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T Una vegada més m’adreço a  tots vosaltres per a rendir-vos comptes de la feina realitzada al 
llarg del 2014, de com hem aconseguit els recursos necessaris per a desenvolupar les nostres 
actuacions a benefici dels infants, adolescents i joves –i les seves famílies-, i també explicar-
vos com hem gastat aquests recursos. La transparència és fonamental per a respondre, amb 
les explicacions oportunes, al valuós i imprescindible suport que ens esteu donant i per a ser 
creïbles davant tota la ciutadania.

L’any 2014 ha estat un any intens, en el què hem intentat donar resposta a les necessitats, cada 
vegada més creixents, de les persones més vulnerables en l’actual context de crisi  econòmica  
amb canvis rellevants tant a nivell organitzatiu com en el desenvolupament dels nostres 
projectes.

Per una banda, a principis d’any es va produir el relleu en la direcció de la Fundació. Després 
de 7 anys de dedicació de l’Anna Castro al front de l’entitat, el mes de febrer es va incorporar 
com a nou director Jordi Balot. Des d’aquí volem agrair la immensa tasca desenvolupada per 
l’Anna en aquests anys de direcció, i agrair-li la seva continuïtat com a professional en la 
Fundació dedicant-se a la gestió de dos projectes d’atenció als infants i famílies: el projecte de 
necessitats bàsiques i el projecte de la casa de colònies de Planoles. De fet, el projecte de 
necessitats bàsiques s’ha reorganitzat i estructurat d’una manera estable, aglutinant tots 
aquells serveis que donen resposta a les necessitats essencials que no tenen coberts els infants 
i adolescents: alimentació, higiene, salut, etc.

El projecte de Planoles ha agafat un protagonisme important en aquest darrer any. Com ja 
sabeu, la Fundació té una casa de colònies a la població gironina de Planoles, on es 
desenvolupen habitualment les colònies del mes de juliol. El Patronat considerava que aquesta 
casa estava infrautilitzada i que se li podia treure un més alt rendimenten el decurs de tot  l’any 
i no només en els períodes de vacances escolars. Per aquest motiu, hem incorporat un nou 
equip d’educadors que han posat en funcionament un projecte global de sortides de caps de 
setmana amb els infants i amb les famílies, a més de poder ampliar l’activitat també a una 
bona part del mes d’agost. El resultat ha estat excel·lent, encara que hem fet una aposta per 
un projecte que té el repte de cercar nous recursos que facin viable, des d’un punt de vista 
econòmic, la sostenibilitat d’aquest projecte tant necessari, projecte que hem de recordar que 
va ser possible endegar al seu dia gràcies a l’aportació d’una sola donant, la Sra. Maria Vives, 
a qui sempre haurem d’estar agraïts per la seva generosa col·laboració i que permet que els 
nostres infants, adolescents, joves i famílies puguin gaudir d’un immillorable espai natural.

En un altre ordre de coses, a nivell organitzatiu i de planificació estratègica, hem pogut 
comptar amb la col·laboració desinteressada d’un equip de professionals vinculats a 
l‘Associació d’antics alumnes d’ESADE, que a través del seu projecte Alumni Solidari, ens 
han permès fer una reflexió estratègica i posar en funcionament noves eines de treball que ens 
possibilitin guanyar en eficàcia i eficiència de cara a la nostra tasca primordial amb els infants, 
adolescents i joves. Des d’aquí també els hi volem agrair la seva tasca i suport.

Finalment, vull fer referència a dos esdeveniments rellevants que celebrem des de finals d’any 
i que s’allargaran el 2015: la celebració dels 25 anys de la Declaració Universal dels Drets dels 
Infants, i la celebració del 35 aniversari de l’inici de l’activitat de la Fundació Joan Salvador 
Gavina on, al llarg de tot aquest temps hem atès a més de 7.000 infants en situació de 
vulnerabilitat social i han col·laborat un grup nombrós de professionals amb el suport de més 
d’un miler de voluntaris. A tots els que heu fet realitat aquesta utopia, Moltes gràcies !

No voldria acabar sense tenir un record especial cap a una persona molt estimada de la 
Fundació que ens va deixar abans de finalitzar l’any. M’estic referint a Antoni Castella, que 
durant molts anys va ser president de la Fundació Joan Salvador Gavina i que actualment 
seguia com a membre del Patronat. Trobarem a faltar la seva preocupació i ocupació cap als 
més desvalguts, amb gran respecte. 

Seguim contant amb tots vosaltres per a construir un món més just i solidari!X
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La Fundació Centre Obert Joan Salvador 
Gavina va néixer l’any 1979, tot just ara fa 35 
anys, amb la finalitat de “...contribuir a la 
promoció, formació i inserció humana i cultural 
dels infants i de les seves famílies en situació 
d’alta pobresa i marginació”, tal com indica 
l’art. 2 dels Estatuts.

Al llarg de tots aquests anys, les necessitats dels 
infants i les famílies han anat variant i la 
Fundació s’ha anat adaptant a les noves 
situacions per tal de poder donar una resposta 
adient en cada moment.

La filosofia que guia la nostra tasca s’inspira en 
el principi VII de la Declaració Universal dels 
Drets dels Infants, aprovada per les Nacions 
Unides: “Volem que cada nen, sentint-se 
benvolgut i respectat, rebi “una educació que 
afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en 
condicions d’igualtat d’oportunitats, 
desenvolupar les seves aptituds i el seu judici 
individual, el seu sentit de la responsabilitat 
moral i social i esdevenir un membre útil de la 
societat”.

Al llarg de l’any 2014, hem fet una revisió de les 
finalitats fundacionals, per tal dactualitzar-nos i 
re-definir-nos, en el moment actual, en la nostra 
Missió, Visió i Valors, per tal de poder-ho 
transmetre d’una manera clara i comprensible 
per a tothom.

MISSIÓ 

Després de la reflexió realitzada, entenem que 
la nostra Missió consisteix en:

- Treballar i lluitar pels més desfavorits, amb 
prioritat pels infants, adolescents i joves, 
donant resposta a les necessitats reals de 
l’entorn del Raval. 

- Acompanyar en l’educació, la formació i 
assistència, lluitant contra la pobresa i 
l’exclusió social, oferint espais de prevenció.

- Contribuir a la inclusió social, a partir de la 
igualtat d’oportunitats dels infants, adolescents 
i joves, donant suport i acompanyament a les 
famílies.

- Sensibilitzar, conscienciar, denunciar i 
proposar a la societat alternatives a la 
injustícia social.

Aquesta missió parteix d’una sensibilitat cap a 
la situació de risc dels infants que creixen en un 
entorn desfavorable i de la convicció que és 
necessari que s’estableixin mitjans i recursos 
d’acció social per a la defensa dels seus Drets i 
per assegurar la seva integració social i igualtat 
d’oportunitats. La defensa i desenvolupament 
dels Drets dels Infants és, per tant, la raó de ser 
del nostre projecte.
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VISIÓ

Des de la Fundació tenim una Visió a mig 
termini que  podem definir de la manera 
següent:

Tenint en compte la realitat socioeconòmica 
del Raval, de la ciutat i de l’entorn més 
general, volem arribar a la inclusió social 
plena i amb igualtat d’oportunitats dels 
infants, adolescents i joves, i de les seves 
famílies, en situació de vulnerabilitat social 
i econòmica.

VALORS

Els valors que sustenten la nostra Fundació es 
poden resumir així:

- Respectem la diversitat cultural i confessional.
- Defensem la dignitat humana, llibertat, drets 

i oportunitats, etc.
- Respectem els valors democràtics, pluralisme, 

tolerància, etc.
- Practiquem la coeducació.
- Practiquem la discriminació positiva per als 

més desfavorits, per tal d’arribar a la igualtat 
d’oportunitats.

- Ens sentim solidaris i responsables, com a 
impuls per actuar.

- Treballem per la Justícia, perquè tota persona 
tingui el que es requereix per a viure 
dignament.

- Busquem la coherència entre les conviccions 
personals i les pràctiques i valors de 
l’organització.

- Fomentem el compromís i la responsabilitat 
social.

- Confiem i potenciem el voluntariat, com a 
motor de sensibilització i transformació 
social.

EL PATRONAT
El Patronat, òrgan de govern, administració i 
representació de la Fundació, està format per 
13 persones. Al llarg de l’any 2014 ha estat 
conformat pels membres següents:

- President: Xavier Campà i de Ferrer
- Vicepresident: Josep Tuñí i Picado
- Secretari: Jordi Camós i Grau
- Tresorer: Josep Maria Loza i Xuriach
- Vocals: Antoni Castella i Riera1

- Agustí Llop i Vilanova
- Lluís Framis i Bach
- Ignasi Vives i Bach
- Jaume Cabaní i Massip
- Jordi Framis i Ferrer
- Rocío Elvira i Quezada
- Guillermo de Querol i Salimei
- Lluís Portabella d’Alòs 

- Director: Jordi Balot i Toldrà

1El Sr. Antoni Castella i Riera, antic President de la 
Fundació i membre del patronat, va morir el passat 11 
de desembre de 2014.
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L’ORGANITZACIÓ
La Fundació Joan Salvador Gavina va néixer 
l’any 1979. Al llarg d’aquests 35 anys de vida, 
s’ha anat configurant com una entitat de servei 
als infants, adolescents i joves –i les seves 
famílies- que estan vivint situacions d’alta 
vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

Inicialment va ser una Fundació formada per 
voluntaris que, de manera totalment altruista i 
desinteressada compartien part de la seva vida 
amb aquests infants, per tal d’ajudar-los a 
millorar la seva situació personal i grupal.

