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Benvolguts i benvolgudes,

Amb noves i renovades esperances a finals de l’any 2012 ens vàrem 
situar al Carrer Amistat, després de casi 60 anys dirigint i gestionant 
l’Associació des del C/ València. Records,  experiències, vivències... 
tanta gent enyorada, la nostra gent, però les actuals circumstàncies 
ens van portar a afrontar aquest canvi. 

Sigui on sigui l’Associació, s’intenta seguir acompanyant en el camí 
a les persones que arriben a “in via”, tasca que es continua realitzant 
amb humilitat, des del respecte a l’altre i treballant al costat,  tal i 
com ens van ensenyar les nostres antecessores i que recordem amb 
molta d’estima.  

Seria el meu desig, doncs, que en aquesta nova singladura al C/ de 
l’Amistat, poder seguir endavant, amb l’esforç de tots, continuant 
amb els valors que en el seu dia van construir l’Associació.

“in via” vol obrir-se al barri, a les seves necessitats i poder col·labo-
rar a pal·liar-les, estem en crisi, ho sabem i ho patim, però com diuen 
“més té el ric en la seva pobresa que el pobre en la seva riquesa”. Us 
demano que cadascú pugui reflexionar per uns moments i aportar 
una mica de complicitat, compromís i col·laboració en aquest camí, 

 
Elisa López-Mateos Moreno
Presidenta Associació “in via” Barcelona

PARAULES 
DE LA PRESIDENTA
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PRESENTACIÓ

L’Associació “in via”, ubicada a Barcelona des de l’any 1953 i de-
clarada d’utilitat pública des de 1998, és una entitat sense afany de 
lucre que fidel als seus inicis en la promoció de la persona, pren el 
compromís de continuar aquesta tasca: acollir-la i acompanyar-la en 
el camí (“in via”) del seu procés vital, estant al costat sense empè-
nyer, ni estirar, procurant que amb actitud de diàleg, comprensió i 
coherència la persona que s’atansa a l’Associació, avanci i maduri en 
la responsabilitat i es reconegui com a protagonista de la seva pròpia 
vida.

Des de l’any 2003 present a la guia de la Transparencia y Buenas 
Prácticas de la Fundación Lealtad i certificada pel Codi Ètic de les 
Associacions de Barcelona.

El 27 de gener de 2011 l’Associació va signar la Carta de Compromís 
amb la Cultura de la Transparència promoguda per la Federació 
d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA).
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ASSOCIACIÓ 
“IN VIA”

ASSOCIATION ACISJF- IN VIA

Àmbit internacional (Ginebra, Suïssa)

Presidenta
Odile Moreau
(Paris, França)

acisjf@freesurf.ch
www.acisjf-int.org

  
FEDERACIÓN ACISJF- IN VIA 
Àmbit estatal (Madrid) 

Presidenta
Juana Maria López Bolea

(Madrid, Espanya)

fedeacisjf@hotmail.com
www.federacionacisjf.com 

El Consejo de la Federación Nacional, es va 
reunir a la seu central de Madrid, en quatre 

ocasions. La vocal de Barcelona és la Sra. 
Carme Laorden i Medina.

L’Assemblea de la Federació es va celebrar 
el divendres 23 de març a Madrid. Prèvia-

ment, el dijous 22, va tenir lloc una jornada 
de formació i treball conjunt entre totes les 

entitats membres.

ASSEMBLEA DE SOCIS/ES

52 persones

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta
Elisa López-Mateos Moreno

Secretària
Francesca Ferrari i Rebull

Vocal
Xavier Otano i Miñano

Vocal
Rosa Pujol i Serra

Vocal
Jordi Rotllan i Vilalta ( gener a novembre) 

Consultora (direcció)
Carme Laorden i Medina

    
VOLUNTARIS/ES

45 persones

La Junta Directiva de Barcelona es va 
reunir 12 vegades de manera presencial, 
mantenint comunicació setmanal entre 

Presidència i Direcció. 

El 3 de maig del 2012 va tenir lloc l’Assem-
blea general ordinària de socis i sòcies.

PERSONAL REMUNERAT

40 persones, 
alguns dels quals també són socis/es de 

l’Associació.

Directora General
Carme Laorden i Medina

carme@invia.cat 

Directora General Adjunta
Francesca Ferrari i Rebull

fferrari@invia.cat

Coordinadora Executiva
Annabel Pallás i Miranda

invia@invia.cat

Cap Comptabilitat
Glòria Malivern i Arnan 

(gener a desembre)
Jordi Rotllan i Vilalta 

(desembre)
comptabilitat@invia.cat

Cap d’Habitatges Inclusió
Irene Andrés i López

casadelajove@invia.cat

Coordinadora Habitatges Inclusió 
Dolors Sánchez i Peñalver
pisosautonomia@invia.cat

Cap Centre Inserció i Formació 
“Aurora Garriga”

Natividad Gordo i Herrero
sif@invia.cat

Cap projecte “ENDAVANT”
Francesca Ferrari i Rebull

endavant@invia.cat

ÒRGANS TÈCNICS
DE GESTIÓ

Cap projecte ESPAIS “in via”
Francesca Ferrari i Rebull

espais@invia.cat

Cap projecte Aprendre Empendre “APEM”  
Francesca Ferrari i Rebull

Cap Infància Respon i Servei d’Orientació i 
Mediació de la Infància i de l’Adolescència 

“SOMIA” 
Anna Montes i Vallecillos

somia@invia.cat

Cap “NEXE” Punt de Trobada
Sara Zarza i Fernández

ptnexe@invia.cat

Cap Espai de Visites
Infància i Adolescència “EVIA”

Roser Salvo i Royo
evia@invia.cat

ASSOCIACIÓ “IN VIA”  

invia@invia.cat
www.invia.cat
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IMPACTE 
ASSOCIACIÓ “IN VIA”
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SERVEIS PROPIS HABITATGES D’INCLUSIÓ: RESIDÈNCIA 
CASA DE LA JOVE, JOVES IN VIA (PISOS 

AUTONOMIA) INSERCIÓ I FORMACIÓ LABORAL 
ESPAIS “IN VIA”: ESPAI D’APRENDRE,  ESPAI 

MEDIACIÓ, ESPAI PSICOLOGIA PROJECTE ENDAVANT 
PROJECTE APRENDRE EMPRENDRE APEM

SERVEIS DE GESTIÓ DELEGADA 
SERVEI INFÀNCIA 

RESPON SOMIA: SERVEI 
ORIENTACIÓ I MEDIACIÓ 
INFÀNCIA/ADOLESCÈNCIA 
NEXE, PUNT DE TROBADA 
EVIA: ESPAI DE VISITES 

INFÀNCIA/ADOLESCÈNCIA

52 SOCIS 45 VOLUNTARIS 40 TREBALLADORS 
6 ALUMNES DE PRÀCTIQUES

8.856 ESTADES ALS HABITATGES “IN VIA” 
14.902 ORIENTACIONS TELEFÒNIQUES A ADULTS/ 

PROFESSIONALS

Gràcies per confiar en nosaltres

784 FAMÍLIES

6.448 PERSONES
5.744 INFANTS ADOLESCENTS 56 JOVES (25 AMB 

DISCAPACITAT PSÍQUICA) 648 ADULTS



if
DES DE 1953

CAP DE PROJECTE: Natividad Gordo i Herrero

SERVEI D’INSERCIÓ
I FORMACIÓ

“IN VIA”

Els ajustos en les polítiques d’ocupació han 
afectat molt directament aquest servei, 
especialment els projectes adreçats a les 
persones amb discapacitat intel·lectual. 
Malgrat això l’entitat, donada la seva trajec-
tòria  en la inserció i formació dels col·lec-
tius més desfavorits, ha fet una aposta per 
aquest servei i  ha continuat mantenint  
algunes accions malgrat les dificultats.

1
ACCIONS PER A DONES, 

IMMIGRANTS I PERSONES 
NOUVINGUDES

1.1
SeSSionS informativeS 
i primereS entreviSteS

PROJECTE: “PARÈNTESIS” 
INSERCIÓ 
FINANÇAT PER: ICASS 

Aquest projecte ha estat dirigit a persones, 
amb mancances econòmiques importants i 
amb desconeixement de les vies i habilitats 
socials per a la recerca de treball. Majorità-
riament han sigut dones immigrants sense 
feina, encara que també ens han arribat 
persones amb nacionalitat espanyola.

