als  
mitjans i 160 assistents a l’estrena. 
 
Implicar recursos culturals del Districte de Ciutat  
Vella en la celebració del 40è aniversari (Filmoteca de 
Catalunya, Teatre Romea, Institut d’Estudis Catalans,  
Eix Comercial del Raval). 
 
Estrena de la nova pàgina web i actualització de la 
imatge corporativa de la Fundació.

Gràcies al suport  
d’escoles i organitzacions 
s’ha aconseguit material 
escolar i jocs educatius 
per valor de 9.559€

23
centres escolars, organizta-
cions i empreses ens visiten

1.137
persones ens visiten per 

conèixer què fem

9,5
de 10 en la valoració de les  

visites al Gavina 

590 
persones participen dels 
actes del 40è aniversari

31
Aparicions en mitjans de 

comunicació

Resultats

Segueix-nos

75%
d’entitats col·laboren després 
de xerrades de sensibilització 
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L’equip humà
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Motivació i lideratge
El Patronat de la Fundació està constituït per persones 
voluntàries que ostenten el càrrec sense remuneració, 
l’exerceixen de forma altruista i vetllen pel bon govern de 
l’entitat. 
 
L’equip de professionals de l’entitat desenvolupa, 
principalment, l’atenció educativa i social dels infants, 
adolescents, joves i els seus familiars. La Fundació Gavina 
compta, també, amb professionals que fan la tasca de 
coordinar l’equip de voluntariat, la gestió de la Fundació, 
els serveis interns i d’altres que duen a terme la difusió 
dels projectes i serveis de l’entitat.

Gavina creix amb el suport del voluntariat, des del seu 
origen, l’any 1979. L’entitat compta amb el valuós suport 
dels voluntaris i voluntàries en totes les seves àrees 
d’acció.

15 membres del Patronat 
21 professionals

 
 
 
 
 
 
 
 

L’acció voluntària, la força del canvi
La participació del voluntariat fa que millori la qualitat de 
vida dels nens i nenes, joves i famílies ateses. Aleshores, 
són ells i elles mateixes qui esdeven motor de canvi social. 
És de gran importància seguir cuidant el voluntariat com 
a gran tresor que és. 

Què hem aconseguit:

Fidelitzar el voluntariat. 28% dels voluntaris/es fa 
més de 3 anys que participen a la Fundació.

Acollir al voluntari/a per a què s’identifiqui amb l’entitat. 
38 entrevistes d’acollida.

Acompanyar en el seu procés d’orientació de la tasca 
a realitzar. 35 entrevistes formals de seguiment.

Un 80% dels professionals del Gavina es mostra 
satisfet/a amb el perfil del voluntariat seleccionat.

98 voluntaris/es  
17.457 h. dedicades al suport de la Fundació

Voluntaris/es 
per servei

Molts dels voluntaris/es de la  
Fundació participen en diversos  
serveis i activitats

3,5
%
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El programa CaixaProinfància de la Fundació  
“La Caixa”, vol trencar el cercle de pobresa que  
es transmet de pares i mares a fills/es. 

La Fundació Gavina és una de les 4 entitats 
referents de la Xarxa 1 del barri del Raval de 
Barcelona i treballa per oferir a famílies, amb 
menors d’entre 0 i 18 anys, en situació de pobresa 
i exclusió social, serveis educatius i de salut per 
garantir-los referents sòlids que els proporcionin 
un futur i un nivell de benestar òptim pel seu  
creixement i formació. 

Els serveis oferts han estat: reforç educatiu i equipament 
escolar, Centre obert, campaments i colònies urbanes, 
alimentació i higiene infantil, ulleres i suport psicològic.

94 famílies i 146 infants s’han beneficiat 
d’aquest programa 

Caixa Proinfància
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216 col·laboradors/es han recolzat els nostres projectes.

AAVV Sagrada Família, ABA English, Ajuntament de 
Montmeló, Associació Cívica La Nau, Berpa Servicom 
S.L (Bureau Vallée, Sagrada Família), Both People.
Comms S.L, Centre Cívic Drassanes, Cian Celina 2017
SLU, Clima 22 S.L, Clínica Oftalmològica Tetuán, Codols
Technology, Col·legi Jesús i Maria, Col·legi Sagrat
Cor-Esclaves, Col·legi Santa Teresa de Lisieux, Como Cort S.L,
Cosmocaixa, Diapa S.L, Eix Comercial del Raval,
Entradium, ESADE Màrketing, Esclavas del Sagrado
Corazón, Escola Padre Damián, Evzon S.L, FC Stage
Events, S.L, Filmoteca de Catalunya, Forn Sant Jordi.

Gràcies per la vostra solidaritat i compromís!

Fundació Altran. Fundació Empresarial Catalana,  
Fundació Francesc Carbó Cotal, Fundació  
Jesuïtes Educació, Fundació la Roda, Fundación Privada 
Solidaridad, Fundación Soñar Despierto, Global  
Cervelana SLU, Global Solcondal SLU, Gospel 4 Cors, 
Institut d’Estudis de Catalunya, Parròquia de Ntra. Sra 
de la Bonanova/Matrimonis de Sarrià, Parròquia Pare 
Manyanet, Parròquia Sant Jordi, Parròquia Santa Maria 
de Barberà, Parròquia St. Pere Sallavinera, Pastisseria 
Forn Sant Joan, Sagrada Família, St. Peter’s School, Step 
One, S.L, Teatre Romea, Toni Castella Arquitectura S.L.P, 
Universitat Barcelona UB.

Amb el teu suport podran volar tant alt com elles/s desitgin
Fes el teu donatiu: ES78 - 2100 - 3063 - 92 - 2200049350

www.fgavina.org/donacio

Els nostres suports
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https://www.abaccapital.com/es/
http://www.viajescumlaude.es/
https://aliance-brother.com/
http://www.carniquesmaso.com/
https://www.catrealestate.com/ca
https://www.gramona.com/
https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca
https://www.casp.fje.edu/ca
http://www.efitekna.com/ca/
https://www.bancdelsaliments.org/
https://www.fundaciocottetmor.org/
http://fundacioramonmartibonet.org/
https://www.fundaciojosepfinestres.cat/ca
http://www.roviralta.org/
https://www.fundacioagbar.org/
https://www.fundacionprobitas.org/es/home%23
https://gesiuris.com/ca/inici
https://www.rocio.com/hermandad/hermandad-de-barcelona/
http://www.doga.es/
https://www.condis.es/
http://www.rcbsarria.org/
https://fondation.airfrance.com/
https://obrasociallacaixa.org/ca/
https://rcbp.org/
https://about.wallapop.com/
https://www.stpauls.es/ca/
https://fundacio.fcbarcelona.cat/
https://www.csi.cat/
https://www.stucom.com/es/
https://www.fundaciogirbau.com/


Fundació Gavina  

Nou de la Rambla, 39-41 

08001 Barcelona   

934 426 683

www.fgavina.org

facebook.com/FundJSGavina 

@FundJSGavina

@FundJSGavina

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici
https://www.barcelona.cat/ca/
https://www.diba.cat/ca
https://obrasociallacaixa.org/ca/
https://www.peretarres.org/
https://www.fgavina.org/
https://www.facebook.com/FundJSGavina/
https://twitter.com/FundJSGavina
https://www.instagram.com/fundjsgavina/
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