Però al llarg de tots aquests anys, la situació 
social, econòmica, política, cultural... ha canviat 
amb rapidesa i ens hem anat adaptant a les 
noves circumstàncies. Aquests canvis, 
juntament amb la necessitat de treballar des 
d’un punt de vista socioeducatiu integral i amb 

continuïtat, ha comportat que la Fundació hagi 
hagut d’anar incorporant determinats 
professionals especialitzats preparats per  donar 
respostes adients, i l’entitat s’hagi hagut 
d’organitzar per tal de ser més eficients en la 
nostra tasca, sense perdre en cap moment la 
qualitat en l’acollida i acompanyament a les 
persones que s’apropen a la nostra entitat.

En aquests moments, la Fundació està 
organitzada en 5 grans àrees:

- Àrea Educativa
- Àrea Social
- Àrea de Voluntariat
- Àrea de Comunicació i Captació de 

Recursos
- Àrea de Gestió Interna

Dins d’aquestes 5 àrees es desenvolupen el 
conjunt de Projectes de la Fundació, que 
descriurem més endavant.

L’EQUIP
En aquest any, la Fundació ha comptat amb un 
equip conformat per 26 professionals 
contractats i 144 persones voluntàries en els 
diferents àmbits d’actuació. Els professionals 
actuen en el quotidià i coordinen les actuacions 
dels voluntaris. 

Aquest equip es complementa amb persones en 
pràctiques dels estudis universitaris d’Educació 
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L’essència del Gavina es 
transmet a través d’una 
idea “el Centre ha de 

romandre sempre obert a 
les famílies i els infants que 

més ho necessitin”
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Social, de Treball Social, d’Integració Social, de 
monitors i directors d’activitats de lleure infantil 
i juvenil.

Actualment, l’equip de professionals 
contractats està conformat per:

- 1 Director
- 5 Caps d’àrea
- 6 Educadors socials
- 1 Psicòloga
- 1 Pedagoga
- 1 Treballadora Social
- 1 Director de lleure
- 2 Monitores de Lleure
- 1 persona per a temes informàtics
- 2 Cuineres
- 2 persones de neteja
- 2 Conserges
- 1 persona de manteniment

El treball en equip, d’una manera transversal i 
coordinada, és el que garanteix un servei de 
qualitat en totes les àrees de la Fundació

18
(69%)

6
(23%)

2
(8%)

Atenció directa

funcionament
Serveis derivats del

i voluntariat
Comunicació, sensibilització L’equip de

professionals
de la

Fundació



8 Memòria 2014

USUARIS ATESOS

DADES GENERALS

Al llarg de l’any 2014, la Fundació ha atès 241 
infants, adolescents i joves, entre els 4 i els 22 
anys, i 159 famílies, a través dels diferents 
projectes i serveis que s’ofereixen.

Aquest any, a la Fundació s’han incorporat un 
total de 67 nous infants, i s’han produït 19 
baixes d’infants per diferents motius (canvi de 
domicili, finalització de l’activitat en la què 
participaven, desvinculació del servei...).

L’accés als diferents projectes de la Fundació es 
fa, o be a través de la demanda directa de les 
mateixes famílies que ens arriben, o be per 
derivació dels Serveis Socials d’Atenció Primària 
(SSAP), dels Equips d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA), Escoles, Instituts, 
Equips d’Atenció Pedagògica (EAP), Centres 
de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), etc. 

PERFIL DELS USUARIS

La tasca de la Fundació al barri sempre s’ha 
caracteritzat per a oferir un servei d’atenció 
personalitzat i de proximitat. Diversos projectes 
i serveis han estat centrats en el nucli familiar, 
un dels cercles més importants de l’individu i 
on s’hi estableixen les relacions que afecten al 
seu desenvolupament, vetllen i prevenen 
situacions de ruptura social de la família i dels 
seus membres.

Durant aquest any la situació socioeconòmica 
de les famílies que atenem no ha millorat 
respecte l’any passat i en molts casos s’ha 
agreujat considerablement. Les famílies van 
perdent poder adquisitiu arribant a quedar-se 
sense cap ingrés.

Del nombre de famílies ateses per la Fundació 
(159), cal destacar que 101 (63,5 %) són també 
ateses pels Serveis Socials d’Atenció Primària i 
que l’EAIA està intervenint en 17 casos (10,69%).

Altres dades rellevants:

- Adults referents que són a l’atur: 106 (66,66 %).
- Famílies que no tenen cap ingrés: 25 (15,72 %).
- Famílies que viuen amb menys del salari mínim 

interprofessional (654 €): 68 (42,77 %).
- Nombre de famílies en situació de 

desnonament: 22 (13,84 %).
- Casos de violència intrafamiliar: 30 (18,87 %).
- Famílies nombroses: 34 (21,38 %).
- Famílies monoparentals: 56 (35,22 %).

La suma d’indicadors com situació laboral dels 
adults referents, ingressos familiars, o violència 
intrafamiliar, fa que augmentin les situacions de 
risc en els infants. Cal destacar, però, el greu 
problema en relació a la manca d’ingressos en la 
unitat familiar degut a la destrucció d’ocupació 
produïda al llarg d’aquests anys i la precarització 
del nou mercat laboral emergent. També 
podem observar l’elevat número de 

desnonaments, tenint en compte que cada 
desnonament suposa una situació d’inseguretat, 
incertesa i patiment familiar i, especialment, per 
als infants afectats. Finalment, també s’han de 
tenir en compte les repercussions directes que 
estan tenint els efectes de la pobresa energètica 
(talls de subministraments bàsics per 
impagaments: aigua, llum i gas).

“

”

Un 15,72 % de les famílies 
que atén la Fundació no té 

cap ingrés.
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BARRI DE RESIDÈNCIA

Si ens fixem en el barri de residència dels 
infants, adolescents i joves atesos, podem 
observar que la majoria (151 infants, que 
representen el 62,66 %) viuen al barri del 
Raval de Barcelona. Com és lògic, la major part 
de les famílies accedeixen als serveis de la 
Fundació perquè estan dins del seu barri. 
D’altres, però, pertanyen a altres barris o 
municipis, be perquè vivien al Raval i han 
canviat de domicili, be perquè han estat derivats 
pels Serveis Socials d’algun altra barri.

NACIONALITAT

Atenent a la procedència dels infants, 
adolescents i joves atesos, podem observar que 
152 tenen nacionalitat espanyola (63,07 %). 
La resta dels infants procedeixen de l’estranger, 
en la seva majoria del Pakistan (19), de l’Equador 
(13), del Marroc (9). A la taula hi ha un resum 
amb les procedències dels infants.

País de procedència Núm. infants

Espanya 152

Pakistan 19

Equador 13

Marroc 9

Santo Domingo 5

Colòmbia 3

Argentina 4

Índia 4

Cuba 1

El Salvador 2

Senegal 1

Rússia 1

Filipines 2

Altres països d’Europa 7

Altres països d’Àfrica 2

Altres països d’Amèrica 4

NS/NC 12

Procedència de les famílies ateses

(63%)(12%)

(3%)

(3%)

(2%)

(2%)

(2%)

(4%)
(9%)

15128

8

8

6

4

4

9
23

RavalPoble Sec

Sants-Motnjuic

Barceloneta

Eixample

Gòtic

Nou Barris

Altres barris
Altres poblacions Barri de 

residència 
dels 

infants
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CELEBRACIÓ DEL 35 
ANIVERSARI DE LA 
FUNDACIÓ
Com ja hem comentat, el 19 de desembre del 
2014 hem complert 35 anys al servei dels 
infants, adolescents i joves que viuen situacions 
de major precarietat i vulnerabilitat social, al 
barri del Raval de Barcelona.

Amb motiu d’aquesta celebració, hem 
organitzat un calendari d’activitats que iniciem 
a finals de l’any 2014, però que es desenvoluparà 
també al llarg de l’any 2015.

La primera qüestió ha estat l’elaboració, amb el 
suport de l’Escola Massana, del logo 
commemoratiu del 35 aniversari.

Igualment, hem preparat un Butlletí especial 
que hem fet arribar a tots els voluntaris i 
col·laboradors de la nostra entitat.

Finalment, amb la inestimable col·laboració de 
l’Escolania de Montserrat, el passat 17 de 
desembre, a l’església de St. Agustí, hem 
celebrat un Concert Solidari a favor de la 
Fundació, amb una assistència de 500 persones. 
Per tal de preparar aquest concert, el passat 24 
de setembre vam organitzar una trobada 
conjunta al monestir entre els membres de 
l’escolania i els adolescents de la Fundació, per 
tal que es coneguessin, compartissin una 
jornada de jocs i diversió, visitéssim les 

instal·lacions de l’escolania, escoltéssim el 
virolai i dinéssim tots plegats. I el mateix dia del 
concert, des dels adolescents de la Fundació es 
va acollir a tota l’escolania, se’ls hi van ensenyar 
els nostres locals i els vam convidar a berenar, 
abans d’anar cap al Concert.