S’ha treballat de forma individual donant 
orientacions personals segons necessitats 
i problemàtiques, s’ha fet també entrevis-
tes socials i psicològiques, i s’ha treballat 
de forma grupal fent sessions informatives 
d’acollida (informació bàsica especialment a 
persones nouvingudes) i consultes jurídiques.
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545 
PERSONES ATESES



1.2
XerradeS-Col·loqui  

PROJECTES: “A FAVOR DE LAS 
PERSONAS IMMIGRANTES” 

I “APROPA’T”
FINANÇAT PER: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Secretaria de Immigración 

i Ajuntament de Barcelona

L’objectiu d’aquest projecte ha estat el de 
donar estratègies i eines d’integració social 
i laboral mitjançant l’acompanyament i 
xerrades-col·loqui que han ajudat a la per-
sona a obtenir eines per a la recerca activa 
de feina, millorar la seva autoestima i aug-
mentar la seva autonomia, evitant riscos 
d’exclusió social. 

La metodologia de les xerrades ha estat 
organitzada en format de cicles, on s’abor-
daven diferents àmbits, així: habilitats i 
orientació laboral, alfabetització en noves 
tecnologies, cuina catalana, atenció a la de-
pendència, comunicació expressió creadora 
i llei espanyola d’immigració... 

S’ha aconseguit un molt bon ambient a les 
xerrades col·loqui el que ha possibilitat que 
entre els participants s’hagi creat relaci-
ons d’amistat que han implicat una major 
motivació en la recerca d’ocupació, suport 
emocional i un increment de l’autoestima. 
La valoració d’aquests ha estat  molt posi-
tiva tant en el contingut com pel que fa als 
professionals, anotant a més, molts d’ells 
en observacions que els hauria agradat que 
duressin més.

2
ACCIONS PER A 
DISCAPACITATS

 
2.1

programa d’orientaCió i Suport 
a la inSerCió laboral per 

perSoneS amb diSCapaCitat i/o 
malaltia mental: 

POIN
SUBVENCIONAT: Departament d’Empresa i Ocupació i FSE (Fons Social Europeu) i 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
REALITZACIÓ: 1 Octubre de 2012 fins 28 de Març del 2013

Inserció : en finalitzar l’any 10% . 
El projecte no ha finalitzat.

Aquesta, és la segona vegada que es duu a 
terme el projecte. Consisteix en la realitza-
ció d’itineraris formatius personalitzats i 
adequats a les necessitats de cada alumne, 
té com objectiu final l’apropament al mer-
cat laboral i la inserció laboral.

2.2
FSC-INSERTA  

CurSoS per perSoneS aturadeS 
amb diSCapaCitat.

SUBVENCIONATS PER: FSC-INSERTA i FSE.

Inserció  del 27%

2.2.1
Curs Habilitats Personals Bàsiques

REALITZACIÓ: del 22 de Febrer de 2012 al 13 de Març de 2012
75 hores   

Objectiu
fomentar actituds en els alumnes per afa-
vorir la seva inserció sociolaboral; i que els 
permeti adquirir competències personals 
per tal d’adaptar-se i mantenir el lloc de 
treball a una empresa.

2.2.2
Curs Iniciació al Treball Sector Serveis

REALITZACIÓ: del 14 de Març de 2012 al 20 de Juny de 2012
350 hores més 130 de pràctiques en empreses

Objectiu
facilitar la inserció sociolaboral dels alum-
nes, a partir d’entorns simulats de treball, 
mitjançant  la realització de tallers (aux. 
oficina. peó manipulador, reposició magat-
zem. aux. de cuina), eminentment pràctics, 
per adquirir els coneixements actituds i 
destreses  necessaris per adaptar-se a un 
lloc de treball a una  empresa.

3
ACCIONS PER 

ATURATS

3.1 
PROGRAMA D’ORIENTACIÓ 

PERSONALS D’INSERCIÓ (IPIS). 
Període: 14 desembre 2012 – 31 novembre 2013.

SUBVENCIONAT: Departament d’Empresa i Ocupació i FSE (Fons Social Europeu)

Accions d’orientació destinades a la con-
secució d’un itinerari personal per a la 
inserció, ajustant-se a les necessitats i ca-
racterístiques de cada usuari/a, millorant 
la seva ocupabilitat. 
Inici de l’acció directe: Gener 2013.
Al final de l’acció, desembre de 2013, s’hau-
ran atés 200 persones.
 

Pràctiques

Aquest any han col·laborat 2 alumnes del 
Grau de Treball Social, de la Facultat de 
Pedagogia, Universitat de Barcelona.

Voluntariat

El servei compta amb 7 persones voluntàri-
es que donen suport a l’equip en diferents 
tasques.
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DADES GENERALS

dones 448

97 homes

iberoamericans 
344

84 nacionalitat
     espanyola

amb permís    
de treball 318

94 nacionals i/o
      comunitaris

de 16 a 30 anys 
131

150 
de 46 a 60 anys

10 de 61 a 65 anys

Nacionalitat

Situació legal

Edats

Sexe

Nivell 
acadèmic

116 
PERSONES 

CICLES REALITZATS

12 DE  35h CADA CICLE

84 africans

27 europeus
     (sense incloure Espanya)

asiàtics 6

133 sense permís            
       de treball

de 31 a 45 anys 
252

+ de 66 anys 2

estudis primaris
134

320 
estudis mitjans

91 
estudis superiors

10 
JOVES PARTICIPANTS

15 
JOVES PARTICIPANTS



cjRESIDÈNCIA

CASA 
DE LA JOVE

DES DE 1953
FINANÇAT PER: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família: Institut Català d’Assistència i Serveis 

Socials (ICASS), Institut Català de les Dones (ICD), Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA); Àrea 
de Suport als joves tutelats i extutelats (ASJTET) de la DGAIA. • Ajuntament de Barcelona: Sector Serveis Personals, Equip 
d’Atenció a la Dona. • Agència de l’habitatge de Catalunya ( Àrea Gestió de Xarxes) • Ministerio de Trabajo e Immigración • 

Fundació La Marató de TV3
CAP DE PROJECTE: Irene Andrés i López • COORDINADOR/A: Dolors Sánchez i Peñalver

Residència d’emergències i d’acció educati-
va per a dones, amb o sense fills, a partir de 
16 anys.

“Casa de la Jove” és un recurs residencial 
de 24 places que forma part dels Habitatges 
d’Inclusió “in via” i que proporciona allot-
jament, manutenció i atenció i acompanya-
ment psicoeducatiu les 24 hores, els 365 
dies l’any, a joves i dones, embarassades, 
amb o sense fills, que es troben en situació 
de risc per ser víctimes de violència mas-
clista, en situació de desemparament o 
sense recursos econòmics ni xarxa social 
de suport, a través d’un model educatiu 
d’integració de col·lectius.

L’accés al recurs és a partir d’una demanda 
que pot efectuar-se tant des de les diferents 
entitats amb les que la residència ha esta-
blert convenis de col·laboració com per part 
de Serveis Socials d’Atenció Primària. 

en situació d’exclusió i el projecte d’atenció 
a dones i joves i famílies víctimes de vio-
lència masclista.

Per altra banda, en aquest context de crisi 
socioeconòmica en el que ens trobem s’ha 
pogut comptar amb la subvenció atorgada 
per la Fundació La Marató de TV3 i que ha 
possibilitat que 7 persones (dues famílies 
i dues dones) hagin pogut ser acollides i 
ateses de forma integral a Casa de la Jove 
en trobar-se desnonades i sense recursos 
econòmics i socials. Així doncs, tot i que el 
moment contextual actual és força complex 
i condiciona el procés d’emancipació de les 
persones ateses, aquestes han pogut iniciar 
un nou projecte de vida gràcies a la solida-
ritat de la societat catalana i els ha signifi-
cat una injecció d’ànims inestimable.

La trajectòria (1953-2012) d’aquest model 
integrador de col·lectius, tan específic de 
Casa de la Jove, constata la seva eficàcia en 
els processos d’emancipació i autonomia de 
les dones, joves i infants atesos.
 

Pràctiques

Aquest any la residència ha comptat amb 
una alumna de pràctiques de Grau d’Edu-
cació Social de la Universitat Ramon Llull, 
Facultat Pere Tarrés i una altre de Grau de 
Psicologia  de la Facultat Blanquerna, Uni-
versitat Ramon Llull.

Voluntariat

La residència compta amb quatre persones 
voluntàries que reforcen a l’equip educa-
tiu realitzant tasques relacionades amb 
l’alimentació, l’acompanyament a residents 
adultes i la traducció i interpretació.

Dades qualitatives

La mitja d’estada de les persones ateses ha 
estat de 88 dies, dada que aquest any es 
manté elevada respecte a anys anteriors i 
que segueix la tendència observada l’any 
passat (90 dies) fet que es pot explicar a 
partir de la crisi econòmica actual i de la 
creixent feminització de la pobresa.

Nacionalitats: 
10 marroc / 6 pakistan / 5 bolivia / 4 mèxic, russia / 3 
Xina / 2 equador, ghana / 1 argentina, Camerun, filipines, 
gàmbia, nigèria, rep. dominicana, rumania, uruguay, 
veneçuela, Senegal

Valoració qualitativa

El 2012 ha estat un any especialment sig-
nificatiu tant per l’equip de Casa de la Jove 
com per les dones, joves i infants acollits, 
donat que,  d’una banda s’han complert 
cinc anys de la convivència del projecte 
EDDA, atenció a joves tutelades de 16 a 18 
anys, amb la resta de projectes: Parèntesi i 
Instante, adreçat a dones i joves i famílies 
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6.581 
ESTADES

75 PERSONES ATESES

23 FAMÍLIES MONOMARENTALS ATESES

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

36 PERSONES 132 ENTREVISTES

Com és habitual a la residència, les dones 
reben suport i atenció psicològica mit-
jançant entre d’altres suport del Projecte 
Desdèmona (ICD).  

30 infants

dones adultes 31

14 joves d’edats
     entre 16 i 18 anys

violència 
masclista 48

16 exclusió social:
     pobresa i
     immigració

11 joves tutelades
     per la DGAIA

EAD 41

18 SSAP

11 DGAIA

4 EAIAhospital 1

extrangeres 49
23 Espanya

3 en tramitació

Motiu d’ingrés

Entitats de 
derivació

Nacionalitat

5 
famílies acollides
en situació de 
precarietat social

famílies acollides 
en situació 

d’urgència per 
violència 

masclista 
16

2 famílies formades per pares i
filles menors d’edat tutelades per 
l’administració entre 16 i 18 anys



jiJOVES 
“IN VIA”

DES DE 1982
FINANÇAT PER: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, Direcció General de la Infància i 

l’Adolescència (DGAIA): Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) • Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad : Secretaria General de Política Social y Consumo, Dirección General de Política Social de las Famílias y de la 
Infancia; Subdirección General de ONG y voluntariado. • Agència de l’habitatge de Catalunya ( Àrea Gestió de Xarxes)

CAP DE PROJECTE: Irene Andrés i López • COORDINADOR/A: Dolors Sánchez i Peñalver

El Projecte Joves “in via”, forma part dels 
Habitatges d’Inclusió “in via”, proporcio-
nant allotjament i acompanyament psico-
educatiu a noies tutelades i ex tutelades, 
de 16 a 21 anys. El projecte compta amb 9 
places residencials distribuïdes entre  dos 
pisos d’autonomia (8) i la residència “Casa 
de la Jove” (1 plaça).

Aquest projecte ofereix un seguiment 
educatiu i psicològic no només a les joves 
allotjades en els recursos residencials sinó  
també als joves ex-residents i altres joves 
derivats per  l’Àrea de Suport al Jove Tutelat 
i Ex Tutelat .

Les noies accedeixen als recursos derivats 
per  l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Ex 
Tutelat (ASJTET).

llengua i la manca de permís de treball en 
les noies estrangeres, o a les discapacitats 
intel·lectuals que ha presentat una de les 
noies espanyoles ateses.

Tot i amb això, cal destacar la voluntat de 
millora de les noies residents i la seva im-
plicació respecte els seus plans de treball, 
que s’ha traduït en la seva participació en 
diferents tallers i activitats. Tres de les 
noies ateses han participat en el projecte 
YouthMe “Juventud y Migración en Europa” 
de la Fundació Pere Tarrés i una d’elles és 
voluntària de Creu Roja Barcelona. Totes les 
noies han participat dels tallers educatius a 
càrrec de l’espai Cabestany, de l’Associació 
“in via” i en el taller de sexualitat i afectivi-
tat proporcionat per l’Associació CEP.

Dades qualitatives

Valoració qualitativa

Les noies que accedeixen a Joves “in via” 
són noies que després d’haver estat tute-
lades per la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i Adolescència, víctimes de 
desemparament, abusos o negligència, 
no poden retornar amb la seva família ja 
sigui perquè aquesta es troba al seu país 
d’origen, perquè són refugiades polítiques o 
perquè tot i tenir família, aquesta no les hi 
pot proporcionar el suport econòmic i afec-
tiu adequat per al seu desenvolupament, 
un cop assolida la seva majoria d’edat. En 
aquestes joves l’abandonament, la negli-
gència, els abusos, les agressions rebudes o 
la guerra en els seus països, junt amb una 
manca de suport familiar i social es tradu-
eix sovint en greus mancances psicoemoci-
onals que requereixen d’un suport psico-
lògic que les orienti i ajudi a visualitzar i 
elaborar la seva història de vida i els seus 
projectes vitals. Aquest és el motiu pel qual 
aquest any i superant les dades del 2011 un 
91% de les residents allotjades han efectuat 
un seguiment psicològic, ja sigui des de la 
mateixa entitat al servei de “Joves in via” 
com a d’altres serveis, com ara el Servei de 
Psiquiatria Transcultural de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron, el Casal dels Infants del Ra-
val, la Fundació Vicky Bernadet o el CSMA. 

Es continua detectant un allargament 
considerable en les estades de les noies 
residents respecte a anys anteriors, que 
es manté respecte l’any 2011 i que podria 
respondre a les dificultats que suposa 
accedir a un lloc de treball en el moment de 
crisi socioeconòmica en la que ens trobem, 
però també al desconeixement de la nostra 

Pràctiques

Aquest any hem comptat amb una alumna 
de Grau de Psicologia de la Facultat Blan-
querna, Universitat Ramon Llull.

Voluntariat

El projecte compta amb quatre persones 
voluntàries que donen suport a l’equip 
educatiu en tasques relacionades amb els 
acompanyaments.
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ALLOTJAMENT PISOS ASSISTITS I RESIDÈNCIA

11 
joves ateses
9 noies als pisos

2 noies a la residència 

2275 
dies estada
mitja d’estada:

207 dies

ORIENTACIÓ I SEGUIMENT SOCIAL

14 
joves atesos
9 noies de pisos

2 noies de la residència
3 externs

140 
entrevistes

mitjana d’entrevistes 
per jove: 10

ORIENTACIÓ I SEGUIMENT LABORAL

14 
joves atesos
9 noies de pisos

2 noies de la residència
3 externs

138 
entrevistes

mitjana d’entrevistes per 
jove: 10

ORIENTACIÓ I SEGUIMENT PSICOLÒGIC

18 
joves atesos
2 noies de pisos 

d’autonomia
10 noies externes

6 nois externs

125 
entrevistes

10 primeres
115 seguiments

NACIONALITAT NOIES ATESES 2012

Procedència

Problemàtica

Autòctons 13

3 Marroc

1 Àfrica subsahariana
1 Xina

Problemes 
de relació 11

4 Símptomes 
ansiós-depressiu

3 Dificultats 
de personalitat

Espanya 46%

18% Marroc

18% Somàlia

9% Romania

9% Guinea Equatorial



ep
DES DE 2012

FINANÇAT: Privat, vende de productes
CAP DE PROJECTES: Francesca Ferrari i Rebull

PROJECTE

APRENDRE
EMPRENDRE

APEM

Descripció del projecte

Aquest projecte es posa en funcionament 
per treballar amb les joves ateses a l’Asso-
ciació “in via”, molt especialment les allot-
jades en els nostres habitatges d’inclusió. 