“

”

En aquests 35 anys hem 
atès més de 7.000 infants i 

joves.
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Com ja hem esmentat amb anterioritat, la 
Fundació està organitzada en 5 grans àrees:

- Àrea Educativa
- Àrea Social
- Àrea de Voluntariat
- Àrea de Comunicació i Captació de 

Recursos
- Àrea de Gestió Interna

1. ÀREA EDUCATIVA
Dins de l’Àrea Educativa és on es desenvolupen 
la major part de projectes d’atenció directa 
adreçats a donar resposta a les necessitats dels 
infants, adolescents i joves atesos per la 
Fundació.

Els projectes més rellevants de l’Àrea Educativa 
són:

- Centre Obert
- Espai Jove
- Lleure
- Beques

Passem a descriure les actuacions més rellevants 
de l’any 2014 en cada un dels projectes.

1.1 CENTRE OBERT

El Centre Obert va ser el primer centre 
d’atenció diürna per a la infància amb problemes 
psicosocials o sociofamiliars de Catalunya i així, 
l’any 1982, va ser reconegut per la Generalitat 
de Catalunya com a projecte d’utilitat social. El 
projecte es va crear amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida dels infants i joves, al temps que 
s’ajudava a les famílies.

Es tracta d’un servei preventiu d’Atenció 
Primària per a infants, adolescents i joves de 4 

a 18 anys, obert durant tot el curs escolar, en 
horari de tarda (de dilluns a divendres).

La dinàmica de funcionament del Centre Obert, 
així com els diversos serveis que s’ofereixen als 
infants, adolescents i joves (i les seves famílies), 
estan integrats dins del Programa Caixa 
Proinfància de l’Obra Social la Caixa, el qual 
finança part del nostre projecte. En concret, 
entre el mes d’octubre de 2013 i el mes de 
setembre de 2014 hem desenvolupat el curs 7 
del Programa, i hem pogut tramitar 663 ajuts 
adreçats a 148 menors i 77 famílies. D’aquests 
663 ajuts, 247 (37,25 %) s’han destinat a reforç 
escolar; 327 (49,32 %) s’han destinat a Centre 
Obert, Casals i Colònies; 52 (7,84 %) a suport 
psicològic individual i familiar; 32 (4,83 %) a 
promoció de la salut; i 5 ajuts a altres temes 
puntuals (0,76 %).

Dins del projecte de Centre Obert, s’han atès 
174 nens/nenes de 4 a 18 anys. Ha predominat 
lleugerament per sobre la participació de nens 
(95, que representen el 54,60 %) que de nenes 
(79, que representen el 45,40 %). A la taula 2 hi 
ha un resum amb les dades de participació al 
projecte de Centre Obert.

À
R

E
E

S

Edat
Beneficiaris Beneficiiaris 

per nivell
% per 
nivellNens/Nois Nenes/Noies

Centre Obert Petita Infància 4 a 7 anys 19 23 42 24,14 %

Centre Obert Infància 8 a 11 anys 27 16 43 24,71 %

Centre Obert Adolescent 12 a 15 anys 23 14 37 21,26 %

Centre Obert Jove 16 a 18 anys 26 26 52 29,89 %

Total 174 100 %

Participació al projecte de Centre Obert.
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La llista d’espera per a accedir als diferents 
serveis de la Fundació ha arribat a un màxim de 
61 menors quedant, finalment, sense poder ser 
atesos.

En el Centre Obert es desenvolupen una sèrie 
d’activitats i serveis que es desenvolupen de 
manera transversal, dirigits a infants, adolescents 
i joves, en relació a diferents àmbits d’actuació:

a) Àmbit de formació: suport i 
orientació acadèmica

Es tracta d’una sèrie d’activitats i serveis que 
pretenen garantir l’adquisició d’aprenentatges 
bàsics, compensar deficiències socioeducatives 
i promoure la formació continua. S’adapten a 

l’etapa educativa de cada infant i per a dur-les a 
terme es parteix del compromís individual amb 
cada participant i la seva família, a partir del que 
anomenem “contracte pedagògic”, on aquests 
es comprometen i accepten l’acompanyament i 
el suport als estudis que se’ls ofereix des del 
Centre Obert. 

Les activitats anuals programades en relació a 
aquest àmbit, dins de cada franja d’edat, són les 
següents:

a.1) Petita Infància (de 4 a 7 anys)

- Psicomotricitat. Consisteix en una sèrie de 
sessions de treball psicomotor per a prendre 
consciència del propi cos i treballar aspectes 
de coordinació, lateralitat, orientació espacial 
i moviment propis de l’edat. Participants: 20 
infants.

- Reforç “Biatló de coneixements”. Es 
tracta d’oferir dos espais de reforç setmanals 
als nens i nenes de 1er i 2on de primària. 
Considerem necessari treballar l’hàbit de 
dedicar una estona, durant la tarda, al reforç 
escolar. Una tarda realitzen el “quadern 
d’activitats”, que consisteix en fitxes 
individuals de les àrees de matemàtiques i 
llengües. L’altre tarda, el reforç és més grupal 
i consisteix en fomentar la lectura de forma 
lúdica a través de les “motxilles de jocs de 
lectura”: contes i materials dissenyats al 
voltant d’un tema que, específicament, es 

“

”

El programa 
CaixaProinfància ha permès 
realitzar 663 ajuts destinats 

a reforç escolar, suport 
psicològic, casals i colònies 

i centre obert, entre 
d’altres.
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vulgui treballar amb el grup (hàbits 
saludables).
a.2) Infància (de 8 a 11 anys)

- Espai de deures. Cada dia, els infants dels 
grups d’ Infància tenen un temps, desprès de 
berenar, per a poder fer les seves tasques 
escolars. Aquest espai està dirigit per l’equip 
format per educador i voluntaris de tarda, 
que ajuden a resoldre els dubtes dels infants i 
supervisar les seves tasques. Els infants que 
no tenen deures escolars, reforcen els seus 
aprenentatges amb material que facilita 
l’educador. En aquest sentit, cada infant té un 
carpesà amb fitxes educatives on poder 
treballar continguts escolars adients, però 
també fitxes per treballar la capacitat d’atenció 
i concentració. Participants: tot el grup 
d’infància.

- Reforç individual. Aquest tipus de reforç 
està dirigit per un adult amb un infant amb 
necessitats educatives greus, ja sigui per 
manca d’hàbits, concentració, dispersió, 
atenció... o per tenir un baix rendiment 
escolar pel que fa a entendre continguts 
escolars bàsics. Durant un espai de temps de 
2 hores/setmanals, l’ infant realitza activitats 
amb el seu tutor de reforç, el qual ha de deixar 
enregistrat en la seva carpeta allò treballat dia 
a dia. Això ens serveix com a guia setmanal. 
Participants: 8 infants (6 nens i 2 nenes).

- Reforç en petit grup. Aquest tipus de reforç 
està dirigit per dos adults amb cinc o sis 
infants amb necessitats educatives lleus, és a 
dir, aquells infants que tenen dificultats però 
poden resoldre-les en petit grup perquè tenen 
un mínim d’autonomia. En aquest espai es 

prioritzen els deures i dubtes de l’escola. 
Participants : 28 infants (18 nens i 10 nenes).

- Suport psicopedagògic individual. En 
col·laboració amb la Fundació Talita, un 
psicopedagog ha treballat al llarg de l’any de 
forma individual i regular amb 10 infants de 
primària que presentaven més dificultats 
d’aprenentatge. Participants: 10 infants (6 
nens i 4 nenes).
a.3) Adolescents i Joves (de 12 a 18 

anys)

- Reforç grupal. Cada grup d’edat realitza el 
treball en el seu propi espai, amb la possibilitat 
de rebre suport de l’educador o dels propis 
companys, així com poder fer ús de la sala 
d’ordinadors del centre. Han participat 31 
persones (19 nois i 12 noies).

- Sala d’estudi. Espai d’estudi autònom on, 
sota la supervisió i acompanyament de 
l’educadora de joves, els participants d’ambdós 
projectes, en funció del seu pacte d’assistència, 
poden fer-ne ús per a realitzar tasques escolars, 
disposar de xarxa wifi , fer ús dels ordinadors 
portàtils i treballar les assignatures que tenen 
en llibres digitals, així com altres materials 
informàtics de suport per a poder imprimir 
treballs. Han participat d’aquest recurs un total 
de 55 persones (31 nois i 24 noies).
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- Reforç individualitzat o en petit grup. 
Activitat on s’ofereix la possibilitat de rebre 
un acompanyament individualitzat o en petit 
grup de forma continuada, per a reforçar una 
matèria en concret amb la que el participant 
mostri dificultats, o bé necessiti treballar 
hàbits i tècniques d’estudi d’una forma més 
personalitzada. Han participat 5 persones (2 
nois i 3 noies).

- Punt de lectura. Aquest any, la Biblioteca St. 
Pau ha donat continuïtat al projecte de Punts de 
Lectura per incentivar la lectura entre diferents 
col·lectius. Un grup, principalment de noies, hi 
ha participat durant tot el curs de forma 
continuada. En aquest espai la dinamitzadora ha 
facilitat lectures als adolescents, els ha engrescat 
a fer lectures en veu alta i/o teatralitzades, i ha 
realitzat jocs educatius amb l’objectiu 
d’engrescar-los i fer-los més atractiu el món de 
la lectura. Han participat un total de 6 persones 
(5 noies i 1 noi).