Es facilita una acció educativa i de possible 
inserció. Així aquest projecte Aprendre 
Emprendre  contempla:

1.
Un espai d’aprenentatge escolar bàsic, per 
un desenvolupament normalitzador. Les 
noies poden ser derivades a l’Espai d’A-
prendre “in via” per suport de determina-
des matèries, grup d’alfabetització en cas 
de persones d’altres llengües... 

2.
Formació específica en el taller de biju-
teria i complements:

2.1. 
Formació teòrica sobre materials a uti-
litzar en la realització d’objectes de biju-
teria, penjolls... complements i objectes 
d’ornamentació.  

2.2. 
Creació d’aquests objectes 
2.3. 
Aprenentatge de reparació i reciclatge 
d’objectes amb la idea d’un consum 
responsable
2.4. 
Formar i motivar cap a emprendre una 
sortida professional autogestionada, en 
la realització, comercialització i venda, 
d’aquests objectes de bijuteria.  

3.
Ajudar a emprendre i autogestionar, si 
és possible, una sortida laboral en aquest 
àmbit, emprendre una sortida professional 
en la creació, realització, comercialització 
i venda d’aquests objectes de bijuteria. Tre-
ballar l’àmbit de la inserció social i laboral.

Alguns dels materials que s’han fet servir 
han sigut donació de l’empresa DISGOSA, 
S.L.

 

Valoració qualitativa

L’assistència al taller de les nostres joves 
ateses a l’Associació és molt valorada, els 
dona un reconeixement d’una feina ben 
feta que té un inici i un final, hi ha la pro-
ducció de quelcom que després s’ha expo-
sat, ha agradat i per tant s’ha venut. 

Els guanys s’han revertit en el taller per a 
la compra de més material...

Personal voluntari

El taller APEM està dirigit per una persona 
voluntària, amb el suport d’altres volun-
tàries, especialment, per una alumna de 
Batxillerat del col·legi Sagrat Cor de Sarrià. 

Dades quantitatives 

S’han realitzat uns 30 tallers durant l’any, 
un per setmana des del mes de juny. Tots 
els dijous. Durant dues hores. Han partici-
pat 10 joves.

Aquest any s’ha participat en dues fires per 
l’exposició i venda dels productes elaborats 
en l’APEM:

llotja de la moStra de la merCè 
a la 17 moStra d’aSSoCiaCionS 

de barCelona 2012 
del  20 al 24 de setembre d’enguany a la Plaça Catalunya. 

Realitzada per l’Ajuntament de Barcelona.

fira Solidària de nadal 
d’eConomia SoCial a barCelona 

del 20 al 23 de desembre de 2012 als Jardinets de Gràcia. 
Realitzada pel Consell Municipal de Barcelona, Ajuntament de Barcelona. 

En aquest sentit, el dia 15 de desembre de 
2012, el diari La Vanguardia, va realitzar 
unes fotografies a l’APEM per il·lustrar 
l’article “Barcelona mostra els regals so-
lidaris”, on s’explicava el sentit de la Fira 
Solidària de Nadal d’Economia Social i es 
feia una entrevista a ECAS (Entitat Catala-
na Associacions Socials, de segon nivell) de 
la qual sóm membres. 
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30 
TALLERS

10
 JOVES

PARTICIPACIÓ EN  

2 FIRES



epESPAIS 
IN VIA

ESPAIS PERSONALITZATS
D’ATENCIÓ INTEGRAL

DES DE 2007
CAP DE PROJECTES: Francesca Ferrari i Rebull

1.
ESPAI PSICOLOGIA “IN VIA”

Finançament privat amb l’aportació de les parts implicades 

L’Espai Psicologia “in via” ofereix atenció 
psicològica a diferents nivells. Es valora es-
pecialment l’adaptació a la realitat, es a dir, 
enfocar la intervenció des de la perspectiva 
biopsicosocial, atorgant la importància que 
es mereix l’entorn psicosocial de la perso-
na; relacions, estudis, feina, hàbits i salut 
en general.  

Es té molt en compte la situació particular , 
a l’hora d’establir l’aportació econòmica.

Dades quantitatives

Valoració qualitativa
Cadascuna de les persones ateses ha mos-
trat una millora en el seu procés adaptatiu.

Alumnes de pràctiques
Es va comptar amb una alumna de pràcti-
ques de psicologia de la Universitat Ramon 
Llull. Blanquerna. 

2.
ESPAI MEDIACIÓ “IN VIA”

Finançament privat amb l’aportació de les parts implicades  

Descripció del servei

Des de l’Espai Mediació “in via” es dóna 
resposta a la resolució i/o gestió dels con-
flictes amb un procés de mediació. Sent un 
recurs no jurisdiccional, voluntari i confi-
dencial. Les persones acollides i ateses al 
servei se’ls facilita un ESPAI on poder sen-
tir-se reconegudes, en les seves problemàti-
ques per la persona mediadora que propici-
arà el seu protagonisme en el conflicte, en 
la recerca d’acords i en el compromís per 
portar-los a terme, per tant ha de garantir 
un procés equitatiu per ambdues parts. 

Cada part implicada fa una aportació eco-
nòmica ajustada.

Valoració qualitativa

Dels 11 processos de mediació realitzats 
s’han pogut arribar a acords en 9 mediaci-
ons. 

De les dues restants, en una no hi va haver 
acord en iniciar el procés de mediació, 
només es va realitzar una primera trobada. 
L’altra mediació, es va arribar a acords però 
no es va tancar, és a dir, no hi va haver la 
trobada final.

Dades  quantitatives

3 mediaCionS en l’àmbit Civil:
2 veïnals (30 persones)
1 herència (7 persones)

8 mediaCionS en l’àmbit familiar:
3 entre la parella en processos de separació (6 persones)

3 intergeneracionals amb fills/filles majors d’edat (10 persones)
1 entre la parella per conflictes amb el fill major d’edat 

(3 persones)
1 entre germans (2 persones) 
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11 
PROCESSOS DE MEDIACIÓ

58 
PERSONES IMPLICADES

14 
PERSONES ATESES

edats entre 10 i 63 anys

141 
ENTREVISTES

mitjana d’entrevistes per persona atesa: 10

PROBLEMÀTIQUES

Transtorns 
ansiosos-depressius 

6

Problemes de relació
5

1 Dificultat de 
    personalitat

1 Problemes 
    socioeconòmics

1 Maltractament 
    parella

15 
DEMANDES ATESES

Àmbit familiar 8

3 Àmbit civil

Àmbit familiar 21
37 Àmbit civil

Alumnes de pràctiques
Es va comptar amb una alumna de pràcti-
ques de pedagogia de la Universitat Autò-
noma. 



3.
ESPAI D’APRENDRE “IN VIA”

Finançament
Aquest any hi ha hagut tres línies de finançament:

Privada, d’aportació molt ajustada per part de les famílies.
Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família destinat a 

POBRESA INFANTIL. Juny a setembre.
Fundación Privada Carme y Mª José Godó. Octubre a desembre

Descripció del servei

Atenció integral de la família a través del 
reforç escolar, suport educatiu i orienta-
ció a pares/mares i referents, ja que s’han 
atès nois i noies de centres d’acollida, pisos 
assistits... també s’ha treballat de mane-
ra molt coordinada, amb els tutors de les 
escoles.

L’objectiu és l’atenció de les necessitats 
educatives dels infants/adolescents amb 
risc d’exclusió social per evitar la seva 
absoluta vulnerabilitat. Especialment en 
casos d’immigració i/o de famílies on la 
crisi ha deixat a l’atur algun o els dos dels 
progenitors... i en els casos de necessitats 
específiques.

La metodologia és participativa, tal i com 
situava P. Freire, de relació dialèctica 
constant entre professor-alumne i alum-
ne-professor, la qual va ser clau en la posta 
en marxa de l’Espai d’Aprendre “in via” 
a l’estiu 2012. Així, aquest servei propo-
sa una pedagogia basada en la pràctica 
cooperativa i la reformulació dels objectius, 
segons les necessitats de  l’alumne. Espai 
individual i de compartir dubtes de manera 
col·lectiva, per construir aprenentatges. 