- Sala d’estudi d’Estiu (secundària i 
batxillerat). La demanda d’aquest espai s’ha 
incrementat considerablement respecte el 
curs anterior. Els adolescents i joves valoren 
positivament el fet de poder gaudir d’un espai 

d’estudi autònom, poder realitzar reforç 
individual o en petit grup d’aquelles matèries 
en què tenen dificultats, o bé poder preparar-
se per a superar els exàmens de la convocatòria 
de setembre. Des dels Instituts del barri, amb 
els que treballem coordinadament, els 
educadors referents han pogut establir les 
comunicacions pertinents per a donar a 
conèixer als tutors dels alumnes el seu treball 
més intensiu durant aquest període. Aquest 
any han participat un total de 31 persones (15 
nois i 16 noies). 

b) Àmbit de competències socials
Es tracta d’una sèrie d’activitats i serveis que 
pretenen garantir el desenvolupament 
d’habilitats socials i fomentar el descobriment i 
assumpció de valors que afavoreixen la 
convivència entre diferents cultures. Es treballa 
des del quotidià i des de les accions 
individualitzades que es realitza amb cada un 
dels nois/es. Per a tots els 174 infants que hem 
atès durant el 2014 s’ha elaborat el Projecte 
Educatiu Individual (PEI), s’ha realitzat el 
seguiment familiar:, s’ha mantingut un mínim 
d’una tutoria mensual i l’equip de professionals 
s’ha coordinat amb Serveis Socials, Equips 
d’Atenció a Infància i Adolescència (EAIA) -en 
aquest cas només amb 87 infants-.

Les activitats més rellevants han estat les 
següents:

- “OMS. Cuida’t”. Ha estat l’eix d’animació 
de tot el curs per al grup de Petita Infància. 
Es treballa la salut emocional a partir d’espais 
quotidians, com l’espai de berenar, on als 
nens se’ls facilita que puguin expressar tant 
les coses que els fan feliços com les que els 
neguitegen. Això facilita al menor treballar 
l’escolta activa i les relacions assertives amb el 
grup d’iguals. Participants: 42 infants.

“

”

Amb el reforç escolar es 
treballa l’adquisició de 

continguts escolars alhora 
que es reforcen els hàbits 
d’estudi, la concentració, 

l’atenció...
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- “Centre de Salut Intel·ligent”. Ha estat 
l’eix d’animació de tot el curs per al grup 
d’Infància. Treballem la salut relacional, 
apostant per el treball de valors com el 
respecte, la tolerància i l’empatia; el control 
d’emocions, entre elles destaquem el control 
de la ràbia; i l’obtenció d’eines de comunicació 
i relació assertiva. Els científics del Centre de 
Salut Intel·ligent els endinsen cada setmana en 
una activitat per créixer com a grup, des de les 
potencialitats individuals. Participants: 43 
infants.

- Dinàmica del semàfor. Amb aquesta 
dinàmica es treballa la capacitat de regular-se 
de cada infant, reconeixent les coses a millorar 
i destacant les seves potencialitats. Aquesta 
dinàmica es realitza de forma diària i l’infant 
es valora ell mateix acceptant el consens del 
grup. A final de curs la dinàmica es deixa de 
realitzar progressivament, ja que els infants 
adquireixen la capacitat d’autoavaluació i 
regulació emocional. Participants: 43 infants.

- Fòrum audiovisual. Aquest any, amb els 
adolescents hem introduït el visionat de petits 
curtmetratges d’animació. L’espai pretén 
oferir la possibilitat de desenvolupar una 
mirada crítica o reflexiva sobre un tema en 
concret i facilitar el debat posterior. Els temes 
giren al voltant de la competitivitat a l’esport, 
bullying, l’autoimatge, el maltractament i el 
treball de valors. Participants: 24 persones.

- Taller de creació de murals. En relació al 
centre d’interès de la salut física i la salut 
emocional, hem realitzat aquest taller de 
creació de murals a la sala de la ludoteca. 
D’una forma visual i creativa els adolescents i 
joves participants han tingut com a objectiu 
plasmar en imatges a les parets, aquells 
aspectes més significatius i importants a 
cultivar i cuidar de la salut, pròpia i dels que 
els envolten. Es tracta d’una proposta 
participativa i activa on els adolescents s’han 
sentit protagonistes del procés de creació i 
disseny, així com de les fases posteriors 
d’elaboració i preparació dels materials, 
execució de l’obra i presentació final del 
mural. Participants: 12 persones.

c) Àmbit de salut i esport
Es tracta d’una sèrie d’activitats dirigides a 
infants i adolescents que pretenen garantir una 
qualitat de vida saludable, prevenir factors de 
risc i potenciar factors protectors. Les principals 
actuacions han estat les següents:

- Berenar saludable. El berenar és un moment 
on poder adquirir i reforçar hàbits d’higiene i 
de comportament saludable. És un espai on 
s’aprofita, també, per a conversar tots junts. 
De manera rotatòria, els nens es 
responsabilitzen de realitzar diferents serveis 
que vetllin per la netedat i ordre de la sala. 
Participants: tots els infants, adolescents i 
joves del Centre Obert.

- Taller de cuina. Han après a organitzar-se 
dins la cuina a partir d’una recepta, a buscar i 
mesurar els ingredients necessaris per a 
executar-la, i a manipular i tenir en compte els 
temps de cocció dels aliments. Hem procurat 
integrar les diferències culinàries culturals (no 
menjar productes animals, no menjar porc,...) 
així com la normativa d’higiene en l’espai de 
treball. Participants: 11 persones.

- Coneixement del medi aquàtic (piscina), 
Amb els infants més petits, es tracta d’afavorir 
l’adquisició d’eines que els permetin agafar 
destresa i habilitat en el medi aquàtic, 
autonomia personal i hàbits d’higiene, 

“

”

L’eix temàtic d’aquest any, 
la salut física i emocional, 
ha permès que els menors 

parléssin de control 
d’emocions, d’autoimatge, 

de maltractaments, de 
bullying...
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explorant les capacitats motrius del propi cos 
i adaptant-les a diferents situacions. 
Participants: 80 infants.

- Futbol Obert. Durant els entrenaments de 
futbol amb els petits i mitjans, l’objectiu 
principal ha estat la cohesió de grup i 
l’aprenentatge en valors d’equip, com el saber 
perdre, respectar les dificultats dels companys 
i assumir les pròpies. En el cas d’adolescents, 
cal destacar el treball d’autogestió de l’espai i 
el fet d’aprendre a prendre decisions 
consensuades i a escoltar-se entre ells. Això 
ha permès augmentar considerablement 
l’autonomia del grup i la capacitat 
d’autocontrolar l’agressivitat física i verbal, 
així com rebaixar la competitivitat. Diferents 
equips del Centre Obert han pogut participar 
en la “Lliga de futbol Infància” i en la “Lliga 
Valors”, organitzades a nivell de barri, amb 
l’objectiu de promocionar els valors no 
competitius de l’esport i potenciant i 
treballant les relacions de respecte mutu, 
coeducació, saber perdre i gaudir de la 
pràctica esportiva, valorant la participació i la 
relació amb els altres per sobre de la 
competició. Participants: 85 persones.

- Ultimate Frisbee. Els adolescents han pogut 
anar integrant els valors d’aquest esport 
durant tot l’any i valorar-ne el seu joc, amb la 
pràctica d’aquest esport no competitiu, de 
pràctica mixta, on es valora molt el treball en 
equip, el diàleg i el coneixement de la 
normativa. Cal destacar la participació de 
l’equip a 2 Tornejos escolars, a les instal·lacions 
esportives de la Mar Bella i Can Vidalet. 
Participants: 13 persones.

- Running. Activitat esportiva on els 
adolescents han pogut establir una rutina 
d’entrenament i escalfament previ, preparatori 
per a sortir a córrer una mitjana d’entre 6 i 8 
km per sessió. Cal destacar la participació en 
la Cursa Rambla Raval (amb motiu de la Festa 
Major del Raval). Participants: 22 persones.

- Taller de Hip hop. a petició d’un grup 
d’adolescents, al llarg del 2014 hem iniciat un 
taller de hip hop amb molt èxit. Participants: 
22 persones.

d) Àmbit de cultura, art i oci
Es tracta d’una sèrie d’activitats socioeducatives 
dirigides als infants, adolescents i les seves 
famílies que pretenen promocionar i garantir 
l’ús òptim i saludable del temps d’oci i fomentar 
l’expressió emocional i la comunicació 
mitjançant la cultura. Les principals activitats 
realitzades han estat les següents:

- Biatló de musica i moviment. Els nens 
d’entre 6-7 anys han pogut aprendre i 
practicar música, dansa i teatre col·lectivament 
i d’acord a totes les capacitats i ritmes de 
progrés individual. Aquesta activitat s’ha 
realitzat amb l’entitat Xamfrà. A final de curs, 
molts dels infants han participat en el Festival 
que Xamfrà va realitzar al Museu Marítim. 
Participants: 20 infants.

- Ravalstoltada. Es tracta de la festa de 
carnestoltes del Raval. Amb la participació de 
diferents agents del barri (entitats d’infància, 
plataformes de veïns, casal de gent gran, 
botiguers…), s’ha organitzat una rua pel 
Raval que va finalitzar amb un espectacle 
musical obert al barri i un berenar pels 
assistents. Participants: 38 infants.

“

”

Les activitats culturals 
celebrades a l’entitat i 

també les obertes al barri 
permeten gaudir de la festa 

i enforteixen els lligams 
entre entitats.
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- Sortida a Port Aventura. Hem pogut gaudir 
d’un dia al parc, gràcies al suport de l’entitat 
“Soñar despierto”. Participants: 46 infants.