L’equip pedagògic consta de: professionals i 
personal voluntari, molt receptiu a l’acolli-
da dels alumnes, mostrant una sensibilitat 
especial per aquells que més dificultats 

tenen (dislèxia, síndrome d’Asperger, TDA/
TDH...), respectant el ritme d’aprenentatge 
i la cultura de cadascun, desenvolupant les 
potencialitats pròpies per obtenir la major 
seguretat en el seu rendiment. 

Dades quantitatives

Valoració qualitativa

La conclusió és que l’acompliment dels ob-
jectius són del 100%, la tasca realitzada de 
manera individualitzada però de forma col-
lectiva, es a dir atendre específicament la 
necessitat de cadascun dels alumnes ha re-
sultat una bona pràctica per fer prevenció 
i atendre de manera integral a la persona/
família, evitar l’abandó i el fracàs escolar 
que pot avocar a situacions perjudicials 
en el desenvolupament psíquic, educatiu i 
social d’aquests alumnes, en uns moments 
de crisi que el país no es pot permetre.  

Els aspectes demostrables són que: Tots 
els alumnes van assistir a les classes en el 
temps proposat: absentisme zero. Tots els 
alumnes van treballar i lliurar els deures i 
dossiers. A l’estiu, realització satisfactòria 
dels exàmens de setembre. Així alguns dels 
alumnes que havien de repetir curs,  no va 
ser necessari, per la bona  feina realitzada. 
El retorn de les famílies/tutors/serveis 
derivadors... és totalment positiva

 

passació dels qüestionaris de satisfacció als alumnes: 
100%
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 PART PRIVADA

18 INFANTS / ADOLESCENTS ATESOS

 DE JUNY A SETEMBRE

115 CONTACTES

170 DEMANDES ATESES

95 ENTREVISTES PERSONALS

71 ALUMNES BENEFICIARIS DIRECTES

142 BENEFICIARIS INDIRECTES

 D’OCTUBRE A DESEMBRE

21 ALUMNES

Alumnes de pràctiques

S’ha comptat amb una alumna de pràcti-
ques de pedagogia de la Universitat Autò-
noma.

Voluntaris

Hi ha hagut 10 persones voluntàries al llarg 
de l’any que han donat suport als professi-
onals d’atenció directe i també a la difusió 
del projecte. Alguns dels quals continuen 
implicats.

estudiants d’ESO
7

infant per reeducació 
general 1

De juny a setembre: atenció a alumnes que 
durant l’estiu tenien que recuperar algu-
na matèria. La proposta va ser, atendre el 
major nombre d’infants i d’adolescents que 
les seves famílies tenien dificultats econò-
miques. L’activitat es va desenvolupar molt 
intensament durant l’estiu fent tres grups 
de matí i tarda:  dos d’ESO, un de Primària 
i un d’alfabetització per alumnes nouvin-
guts o amb dificultats per entendre la nova 
llengua d’acollida, en aquest grup els països 
d’origen van ser: 9 de Xina, 2 de Somàlia, 1 
de Filipines i 1 de Guinea.

Durant l’Espai d’Aprendre “in via” a 
l’estiu 2012, a més es va garantir un àpat: 
esmorzar i berenar. utilitzat per motivar la 
socialització del grup de manera més infor-
mal, beneficiant  cohesió de grup.

2 extrangers per 
    reforç de llengües

2 persones amb 
    necessitats
    educatives
    específiques

3 estudiants de Primària

1 estudiants de Batxillerat

grup ESO matí 
21

grup ESO tarda
17

Primària 20

grup de llengües
13

estudiants d’ESO
10

estudiants de Primària
8

persones amb 
necessitats educatives 
específiques
2

persona de grau mitjà 
amb necessitats 

educatives específiques 
1



pePROJECTE
ENDAVANT

DES DE 2004
FINANÇAT PER: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família. • Diputació de Barcelona. • 

Ajuntament de Barcelona.
CAP DE PROJECTE: Francesca Ferrari i Rebull

Descripció del servei

El projecte Endavant contempla:

A 
Acollida a la família com element clau per 
iniciar el procés de:

A1. Assessorar-les i orientar-les per tal 
que millorin la relació i comunicació 
entre mares-pares-fills-filles.

A2. Prevenir les dificultats o les proble-
màtiques que van sorgint en la família, 
en el transcurs del temps, entre els 
subsistemes familiars o les diferents 
generacions...

Els tipus de famílies ateses ha sigut indis-
tintament, nuclears, monoparentals, nomo-
marentals i reconstituïdes. En el tercer bloc 
del grup de famílies amb fills adolescents, 
van coincidir tot famílies monomarentals, 
en separació conjugal i fills des de 14 a 17 
anys.  

El grup d’adolescents, ha sigut força he-
terogeni en la manera de fer i ser, la qual 
cosa ha estat molt enriquidora per els nois i 
noies que poden descobrir formes diferents 
en la pròpia actuació i sempre guiats per les 
conductores del grup que poden manegar 
situacions no desitjades.

Del grup de mares i pares amb petita infàn-
cia, el primer grup va estar format prin-
cipalment per famílies monomarentals i 
nuclears i amb fills de 0-7 anys, per la qual 
cosa es va organitzar una ludoteca amb 
una persona voluntària, es van observar 
els comportaments entre els infants i amb 
els progenitors que ha servit de base per les 
següents trobades.

Dades  quantitatives

Durant l’any 2012, s’han realitzat tres blocs 
de cinc trobades per cada grup. El dia de 
trobada ha estat els dimarts quinzenalment. 
PRIMER BLOC: 31 de gener – 27 de març 2012
SEGON BLOC: 24 d’abril – 19 de juny de 2012
TERCER BLOC: 02 d’octubre – 27 de novembre de 2012

Durant les sessions individuals, s’han tre-
ballat temes d’economia familiar. Degut a 
les circumstàncies de crisi econòmica que 
rebaixa la qualitat de vida, s’ha procurat 
assessorar sobre finançament global per 
evitar situacions d’angoixa i malestar que 
influeixen en la pròpia salut familiar. 

B
L’atenció es concreta en dos vessants:

B1. Atenció interfamiliar en grup: 
Oferir un espai comú a diferents famílies 
per compartir, analitzar, reflexionar, 
entendre i poder arribar a la gestió de 
les situacions de dificultat plantejades, 
sempre des de la resolució de conflictes, 
per tal de poder afrontar qualsevol pro-
blemàtica familiar de manera positiva i 
constructiva prevenint la violència. 

Es realitzen tres grups: 
B1.1. Mares i pares amb fills/filles 
de 0-12 anys
B1.2. Mares i pares amb fills/filles 
adolescents
B1.3. Adolescents

B2. Atenció intrafamiliar individual: 
Aprofundir en les funcions familiars, 
parentals, oferint:

B2.1. Acompanyament psicoeducatiu 
més específic
B2.2. Teràpia familiar
B2.3. Mediació familiar
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34 FAMÍLIES ATESES

Totes en una primera entrevista d’acollida i d’orientació 
i posteriorment en seguiment psicoeducatiu

GRUP DE PARES I MARES 
AMB FILLS ADOLESCENTS

19 FAMLILIES

GRUP DE FAMÍLIES 
AMB FILLS DE 0-12 ANYS

15 FAMLILIES
a la ludoteca del primer bloc van assistir-hi: 6 nens

GRUP D’ADOLESCENTS

9 ADOLESCENTS

TREBALLS FAMILIARS

16 TERÀPIES FAMILIARS

2 MEDIACIONS
entre una parella tramitant la separació

5 MEDIACIONS
entre pare-mare-fill-filla



Valoració qualitativa 

Aquest any 2012, la tipologia de famílies 
ha sigut bastant heterogènia, han vingut 
famílies nuclears, amb un sol progenitor, 
i reconstituïdes amb menys grau. Desta-
car que cada cop es va incorporant més 
la figura del pare en les diferents accions 
proposades, sembla haver-hi més ganes de 
reafirmar el seu paper amb els seus fills i 
filles, la qual cosa és un aspecte a valorar.  

En quan a nacionalitat, també, com en edi-
cions anteriors el percentatge més elevat, 
són famílies del país i amb un molt baix 
percentatge, pot ser menys que en d’altres 
edicions, de països sud-americans.