- Festa de St. Jordi. La diada de Sant Jordi és 
tradicional sortir a la Rambla del Raval i, sota 
la coordinació de la Fundació Tot Raval, les 
entitats del barri muntem les nostres parades. 
Des de la Fund. Joan Salvador Gavina hi 
participem muntant tallers de manualitats 
pels nens i nenes, fent punt d’intercanvi i 
venda de llibres i donant a conèixer les 
manualitats que els infants i adolescents del 
Centre Obert realitzen especialment per 
aquesta data. Participants: 50 infants.

- Jocs d’arreu del món. Es tracta d’una 
jornada de múltiples jocs organitzada pel 
CEM Can Ricart. Participants: 65 infants.

- Festa de l’escuma. Es tracta d’una festa 
tradicional a l’estiu, que es realitza a la Plaça 
Caramelles, oberta al barri i organitzada pel 
Projecte Infància Raval. Participants: 37 infants.

- Festa de Nadal. Com cada any, totes les 
entitats que formem part del Projecte Infància 
Raval, hem realitzat de forma comunitària la 
festa de Nadal al CEIP Collaso i Gil. La festa 
va començar amb l’espectacle d’un mag, un 
grup d’animació que ens facilita la Fundació 
la Roda, després d’aquest inici els infants de 
les diferents entitats preparen balls i 
espectacles per donar la benvinguda al Nadal. 
Participants: 80 persones.

e) Àmbit de seguiment i 
acompanyament familiar

Al llarg de l’any hem promogut la participació 
directa de la família a les dinàmiques del Centre 
Obert, afavorint espais de diàleg, festa i 
participació activa amb els seus fills.

L’objectiu fonamental d’aquestes accions és 
comprometre de manera activa a les families en 
el procés de millora de la pròpia situació, i en 
l’educació i satisfacció de necessitats dels seus 
fills, apoderant-les perquè s’adonin de les seves 
pròpies fortaleses.

Hem realitzat diverses entrevistes amb cada una 
de les famílies, així com les hem implicat en la 
participació de diferents activitats realitzades al 
llarg de l’any. En general, hi ha hagut una bona 
participació i implicació.

1.2 ESPAI JOVE

Per als joves de 16 a 22 anys, funciona el 
projecte Espai Jove. Es tracta d’un servei que 
inclou els dos darrers anys del Centre Obert per 
als més grans (de 16 a 18 anys) i al grup de joves 
de 19 a 22 anys. En aquest projecte s’adequa la 
seva dinàmica a la realitat de la joventut i les 
seves necessitats d’acompanyament acadèmic i 
sociolaboral. L’horari de funcionament és de 
dilluns a divendres, a la tarda, durant tot l’any.

Dins de l’Espai Jove hem atès a 65 joves 
durant el 2014, 34 nois (52,31 %) i 31 noies 
(47,69 %). 

Dins de l’Espai Jove s’inclouen:

- Projecte ÍTAKA. Consisteix en un projecte 
que neix en 2008 amb l’objectiu d’impulsar 
itineraris laborals i socioeducatius integrals 
amb joves de 16 a 25 anys en la seva transició 
de l’escola al món laboral, amb 
l’acompanyament i suport d’un tutor/a com 
a referent educatiu. S’orienta perquè els joves 
assoleixin una formació i experiència 
prelaboral satisfactòria, es vinculin i 
s’identifiquin amb la comunitat i, els que així 

“

”

41 joves es formen com a 
futurs monitors de lleure i 

més de la meitat participen 
com a voluntaris a entitats 

del barri.
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ho manifestin, es reincorporin de nou cap a 
la formació reglada. És un projecte 
comunitari en que participem les següents 
entitats: AEIRaval, Fundació Joan Salvador 
Gavina, Associació per a Joves Teb, 
Impulsem, i la Fundació Tot Raval. Enguany 
cal destacar la consolidació del projecte de 
manteniment, neteja i pintura de persianes 
de locals comercials i pàrquings situats en 
l’espai públic. Durant el 2014 s’han creat 3 
nous llocs de treball en aquest projecte de 
persianes. Així mateix, en el darrer trimestre 
de l’any hem impartit diverses sessions 
formatives (en relació a la preparació 
d’entrevistes de treball, dinàmiques grupals, 
etc), així com petites experiències laborals 
puntuals, a partir de les quals, 10 joves de la 
Fundació s’han vist beneficiats. 

- Projecte Monitors pel Futur. Consisteix 
en un projecte formatiu adreçat a joves 
d’entre 15-18 anys on s’ofereix una 
formació de pre-monitors per a joves 
interessats en el lleure educatiu així com 
una primera experiència pràctica 
d’intervenció directa en aquest àmbit. 
Pretén promocionar la qualitat de vida 
juvenil que potenciï la igualtat 
d’oportunitats; afavorir el reconeixement 
de la tasca educativa com a possible nova 
opció formativa i laboral del jove; i 
promoure i reflexionar respecte la tasca a 
desenvolupar com a agents de canvi dins la 
comunitat on viuen. El projecte comprèn 
períodes de formació teòrica i pràctiques 
durant els quals es realitzen tutories de 
seguiment personalitzat amb els formadors. 
Al llarg del 2014 hem realitzat 3 edicions 
formatives (Setmana Santa, Estiu i Nadal).

Han participat de la formació presencial un 
total de 41 joves (11 nois i 30 noies), i han 
realitzat el període pràctic un total de 26 joves 
(11 nois i 15 noies).  

1.3 LLEURE

Les activitats de caps de setmana, casals i 
colònies són una proposta que busca donar 
resposta a les necessitats d’educació en el lleure 
dels infants i les famílies que atenem. Aquestes 
es duen a terme en els períodes no lectius i caps 
de setmana alterns durant l’any. 

L’execució de les mateixes permet donar-los a 
conèixer noves alternatives de lleure fora de 
l’entorn proper, i garantir el dret de l’infant a 
l’esbarjo, al joc i a la participació d’activitats 
artístiques i culturals.

Aquest any 2014, responent a les necessitats 
expressades per les famílies i als recursos 
disponibles, hem iniciat el projecte de Caps de 
Setmana i hem seguit oferint les activitats 
durant els períodes de Setmana Santa, Estiu i 
Nadal. 

“

”

Fem una valenta aposta pel 
dret al lleure dels infants i 

les seves famílies impulsant 
el projecte El Caliu a 

Planoles.
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- Caps de Setmana. A partir del mes d’abril 
i fins a final d’any, hem realitzat 9 sortides 
de cap de setmana, entre els mesos d’abril 
(inici del projecte) i desembre, normalment 
per diferents franges d’edat i, de tant en 
tant, amb els infants i les seves famílies. La 
participació total ha estat de 139 persones 
(123 infants i adolescents i 16 adults), que 
han gaudit de 278 estades a la casa.

- Casals. Al llarg dels períodes de vacances 
escolars hem organitzat els casals al barri, 
amb la participació de 292 infants.

- Colònies. Les colònies s’han realitzat en 
períodes de Setmana Santa, Estiu i Nadal, 
per nivells d’edat, i cada edició tenia una 
durada entre 5 i 7 dies (en període d’estiu). 
Tant en Setmana Santa com al Nadal, la 
durada ha estat de 3 dies. La participació 
total ha estat de 142 infants i adolescents, i 
han pogut gaudir d’un total de 688 estades 
a la casa.

El més destacat pel que fa a l’evolució de la 
utilització de la casa “el Caliu“ (Planoles), en 
aquests darrers 4 anys, és l’increment tant del 
nombre de dies d’utilització (51 al 2014 i 24 el 
2013) i el nombre d’estades total, 966 aquest 
any contra les 617 del l’any anterior.

1.4 BEQUES

Des dels seus inicis, la Fundació ha tingut una 
gran preocupació pel tema de la formació 
d’infants i joves. D’aquí sorgeix, l’any 2002 el 
Programa de Beques Solidàries de l’Obra Social 

de Caixa Catalunya, que posteriorment ha estat 
emmarcat en el Programa ACCÉS 
(Acompanyament de Comunitats Educatives) i 

que actualment es denominen Beques 
Catalunya La Pedrera. Alguns dels resultats 
de l’impacte d’aquestes beques en el període 
2002-09 és que el 76 % dels joves participants 
han assolit l’objectiu educatiu.

BECA NOIES NOIS TOTAL

Catalunya la 
Pedrera 9 5 14

Gavina 3 3

Total 9 8 17

Resum de les beques atorgades durant aquest any.

“

”

Lluitem en favor de la 
igualtat d’oportunitats 

d’infants i joves fi nançant 
beques d’estudis i de 
promoció de la salut.
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Alhora, hi ha també una voluntat d’incorporar 
el sector privat en la tasca de cobertura de les 
necessitats acadèmiques dels adolescents i joves 
de la Fundació davant d’un minvament de 
suport públic i la impossibilitat d’aquests a 
accedir a estudis superiors per motius 
econòmics. En aquest sentit, cal destacar la 
implicació del Rotary Club de Pedralbes, el 
Col·legi de Sta. Teresa de Lisieux i el 
Col·legi de l’infant Jesús, que estan donant 
un suport continuat a aquest projecte formatiu.