La problemàtica principal, ha continuat 
sent la dificultat de comunicació en el sí 
de la família. La construcció de la pròpia 
identitat durant el desenvolupament dels 
fills i filles i especialment en l’adolescèn-
cia, sembla qüestionar la identitat familiar 
i esdevenen moments de caos que poden 
ser tractats i compartits en aquests espais 
i de manera més individual en els treballs 
familiars.  

El Projecte Endavant és, doncs, un mo-
ment per escoltar-se els uns als altres, la 
qual cosa permet relativitzar les dificultats 
diàries i valorar els fets i  la comunicació 
amb els fills i filles. L’experiència de grup 
facilita als pares i mares, pensar en els pro-
pis moments del seu desenvolupament com 
a persones, infantesa i adolescència, fet 
que  ajuda a empatitzar amb les vivències i 
sentiments dels seus fills.  

L’acollida i assessorament realitzat a 
totes les famílies, és una reflexió prèvia a 
tot el que els pot estar passant, el moment 
vital concret pel qual travessa la família. 
Poder-ho expressar i que se’ls pugui oferir 

la possibilitat de treballar-ho amb d’altres 
famílies i a nivell individual, és molt ben 
rebut i proporciona serenor davant les di-
ficultats i obrint un camí per tirar ENDA-
VANT en el camí del procés familiar. 

Amb les famílies de petita infància, ha 
sigut molt important els temes dels estils 
educatius, com transmetre les normes i els 
límits i el fet de saber comunicar-se amb 
els fills i filles per ser realment models dels 
propis fills. Cóm els hi agradaria canviar, 
tenint en compte les necessitats i maneres 
de ser dels fills/filles.

Les famílies amb fills/filles adolescents, 
han expressat que al finalitzar el grup 
poden comprendre una mica més el que 
representa el moment adolescent. Així, 
després de poder verbalitzar, angoixes, cul-
pabilitats, situacions desbordants, contra-
dictòries... arribar a empatitzar amb les vi-
vències i sentiments dels propis fills i filles, 
no tant allunyades de les pròpies en l’època 
del seu desenvolupament adolescent.

Nois i noies adolescents, (14-17 anys) s’ha 
treballat des de la participació i superades 
les primeres reticències davant d’altres 
companys desconeguts, hi ha hagut una 
bona cohesió mostrant interès, fent refle-
xions i formant part de les dinàmiques 
proposades. 

Orientació en economia familiar, els mo-
ments de precarietat en les que es troben 
abocades les famílies posa en perill la famí-
lia con a entitat que ha de donar suport a 
tots els seus membres, provocant situaci-
ons de desavinences entre ells, conflictes 
que tenen a veure, més amb la crisi que en 
la mateixa convivència. Per tant ha sigut 
ben rebuda aquesta introducció a com 
utilitzar els propis recursos per poder viure 
i estalviar.

Teràpies familiars, han participat famílies 
amb una problemàtica de conflictivitats 
vinculades a pares separats, nois i noies 
amb dificultats de relació,  de consum de 
tòxics... s’ajuda a que expressin els seus 
sentiments, angoixes, patiments... 

Mediació familiar, entre mares-pares-fills-
filles adolescents, o entre els dos progeni-
tors, han pogut prendre consciència del 
conflicte, de la seva part de responsabilitat 
i reconèixer a l’altre, poder-lo escoltar i 
entre tots poder arribar a alguns acords de 
millora per a la comunicació i la gestió de 
la convivència de manera més positiva per 
a tots. 

La conclusió, un any més, és la valoració posi-
tiva de les famílies, pares-mares-fills-filles 
que hi participen i també dels professionals 
dels recursos de la xarxa social i educativa 
que ens deriven a les famílies. Es fa ne-
cessària la continuïtat d’aquests espais de 
treball familiar, que permeten reafirmar, 
reconèixer i entendre que proporcionar 
afecte, protecció, seguretat... té a veure 
amb la mateixa funció parental i que cadas-
cú dins de la família té un paper assignat i 
ha de ser viscut amb més responsabilitat i 
serenitat, proporcionant prevenció i gestió 
dels actuals  conflictes de convivència i/o 
millora en les futures relacions i comuni-
cacions.

Alumnes de pràctiques

Es va comptar amb dues alumnes de 
pràctiques: de pedagogia de la Universitat 
Autònoma i de psicologia de la Universitat 
Ramon Llull. Blanquerna.
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nx“NEXE”
PUNT DE TROBADA

DES DE 2005 
FINS AL 30 DE JUNY DE 2012

FINANÇAT PER: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família.
CAP DEL PROJECTE: Sara Zarza i Fernández.

Els Punts de Trobada són uns espais 
neutrals atesos per professionals especia-
litzats, de caràcter temporal. Els professio-
nals del servei s’encarreguen de facilitar la 
trobada entre el progenitor no custodi i/o 
altres familiars i l’infant. Es garanteix un 
entorn de respecte per preservar el benes-
tar dels nens, intervenint i donant suport a 
la família per tal de donar compliment als 
règims de visites i normalitzar al màxim la 
situació. 

L’accés al servei és a través d’una ordre 
judicial o d’una petició d’un servei de l’ad-
ministració (omplint el protocol destinat a 
aquesta finalitat), dirigit al Departament 
de Benestar Social i Familia que és qui 
n’accepta la petició i la deriva al Punt de 
Trobada corresponent.

Cal remarcar que en el cas de les estades 
la freqüència és més aviat setmanal i en el 
cas dels intercanvis quinzenal. Però aquest 
gràfic es refereix al total de visites.

Tal com indica el gràfic la problemàtica 
principal en les famílies usuàries del Punt 
de Trobada és violència masclista i el con-
flicte entre els pares. 

Conclusions:

L’Associació “in via” ha gestionat el servei 
des del 2005 fins a juny del 2012, al llarg 
d’aquest període s’han atès a 278 famílies.

Altres: 
4 consum de tòxics / 4 conflictes entre pares i fills / 
4 abusos / 4 conflictes amb avis / 3 maltractament o 
negligència cap al nen
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Durant aquest temps no s’ha obert cap cas 
nou, donades les circumstàncies de canvi 
de gestió del servei, només s’han reobert 5 
casos i s’ha treballat un total de 37 casos/
famílies que ja s’estaven atenent des del 
2011.

La majoria dels expedients han estat deri-
vats per jutjats, només 2 casos provenen 
d’EAIAs.

S’han tancat  5 casos, els motius de fina-
lització han estat, per incompareixença de 
les parts i per normalització. Hi ha alguns 
expedients pendents de tancar al llarg del 
2012.                           

Dades quantitatives
                  

EXPEDIENTS

37 
CASOS / FAMÍLIES

ENTREVISTES

25 
ENTREVISTES REALITZADES

TIPUS D’INTERVENCIÓ

S’observa que hi ha més visites que reque-
reixen supervisió, un  56%, respecte els 
intercanvis que representen un 44%, tot i 
que aquest any s’ha observat un augment 
dels lliuraments i recollides.

CANVIS EN EL RÈGIM DE VISITES

7 CASOS 

D’ESTADA A INTERCANVI

FREQÜÈNCIA DE LES ESTADES 
O INTERCANVIS

PROBLEMÀTIQUES DETECTADES

INFORMES I DECLARACIONS JUDICIALS

3 
DECLARACIONS JUDICIALS

DEL 2005 AL JUNY 2012

278 
FAMÍLIES ATESES

seguiment 18

7 primeres 
entrevistes amb 
adults

visites 56%

44 intercanvis

setmanal 42%

25% quinzenal

19% biquinzenal

8% puntual
3% més d’una vegada 
       a la setmana

altres 3%

violència masclista 
25

conflicte entre 
pares 16

10 dificultats d’habilitats    
      parentals

9 problemes 
   de salut mental

7 dificultats
   d’habilitats
   parentals

19 altres



evESPAI DE VISITES
PER INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

EVIA
DES DE 2007 

FINS AL 24 DE JUNY DE 2012
FINANÇAT PER: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família: Direcció General d’Atenció a la Infància i 

a l’Adolescència (DGAIA)
CAP DEL PROJECTE: Roser Salvo i Royo.

Descripció 

L’EVIA (Espai de Visites per Infants i Ado-
lescents) és el servei des d’on es realitzen 
les visites establertes entre els infants i 
adolescents que es troben sota tutela o 
guarda administrativa de la Direcció Gene-
ral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA), amb les seves famílies biològi-
ques. 