Finalment, aquestes beques les hem anat 
ampliant per a intentar respondre a necessitats 
bàsiques no només formatives, com ha estat 
l’ampliació a beques per a tractaments 
oftalmològics i odontològics.

Si ens centrem en les beques formatives, al llarg 
de l’any 2014 hem pogut oferir les següents:

- Beques Fundació Catalunya la Pedrera. 
Enguany, a través del programa de Beques 
formatives d’aquesta Fundació, s’ha becat a 14 
participants d’entre 12 i 18 anys, facilitant així 
el seu acompanyament socioeducatiu i ajudant 
a garantir l’accés a materials i recursos formatius 
que complementen el seu itinerari educatiu.

- Beques Gavina.  Gràcies a les aportacions 
d’escoles i entitats privades, aquest projecte 
posa unes beques a disposició dels joves 
majors de 16 anys amb dificultats 
econòmiques per a dur a terme el seu projecte 
formatiu i que mostren dificultats per a 
accedir a les beques públiques que ofereixen 
les administracions. Aquest any, hem donat 
suport a 3 nois per a cobrir les despeses de 
necessitats bàsiques, matrícula i material. Un 
d’ells, gràcies a la beca, ha pogut iniciar 
estudis universitaris, podent garantir les 
matrícules de les seves formacions i part de 
les despeses de desplaçament.

2. ÀREA SOCIAL
Dins de l’Àrea Social hem realitzat el seguiment 
i suport a un total de 159 famílies, 24 més que 
durant el 2013. Les principals atencions han 
consistit en un acompanyament personalitzat i 
en la participació en 3 projectes fonamentals:

- Renda Mínima d’Inserció
- Projecte de Necessitats Bàsiques
- Tallers i activitats amb famílies

2.1 RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 
(RMI)

Es tracta d’un projecte de la Generalitat de 
Catalunya, adreçat a famílies que hagin esgotat 
tots els recursos econòmics i que no puguin 
rebre cap altre tipus de prestació econòmica.

Al llarg d’aquest any hem atès 8 beneficiaris de 
la Renda Mínima (5 d’ells són persones que 
estan soles), amb els que s’ha establert un pla de 
treball individualitzat i s’ha fet un seguiment 
acurat de l’evolució de la seva situació. S’han 
dut a terme entrevistes de seguiment, de manera 
quinzenal.

L’aprofitament de l’ajut i el treball individualitzat 
ha sigut portat a terme amb alt grau d’èxit per 
part de 7 dels 8 usuaris. Un d’ells ha trobat la 
seva primera feina, tot i que ha estat mitjançant 
un contracte temporal.

S’ha produït una baixa per no complir amb els 
requisits ni amb el seguiment del pla de treball. 

2.2 PROJECTE DE NECESSITATS 
BÀSIQUES

Donada la situació crítica que estem vivint en 
aquests darrers anys, des de la Fundació s’ha 
estructurat i s’ha posat en funcionament amb 
coherència i ja d’una manera sistemàtica, el 
Projecte de Necessitats Bàsiques. Aquest 
projecte sorgeix, fonamentalment, a partir de la 
pèrdua de la feina i l’habitatge que comporta 
l’empobriment d’un gran nombre de famílies, 
amb el conseqüent augment d’infants que 
pateixen les conseqüències. 

Aquest projecte va adreçat als infants, 
adolescents i joves, i les seves famílies, amb 
ingressos econòmics insuficients o nuls, que no 
poden fer front a les necessitats bàsiques 
d’alimentació, higiene, ulleres, tractaments 
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odontològics, i altres necessitats bàsiques que 
no estan cobertes ni garantides per les 
administracions públiques, per tal que es pugui 
assegurar un harmònic desenvolupament tant 
físic com intel·lectual dels menors.

El projecte consisteix en:

- Servei d’esmorzars en família
- Servei de menjador escolar (amb cuinera 

pròpia)
- Servei de berenars per a infants i adolescents 

en el Centre Obert
- Servei de dutxes
- Servei de suport i acompanyament a 

oftalmòlegs
- Servei de suport i acompanyament a 

odontòlegs
- Altres necessitats: material escolar, 

medicaments, transport, etc.
I les accions desenvolupades han estat les 
següents:

- Servei d’esmorzars en família. Pretén ser 
un moment pausat de relació entre pares i 
fills, en el que es reforcin els hàbits 
saludables de salut i higiene, alhora que 
s’ofereix un esmorzar equilibrat que inclou 

làctics, fruita i cereals. A més, els infants 
s’emporten un entrepà o fruita, per a 
esmorzar a l’escola. Hem atès 43 persones 
i hem repartit 1.900 esmorzars.

- Servei de menjador escolar. Adreçat a 
infants o adolescents sense beca de 
menjador escolar i amb ingressos 
econòmics insuficients per a fer front a una 
alimentació equilibrada. Les famílies han 
vingut derivades, en un 60% dels casos, pels 
Serveis Socials del barri i de les escoles o 
instituts. Hem atès a 110 infants, en edats 
compreses entre els 4 i els 18 anys. Hem 
repartit més de 8.300 àpats.

- Servei de berenars per a infants i 
adolescents en el Centre Obert. Hem 
repartit 17.100 berenars als infants i 
adolescents atesos per la Fundació.

- Servei de dutxes. Dirigit a famílies que no 
disposen de les condicions mínimes en el 
seu habitatge, o que han patit talls de 
subministraments per falta de pagament 
(pobresa energètica). Permet fomentar 
hàbits normalitzats d’higiene personal de 
manera regular, tant de famílies ateses 
directament per la Fundació, com derivades 
per Serveis Socials. Hem atès a 4 persones.

- Servei de suport i acompanyament a 
oftalmòlegs. Adreçat a infants i adolescents 
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amb problemes oftalmològics i que, sovint, 
necessiten ulleres. Es realitza amb el suport 
de la Fundació Ramón Martí Bonet 
Hem atès a 32 persones.

- Servei de suport i acompanyament a 
odontòlegs. Adreçat a infants i adolescents 
amb problemes odontològics, que precisen 
de tractaments força costosos. Es realitza 
amb el suport de la Fundació Josep 
Finestres. Hem atès a 27 persones.

- Altres necessitats. De manera puntual, 
hem hagut d’ajudar a famílies en la compra 
de material escolar, medicaments, transport, 
llet per a nadons, i d’altres necessitats que 
han anat sorgint.

Finalment, i de manera molt coordinada amb els 
Serveis Socials d’Atenció Primària, ens hem estat 
coordinant per a intentar cercar soluciones 
efectives a les famílies que no poden pagar rebuts 
de lloguer, o els rebuts dels subministraments del 
domicili (llum, aigua, gas).

2.3 TALLERS I ACTIVITATS AMB 
FAMÍLIES

L’objectiu d’aquests Tallers és oferir diferents 
activitats a les famílies per tal de potenciar les 
seves habilitats socials, i la cohesió social i la 
convivència entre famílies de diferents cultures.

S’han organitzat activitats diverses:

- Taller “L’hora del cafè”, amb una 
participació de 9 mares.

- Taller de castellà, amb una participació de 
6 persones.

- Sortides familiars al teatre Poliorama i 
Guasch, amb una participació de 43 
famílies.

- Visita al museu del Barça, amb una 
participació de 30 persones.

- Xerrades sobre alimentació organitzades 
per Hospital Plató i per Nestlè, amb una 
participació de 20 famílies.

- Finalment, des del programa de lleure, com 
ja hem indicat amb anterioritat, hem fet 
dues sortides de cap de setmana amb les 
famílies (amb dos grups diferents), amb 
una participació total de 44 persones (16 
adults i 28 infants)

3. ÀREA DE VOLUNTARIAT
L’Àrea de voluntariat elabora i du a terme el Pla 
de Voluntariat de l’entitat que té com a 
tasques principals:

- Captar i fer l’acollida dels nous voluntaris.
- Realitzar i vetllar pel seguiment i 

acompanyament de tots els voluntaris de la 
Fundació.

- Oferir i facilitar-los formació.
- Coordinar les accions de voluntariat 

corporatiu conjuntament amb empreses.

Durant l’any 2014 hem comptat amb el suport 
de 144 voluntaris i voluntàries cobrint un 
total de 195 serveis diferents i un total de 
17.638 hores de dedicació. La funció dels 
voluntaris és complementar i recolzar el treball 
dels professionals de l’entitat, unint esforços 
per a una finalitat comuna: atenuar la situació 
de desavantatge social d’infants, joves i famílies 
del barri del Raval de Barcelona.

La tasca del voluntari és, en una entitat de les 
nostres característiques, d’una importància 
bàsica. És per aquest motiu que la Fundació 
posa molta èmfasi en la coordinació d’aquest 
gran valor humà.

“

”

El voluntari, amb la seva 
acció altruista, contribueix 
a fer possible un món més 

just i solidari.
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3.1 QUI SÓN ELS NOSTRES 
VOLUNTARIS

Si donem un cop d’ull a les característiques dels 
voluntaris de l’entitat observem que la franja de 
18 a 30 anys és la que compta amb més 
col·laboradors (54). Hi ha també un major 
nombre de dones que d’homes ( 68,75 % dones 
i 31,25% homes).

Són persones de totes les edats, de diferents 
procedències. Pel que fa a la seva formació, dels 
144 voluntaris, un 65,2% (94) tenen estudis 
superiors, un 10,4% (15) té estudis de grau mig 
i un 24,4% (35) té estudis bàsics.