Cóm aCCedir al Servei

S’accedeix al servei a través de la DGAIA. 
Un cop s’assumeix la tutela i/o guarda de 
l’infant/adolescent per part de l’Adminis-
tració es proposa un règim de visites entre 
ell i la seva família biològica. 

S’inicia el procés a partir de la Fitxa de 
Derivació, on es troba recollida la informa-
ció envers l’infant, la família, el motiu de 
desemparament, la proposta de mesura de 
protecció, el règim de visites i calendari, 
i qualsevol altra circumstància a tenir en 
compte pel transcurs de les visites de la 
forma més normalitzada possible.

Dades qualitatives:

Durant el primer semestre de l’any 2012 en 
deu casos ha estat necessari l’acompanya-
ment dels Mossos d’Esquadra. La majoria 
han estat durant el transcurs de la  primera 
visita i durant l’última visita quan la me-
sura proposada pel menor d’edat ha estat 
de pre-adoptiu. En dos casos l’acompanya-
ment sol·licitat ha estat per totes les visites 
programades, un dels quals s’ha realitzat 
l’acompanyament dels mossos tant a la re-
collida com al lliurament de l’infant al punt 
de trobada de l’ICIF.
 
Els infants que atenem en el nostre espai 
han estat retirats de la seva família per 
diferents tipus de maltractament o abandó: 
maltractament físic, abandonament físic 
o negligència, maltractament emocional, 
maltractament sexual, maltractament 
prenatal, sotmetre a l’infant/adolescent 
a drogues o fàrmacs, explotació laboral, 
inducció a la mendicitat i/o corrupció.

Conclusions

Durant aquest temps de gestió del serveis, 
juliol 2007 – juliol 2012, tots els casos han 
estat atesos amb professionalitat, dispo-
nibilitat i seguint els protocols que es van 
crear pel seu bon funcionament i bona 
pràctica, garantint en tot moment el bé 
superior de l’infant.

En aquest sentit es va crear un espai, al 
carrer Consell de Cent, adient, acollidor i 
molt valorat per totes les parts implicades, 
famílies, infants i professionals. 
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4381 
VISITES PROGRAMADES

realitzades 3631

750 no realitzades

499 
FAMÍLIES ATESES MENSUALMENT

5334 
INFANTS ATESOS ANUALMENT

Dades quantitatives:



irINFÀNCIA
RESPON

DES DE 1997
FINANÇAT PER: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família: Direcció General d’Atenció a la Infància i 

a l’Adolescència.
CAP DEL PROJECTE: Anna Montes i Vallecillos.

Durant l’any 2012 s’ha rebut un total de 
14.902 trucades, dada que representa un 
increment, aproximat, del 2% respecte a les 
dades del 2011, 259 trucades més.

A continuació desglossarem el total en 
funció de les diferents tipologies de truca-
des que s’atenen al servei. Com a resultat 
obtenim les següents dades:

En la taula següent, queda reflectida la 
problemàtica que motiva la trucada dels 
infants/adolescents, a Infància Respon. 
L’orientació en temes familiars continua 
essent la major demanda d’aquests. 

Altres: 
3 conflictes familiars, 3 conflictes pares, 3 consum de 
tòxics per adults, 3 separacions conjugals, 2 centre 
d’acollida, 2 conflictes entre pares separats, 2 problemàtica 
socioeconòmica, 2 violència domèstica, 1 assetjament 
escolar, 1 abús, 1 adopció i acolliment.

Cal destacar que s’ha produït un aug-
ment de les trucades. Des del 2009 s’està 
produint una tendència en la que es van 
incrementant les trucades any rere any, i 
per tant, en conseqüència també els casos 
nous que ens arriben al servei. Així com 
ens trobem amb un augment de les truca-
des realitzades al servei per part d’infants 
i/o adolescents.  

TRUCADES 
INFANTS /ADOLESCENTS

En aquest 2012 s’han rebut 104 trucades de 
infants/adolescents, aquesta dada significa 
un 36% més que l’any anterior. Un 73% dels 
comunicants han estat del sexe femení, 
enfront del 27% que han estat nois, dades 
pràcticament idèntiques a la d’anys ante-
riors, l’edat majoritària dels comunicants 
continua essent la compresa entre els 14 i 
els 18 anys, amb un 63%, tot i que aquesta 
franja va descendint en els darrers anys, 
per tant augmenta el percentatges comu-
nicants, l’edat de la qual esta compresa en 
la preadolescència o en els primers anys de 
l’adolescència. 

TRUCADES 
ADULTS

A l’any 2012 hem obert 2.444 casos nous 
rebuts a partir de trucades realitzades per 
adults. Podem confirmar d’ aquesta mane-
ra que s’ha trencat la tendència detectada a 
l’ any 2010-2011 on es produeix una dava-
llada pel que fa al nombre de casos oberts, 
doncs al 2012 es produeix una significativa 
recuperació que suposa el total més elevat 
de casos atesos des del 2008.

Del casos atesos, 845 han estat passats a la 
Unitat de Detecció i Prevenció del Maltrac-
tament Infantil (UDEPMI), un 77% més que 
l’any 2011.

Les problemàtiques més representatives 
derivades de trucades relacionades per 
adults han estat les següents:

De la gràfica anterior es desprèn que 
durant el 2012 la problemàtica que més es 
repeteix és relativa al conflicte entre els pa-
res després de la separació. La segueixen en 
una diferència que no ens sembla molt sig-
nificativa negligència i maltractament físic. 
A més distància trobem conflictes interge-
neracionals i maltractaments psicològics, 
de major o menor quantia. Hem detectat 
que aquestes problemàtiques són les que en 
major quantia atenem any rera any.
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14.902 TRUCADES
259 trucades més respecte el 2011

104 TRUCADES
36% més respecte l’any anterior

PROBLEMÀTICA

TIPUS DE DEMANDA

Or. particular 
54%

30% 
Or. profesional

16% 
Denúncia

2.444 TRUCADES
el total més elevat des de 2008

Conflictes pares separats 458
Negligència 432

Maltractament físic 428
Conflictes intergeneracionals 305

Maltractament psicològic 257
Consum de tòxics adults

Abús
Violència domèstica

Separacions conjugals
Psicoògica menor
Salut mental adult

Trucades per les 
tècniques d’UDEPMI 

2.676

Informació 1.898

Trucades 
experimentació 

1.397

4.231 altres

Casos oberts 1.340 1.314 Orientació particular 

724 Orientació prof.

406 Denúncies 

102 Orientació 
        infants
        adolescents 

Sexe

noies 73%

27% nois

Conflictes 
pares-fills

48

10 Psicològica 
      del menorPsicològics 21

Maltractaments físics 19 11 Vulneració drets infants

9 Escola
6 Sexualitat
    adolescent

41 Altres



smSERVEI D’ORIENTACIÓ
I MEDIACIÓ DE LA INFÀNCIA

I DE L’ADOLESCÈNCIA

“SOMIA”
DES DE 1997

CAP DE PROJECTES: Anna Montes i Vallecillos

El SOMIA es un espai per a les famílies, on 
poden ser acompanyades davant de con-
flictes relacionals i comunicacionals i on 
poden tenir un espai per poder reflexionar 
sobre dinàmiques familiars disfuncionals.

Es valora en cada cas el tipus d’intervenció 
més adequada a la família, sigui des d’un 
procés de mediació, des de l’orientació de 
caire psicopedagògic, des de la perspectiva 
d’una parentalitat positiva o bé des de 
l’assessorament psicològic . 

Durant l’any 2012 s’han atès 214 famílies 
en una primera entrevista d’orientació 
i valoració, aquesta dada representa un 
20% d’increment respecte a l’any anterior. 
D’aquestes primeres entrevistes s’ha pogut 
realitzar posteriorment un treball familiar 
en 104 casos (un 23% més que a l’any 2011). 
En total, al llarg de l’any s’han dut a terme 
473 entrevistes. 

 
Del total de casos atesos al SOMIA un 70,8% 
han estat derivats del Telèfon Infància Res-
pon un 5% menys que l’any passat, repre-
sentant doncs un increment de les deriva-
cions d’altres recursos de la xarxa social. 
Aquest 30% de famílies provenen de SSAP 
i EAIA, PIAD’s, Centre de Mediació i Dret 
Privat de Catalunya, IES, EAP i el Programa 
de Reagrupament Familiar...