3.2 LES FUNCIONS DELS 
VOLUNTARIS

La tasca de promoció de la vida d’infants i les 
seves famílies suposa l’oferiment d’un ventall de 
projectes, serveis i activitats que fan 
indispensable la col·laboració d’un gran nombre 
de voluntaris, no només per la seva dedicació de 
temps, sinó també per la seva aportació de 
valors, coneixements i compromís en la 
construcció d’una societat més justa i humana.

La seva funció consisteix en complementar i 
recolzar el treball dels professionals. Sense un 
equip de voluntaris compromès no seria 
possible realitzar cap del nostres projectes. Els 
principals serveis i activitats que han 
desenvolupat han estat:

- Fer reforç per a l’assoliment d’un nivell 
escolar adequat dels infants i joves 
treballant l’adquisició d’hàbits, oferint 
tècniques d’estudi per a compensar 
deficiències socioeducatives i motivant-los 
a seguir formant-se. L’objectiu de la 
Fundació d’enfortir el projecte de reforç 
dels menors ha fet que 43 voluntaris hagin 
realitzat aquest servei. Hi ha hagut un 
augment del 19,4 % de persones dedicades 
a aquesta tasca respecte l’any passat..

- Recolzar l’educador a les activitats de 
Centre Obert. 27 persones han realitzat 
aquest servei de suport a l’acollida, el 
moment del berenar i en les dinàmiques 
grupals amb infants i adolescents de 4 a18 
anys.

- Donar suport en les activitats de lleure en 
caps de setmana i èpoques de vacances 

Franges 
d’edat Voluntaris Homes Dones

18 a 30 anys 54 15 39

31 a 40 anys 27 8 19

41 a 50 anys 16 6 10

51 a 60 anys 13 6 7

61 a 70 anys 22 8 14

> 70 anys 12 2 10

Total 144 45 99

Franges d’edat dels voluntaris
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escolars, acompanyant als infants i famílies 
en el casal urbà i a la casa de colònies que la 
Fundació té a Planoles. 58 voluntaris s’han 
implicat en aquesta comesa que representa 
un 30 % dels serveis totals que els voluntaris 
realitzen a la fundació.

- Donar recolzament i dirigir activitats 
esportives (futbol, natació, frisbee, 
running...). Les activitats esportives són un 
espai privilegiat per a transmetre valors 
com el respecte, l’esforç i la tolerància. 
Aquest curs 11 voluntaris hi han participat.

- Realitzar tallers que potencien les capacitats 
creatives, artístiques o de creixement 
personal. En aquests tallers participen tan 
infants com família. 2 voluntaris han 
dinamitzat aquests tallers.

- Fer suport en el projecte de necessitats 
bàsiques amb serveis d’esmorzars, 
d’acompanyament mèdic, menjador escolar, 
cuina, gestió del rober i preparació de lots 
d’aliments. La situació d’emergència social 
que estem vivint ens ha dut a desplegar i 
reforçar els serveis d’atenció a necessitats 

bàsiques d’infants i famílies. 35 persones 
han col·laborat en aquesta tasca durant el 
2014, amb 10 noves incorporacions. La 
consolidació i el reforç d’aquest servei ha 
suposat que des de l’any 2011 els voluntaris 
dedicats a aquesta tasca hagi augmentat en 
un 50 %.

- Recolzar als professionals en tasques de 
gestió i logística de l’entitat, (consergeria, 
administració, magatzem, comunicació, 
campanyes de captació de fons, fires al 
carrer i campanyes solidàries). Aquest 
serveis requereixen comptar amb 
col·laboradors que, malgrat no tenir 
contacte directe amb les persones ateses, 
permeten que l’engranatge del Gavina 
continuï funcionant. L’any 2014 en aquest 
servei han col·laborat 19 voluntaris.
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4. ÀREA DE COMUNICACIÓ 
I CAPTACIÓ DE RECURSOS
L’Àrea de comunicació i captació de recursos és 
molt important per tal de garantir la 
transparència i la sostenibilitat dels projectes 
desenvolupats per la Fundació.

4.1 LA NOSTRA COMUNICACIÓ

Com a entitat al servei de la ciutadania més 
vulnerable, en la que hi col·laboren persones i 
entitats de tot tipus, ens sentim responsables de 
ser transparents, rendint comptes als nostres 
col·laboradors, amics, simpatitzants i a la 
societat en general.

Entenem que la comunicació és molt important 
per tal de poder-nos explicar des d’una triple 
perspectiva: en primer lloc, hem de ser capaços 
d’explicar cap a fora quina és la realitat de la 
nostra societat del segle XXI, el que ens estem 
trobant cada dia a peu de carrer; en segon lloc, 
ser capaços d’explicar el què fem, com ho fem 
i perquè ho fem, alhora que també estem fent, 
constantment, propostes de millora en les 
polítiques socials de les Administracions 
públiques més properes (Ajuntament, 
Generalitat); i en tercer lloc, també hem 
d’explicar en què ens gastem fins a l’últim 
cèntim dels recursos econòmics i en espècies 
que ens arriben a la nostra entitat.

Evidentment, mantenim una relació fluida amb 
les diferents Administracions públiques, per tal 
de justificar totes les subvencions que ens han 
concedit i també en taules molt diverses 
d’incidència política per tal de què la infància, 

especialment la més vulnerable, estigui present 
d’una manera continuada en les agendes 
polítiques del nostre país.

Al llarg del 2014 hem realitzat activitats molt 
diverses de comunicació, destacant les següents:

- TICs (xarxes socials, etc.). Les notícies que 
publiquem al nostre web i els reculls d’imatges 
de les activitats que realitzem, les promocionem 
al nostre perfil de Facebook i twitter. A finals 
del 2014 teníem 314 fans a Facebook i una 
difusió mitjana de les nostres publicacions de 

Diferència 
amb 2013 (%)

Presència a 
mitjans

8 articles a 
premsa escrita
2 noticies TV

400 %

Visites pàgina 
web 7195 8,7 %

Usuaris que 
visiten el web 5183 13,6 %

Notícies 
publicades 73 55 %

Amics a 
Facebook 314 45 %

Seguidors a 
Twitter 261 19 %

Xerrades de 
sensibilització 21 40 %

Assistents a 
les xerrades 714 11 %

Actes de 
sensibilització 7 133% 

Resum de la presència de la Fundació a mitjans de 
comunicació i accions de comunicació
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1.269 persones (un 52,7% més que el 2013). 
Durant el 2014 hem publicat 243 missatges 
al mur i hi han interactuat de mitjana 134 
persones. Pel que fa a Twitter, hem publicat 
un total de 490 piulades i a finals d’any 
comptàvem amb 261 seguidors.

- Durant l’any hem aparegut en 8 articles de 
diari. Han parlat sobre nosaltres: La 
Vanguardia, el diari Ara, el Periòdico i el Punt-
Avui. També hem aparegut a dos informatius 
de televisió: l’Informatiu de TVE i al 
Telenotícies Nit de TV3.

- En col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés, 
vam ser la seu per a la presentació de les 
activitats d’Estiu i la campanya “Cap infant 
sense colònies”.

- Participació a dos congressos, el Marketplace 
2014, promogut des de la Federació Catalana 
de Voluntariat Social, on voluntaris, entitats 
i empreses amb projctes d’RSC busquen punts 
de trobada per col·laborar conjuntament: i al 
4t Marketplace ambiental de Catalunya 
amb l’objectiu principal de mostrar el projecte 
EcoSocial de “el Caliu”

4.2 ACTES I XERRADES DE 
SENSIBILITZACIÓ 

Dins el projecte “Implica la teva escola” hem 
realitzat 17 xerrades amb 9 centres educatius i 
amb una assistència total de 434 nois i noies. A 
més, hem participat en tres jornades de 

sensibilització tractant temes com els drets 
dels infants o presentant experiències del nostre 
treball socioeducatiu amb menors i famílies i 
hem organitzat una trobada per explicar els 
nostres projectes a empresaris i directius per tal 
d’obrir noves vies de col·laboració i 
finançament. El públic a què hem arribat ha 
estat de 280 persones.

4.3 LA CAPTACIÓ DE NOUS 
RECURSOS

Una de les preocupacions més importants que 
ha tingut la Fundació al llarg del 2014, ha estat 
la captació de nous recursos, fonamentalment 
econòmics, per tal de garantir el finançament 
dels projectes, així com la seva sostenibilitat al 
llarg del temps.

Després d’una anàlisi en profunditat de l’entitat, 
acompanyats per un equip de consultors 
d’ESADE, hem arribat a la conclusió de que és 
molt important diversificar les nostres vies de 
finançament per tal de no dependre, 
exclusivament, de les subvencions públiques.

Per una banda, tenim el convenciment que, des 
de la nostra acció d’acompanyament als infants 
i les seves famílies cap a un desenvolupament 
que permeti la inclusió social en tots els aspectes, 
les Administracions públiques tenen una 
responsabilitat directa. Hem de seguir demanant 
i exigint a les Administracions que destinin, i en 
aquesta època de crisi que afecten directament 
als infants, cada vegada més recursos econòmics 
a projectes de lluita contra la pobresa infantil i a 
favor del seu desenvolupament integral.

Per altra banda, creiem que en una societat 
desenvolupada com la nostra, tota la societat i 
les empreses hem de ser corresponsables en la 
cohesió social i en la lluita contra els patiments 
de les persones més vulnerables. Per aquest 
motiu, hem dissenyat i iniciat un pla de captació 
de recursos procedents de l’àmbit privat, ja 
siguin donacions de persones particulars com 
d’empreses, entitats, organitzacions, etc.

Durant el 2014 hem coorganitzat 4 concerts 
solidaris per a captació de fons, amb la Coral 
Sunion, amb el Cor de cambra Anton 
Bruckner, amb la Parròquia de Sant Pere 
Sallavinera i amb l’Escolania de Montserrat. 
A més, des d’altres entitats han organitzat 
diferents activitats com la participació al Dia 
mundial de teixir en públic, el mercat de Calaf 
del Col·legi Casp o el berenar solidari de Sant 
Ponç de l’AMPA del Col·legi Jesuïtes de Casp.
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5. ÀREA DE GESTIÓ 
INTERNA
L’Àrea de Gestió Interna és l’encarregada de 
diversos aspectes relacionats amb el 
funcionament intern de la Fundació.

Per una banda, manté les relacions amb els 
diferents proveïdors de serveis i productes de 
l’entitat: des del Banc d’aliments, el Banc de 
recursos, les empreses que donen productes en 
espècies (aliments, productes de neteja, etc), les 
parròquies o escoles col·laboradores, etc.

Per altra banda, coordina la gestió dels recursos 
humans de la Fundació, així com tot el que fa 
referència al funcionament de la cuina, neteja, 
consergeria, prevenció de riscos laborals, etc.

En tercer lloc, gestiona tots els temes 
d’administració, gestió de facturació, donatius, 
etc. Per tant, dins d’aquesta tasca, també té la 
responsabilitat de mantenir la relació amb els 
socis i donants de la Fundació.


Si desitgeu fer una aportació a la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina ompliu aquest formulari.

Nom

Adreça

Població

Correu-e

Modalitat de col·laboració

Domiciliació
Número de compte: 
Aportació de €
Peridiocitat:

Transferència o ingrés bancari (envieu una fotocòpia del resguard)
Al número de compte: 2100 - 3063 - 92 - 2200049350

NIF/CIF

CP

Telèfon

Mensual Trimestral Semestral Anual

* Us demanem les vostres dades personals per a enviar-vos el certifi cat de la donació per a la seva desgravació fi scal.

En compliment d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades 
facilitades s’incorporaran a un fi txer del que n’és responsable la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina. 
S’autoritza a la Fundació a fer-ne tractament amb fi ns organitzatius i autoritzant-nos a enviar-li comunicacions de les 
activitats dutes a terme per la nostra fundació que puguin ser d’interès. Podeu adreçar-vos a la mateixa Fundació via 
telefònica, per escrit o correu electrònic per tal d’exercir els drets d’accés, rectifi cació, cancel·lació i oposició.
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Els socis i col·laboradors són una peça clau per 
a poder garantir una sostenibilitat econòmica 
que ens permeti atendre, amb eficàcia i 
eficiència, als infants, adolescents i joves (i les 
seves famílies), en situacions més vulnerables. 
El desenvolupament dels diferents projectes, 
dels serveis que oferim i de les activitats que 
realitzem, estan condicionats pels recursos 
econòmics, per suposat també dels recursos 
humans, dels que disposem.

Aquests recursos procedeixen, a part dels 
recursos procedents de les Administracions 
públiques, d’una banda, dels socis, amics i 
col·laboradors particulars i, d’altra banda, de les 
empreses i entitats simpatitzants de la Fundació.

SOCIS, AMICS I 
COL·LABORADORS 
PARTICULARS
Al finalitzar l’any 2.014, la Fundació conta amb 
un total de 1.812 persones (físiques i jurídiques) 
que ens donen suport d’una manera o altra. 
Estem veient un increment en aquests darrers 

anys, que ens permet veure una evolució 
positiva malgrat les dificultats econòmiques i 
socials que està patint la ciutadania, en general.
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1.245

1.501

1.636

1.812

Evolució del 
nombre de 
socis, amics i 
col·laboradors
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EMPRESES I ENTITATS COL·LABORADORES
Al llarg del 2014 han col·laborat directament amb la Fundació un total de 68 organitzacions.

Amics Santuari St. Josep Manyanet
Ampa Escola Sagrat Cor - Jesuïtes de Casp

Associació Banc Farmacèutic
Associació de Veins de Diagonal Mar
Associació de Veïns Sagrada Família

Association des Amis de l’Alsace en Catalogne
Braderie Française

C. Ciudad Condal Solé García, SL
Centre Català Comercial
Col·legi de Jesús i Maria

Col·legi La Salle Bonanova
Col·legi Pare Manyanet

Col·legi Santa Teresa de Lisieux
Col·legi Shalom

Cor de Cambra Anton Bruckner
Escola Gravi

Escola Infant Jesús
Escola Ntra. Sra. del Carme - Sant Elíes

Escola Sagrada Família - Horta
Escola Sagrat Cor Sarrià

Escola Sunion
Esportiva Aksa SL

Fileg, SL

Fires i Festes Fundació
Fundació Empresarial Catalana
Fundació Francesc Carbó
Fundació Jesuïtes Educació
Fundació Privada Cottet-Mor
Fundació Privada Institut d’Educació Contínua
Fundació Roger Torné
Gremi de Carnissers de Barcelona
Monestir Sant Pere de les Puel·les
Obra Social Església de Montalegre
Pact 2004 SA
Parròquia de Ntra.sra. de la Bonanova/Matrimonis 
de Sarrià
Parròquia Francesa
Parròquia Sant Jordi
Parròquia Santa Maria De Barberà
Parròquia St. Pere Sallavinera
Per l’altre Cor Cremat de Barcelona
Plataforma Crealia
Religioses Esclaves del Sagrat Cor
Rovisofor SL
St. Peter’s School

Escola Joan Miró - Centre Públic

VENTA DE
ENTRADAS 
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La informació econòmica que presenta la 
Fundació Joan Salvador Gavina segueix les 
línies del Pla de Comptabilitat de les Fundacions 
i les Associacions Catalanes i, per tant, reflecteix 
de manera transparent les activitats que l’entitat 
porta a terme i dóna un coneixement prou 
ampli de la realitat econòmica i financera de la 
Fundació.

Així mateix, anualment realitzem una auditoria 
externa que ens certifica la nostra transparència.

Respecte de les despeses, continuem endavant 
amb la política d’austeritat i d’estalvi marcada 
pel Patronat Fundació i que pretén donar 
continuïtat als projectes i complir amb els 
objectius fundacionals de l’entitat.

En relació als ingressos, hem detectat un 
augment de finançament per part d’algunes 
Administracions públiques, la qual cosa ens ha 
permès fer front a l’increment de demandes per 
a la cobertura de necessitats bàsiques, així com 
a la posada en funcionament del projecte de 
lleure amb els caps de setmana a Planoles.
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(0,2%)
1.375,44 €

(1,5%)
13.592,30 €

(10,3%)
93.531,10 €

(19,7%)
179.008,22 €

(8,7%)
79.467,14 €

(46,8%)
424.893,15 €

(12,8%)
116.725,11 €

Ingressos financersActivitats i altres ingressos

Donacions
en espècie

Donacions
privades

Subvencions i
ajudes privades

Subvencions
oficials

Ingressos
per serveis

Ingressos 
del 2014

21,6%
195.428,92 €

14,7%
132.911,04 €

19,8%
179.692,57 €

44,0%
398.523,50 €

Menjador

Lleure

Centre Obert
Atenció a 

famílies
i necessitas 

básiques

Despeses per 
projectes
del 2014
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Ingressos per les activitats Despeses per ajudes i altres

Recursos propis 116.725,11 € Aprovisionaments -204.271,11 €

Prestació de serveis 116.725,11 € Aliments -119.576,93 €

Subvencions públiques 424.893,15 € Materials -65.988,69 €

Generalitat de Catalunya 196.437,14 €
Treballs realizats per altres 

empreses -18.705,49 €

Ajuntament de Barcelona 170.456,01 € Despeses de personal -572.673,61 €

Diputació de Barcelona 3.000,00 € Sous i salaris -436.848,05 €

Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat 55.000,00 € Càrregues socials -135.825,56 €

Subvencions i ajudes 
privades 352.006,46 € Altres despeses 

d’explotació -128.762,99 €

Institucions privades 79.467,14 € Serveis exteriors -126.695,53 €

Donacions privades 179.008,22 € Tributs -2.067,46 €

Donacions en espècie 93.531,10 € Amortitzacions -460,97 €

Altres ingressos 13.592,30 €

Activitats i altres ingressos 13.592,30 €

Total ingressos per  les 
activitats 907.217,02 € Total despeses per ajudes i 

altres -906.168,68 €

Excedent de l’activitat 1.048,34 €

Compte de resultats del 2014

Excedent de les operacions financeres 988,09 €

Ingressos financers 1.375,44 €

Despeses financeres -387,35 €

Excedent de l’exercici (Excedent de l’activitat + Excedents financers) 2.036,43 €

12,9%
55.000,00 €

0,7%
3.000,00 €

40,1%
170.456,01 €

46,2%
196.437,14 €

Diputació
de Barcelona

Ajuntament
de Barcelona

Generalitat
de Catalunya

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad

(46,8%)
424.893,15 €

(53,2%)
483.699,31 €

Fons públic

Fons privat

Finançament públic i privat del 2014
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