Intervencions

Respecte a les intervencions realitzades des 
del SOMIA s’entén que després d’una pri-
mera visita s’orienta a la família en funció 
de la problemàtica plantejada. En aquesta 
primera visita les famílies poden tenir un 
espai on poder reflexionar sobre el que 
els està passant i buscar eines per poder 
solucionar el problema. Després d’aquest 
temps d’exploració i valoració es realitza 
una devolució a la família de la situació on 
es valora el tipus d’intervenció més adequat 
en cada cas, ja sigui dins del SOMIA o a 
altre tipus de recursos més específic de la 
xarxa.

El 67% de les famílies del somia, es divi-
deixen en un 34,6% intervencions des de la 
mediació, un 47,1% orientacions psicope-
dagògiques  i un 18,2% acompanyaments 
psicoeducatius.

Problemàtiques 

En la gràfica que es mostra a continuació 
es pot veure les diferents tipologies de 
problemàtiques que ens hem trobat al llarg 
del 2012 al SOMIA, en relació a primeres 
visites. Continuant la tendència d’anys 
anteriors, en primer lloc trobem casos vin-
culats a una conflictiva intergeneracional 
(35,4%), seguit de conflictes entre pares 
separats (26,9%), inclòs separació conjugal 
amb 15 casos 4,6%, salut mental del menor 
(6,4%), conflictes entre pares que conviuen 
(3,4%), negligència (3%), salut mental pare/
mare i relació insana adolescent (2,8%). 
Aquestes problemàtiques majoritàriament 
han estat les més importants, però de for-
ma general anaven acompanyades d’altres, 
com dificultats escolars, trastorns psicolò-
gics del menor o els pares, abusos sexuals, 
consum de tòxics del menor o els pares, etc. 
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INTERVENCIONS

473 
ENTREVISTES REALITZADES

256 
INFANTS/ADOLESCENTS ATESOS

DIRECTA O INDIRECTAMENT

214 
NOVES FAMÍLIES

104 
TREBALLS FAMILIARS

orientacions 
psicopedagògiques 

49

30 processos 
      de mediació

19 
acompanyaments
psicoeducatius intermediació 6

PROBLEMÀTIQUES

conflictes
intergeneracionals 

35,4%

conflictes pares separats
26,9% 

6,4% salut mental
           menor

3,4% conflictes entre  
          pares que 
          conviuen
3,0% negligència
2,8% relació insana 
          adolescent
2,8% salut mental 
          pare/mare

19,3% altres

TF SOMIA 67%
12% SOMIA +
          Endavant

9% SOMIA +
        altres recursos

8% Endavant
       (TF + grups)altres recursos 4%



Acció formativa “Abordatge de la 
violència masclista des d’una perspectiva 

intercultural” 
Associació Creació d’Estudis i Projectes. 17/02 a 09/03

3ª Jornada de Centres Residencials 
d’Atenció a la Infancia i Adolescència de 

Catalunya. “Qui cuida el cuidador?”  
FEDAIA - Comissió Centres Residencials  10/05

Taller “Teràpia breu estratègica en la 
infància i adolescència” 

Fundació Pere Tarrés. 02/06

Curs: Impacto del Empleado en la 
Seguridad de la Información. 

CONVERSIA Consulting Group. 24/10-21/11

Curs: La gestión del tiempo. 
CONVERSIA Consulting Group. 24/10-21/11

Curs: Comercio Electrónico: Recursos para 
el empleado. 

CONVERSIA Consulting Group. 24/10-21/11

Jornada “Infàncies i adolescències tutelades. 
Continuïtats i discontinuïtats en processos 

assistencials. 
Departament de Benestar Social i família Generalitat de Catalunya. 19/11

Aquest 2012 ha continuat el projecte Youth-
Me de la Fundació Pere Tarrés, iniciat l’any 
anterior.

Experiència de grup per a treballar l’empo-
derament i el reconeixement d’un mateix,  
mitjançant l’elaboració del vídeo: “Los su-
eños de nuestra vida”. Aquest vídeo va ser 
presentat el 21 d’abril de 2012 a la Facultat 

d’Educació Social i Treball Social, Pere Tar-
rés, c/ Santaló, 13 de Barcelona.

El grup “The Girls” format per les joves dels 
nostres habitatges expressaven mitjançant 
aquest vídeo el seu desig: que vull aconse-
guir ? i com?

En l’elaboració del vídeo es treballaven ha-
bilitats i capacitats com el treball en equip, 
la creativitat, la resolució de conflictes, 
l’empatia, la constància, la capacitat d’anà-
lisi... Cada jove tenia un paper protagonista, 
actiu i fonamental.

Els dies 13 i 14 de desembre es va celebrar el 
Seminario Internacional de Empoderami-
ento, Juventud y Migración, a l’Auditori del 
MACBA a Barcelona.

TV3, Telenotícies migdia 
19/07/2012

Marató de la pobresa: 4.5 milions per a 40 
projectes socials.

Revista PROTAGONISTES JA, núm. 66
 març-abril 2012

Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC)

Article: “Associació in via, des de 1953 a 
Barcelona, donant suport a infants, adoles-

cents i famílies”.

La Vanguardia
15 desembre 2012

Article: “Barcelona mostra els regals 
solidaris” (Imatge projecte APEM).

REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 

L’Associació “in via” té presència i col·l-
abora en diferents fundacions, entitats , 

plataformes...: 

ASSOCIATION ACISJF “IN VIA” 
àmbit internacional de l’Associació ACISJF-in via

FEDERACIÓN ESPAÑOLA ACISJF “IN VIA” 
àmbit estatal de l’Associació ACISJF-in via

ACORD CIUTADÀ PER UNA BARCELONA INCLUSIVA
Membres del Consell de Govern de l’Acord Ciutadà 

Membres del Comitè Executiu del Consell de Govern de l’Acord Ciutadà
Membres de la Comissió de la Jornada anual de l’AcordCiutadà

Participació en les xarxes:
Inserció Socio-laboral / Xarxa Habitatges Inclusió Social / Xarxa Acollida

CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL 
DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Participació als grups:
 Pobresa / Dona / Infància / Família / Acció Comunitària

CODI ÈTIC DE LES ASSOCIACIONS DE BARCELONA
FEDERACIÓ CATALANA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL

Participació al Grup Coordinació UT (Unitat Territorial) de Barcelona 

ECAS - Entitats Catalanes d’Acció Social
Participació a la Comissió de família

FEDAIA - Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a 
la Infància i l’Adolescència 

Participació  a la Comissió Finançament
Participació a la Comissió de Reforç Escolar

Participació a la Comissió de Família

FEPA - Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos 
Assistits

 
NABIU - Associació Catalana per la Integració laboral 

de persones Bordelines en les Administracions 
Públiques

ACTAS - Associació Catalana de Treball amb Suport per 
persones amb disminució

AESE - Asociación Nacional de Trabajo con Apoyo

TIAC - Taula Infancia Adolescència de Catalunya

ANEM PER FEINA

ALTRES TROBADES 
DE  PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ

Equip de Suport xarxa de la Federació 
Catalana de Voluntariat social de 

Barcelona. 
20/01

1ª Jornada RSO Responsabilitat Social 
Organitzacions. 

Federació Catalana de Voluntariat Social- FCVS. 02/03

Jornada anual de l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva 

Ajuntament de Barcelona 16/3

 
Presentació “Projecte InnovacióCaixa  

Proinfància “RED DE PALABRAS”. 
Fundació Vicky Bernadet. 21/03

Taller “Pacte per la infància”. 
PINCAT. 21/03

2ª Sessió D’intercanvi entre entitats 
federades “Cicle de Gestió del Voluntariat. 

Federació Catalana de Voluntariat Social- FCVS. 23/03

Festa en el parc de les Tres Xemeneies i 
Àgora Ciutadana en el marc de la celebració 

de la Marató per la Pobresa
Fundació La Marató de TV3– Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i 

Ajuntament de Barcelona. 24/5

XVII FÒRUM La Primavera de les 
Associacions “El mecenatge, llums i ombres 

per a les Associacions”. 
Torre Jussana, Consell d’Associacions de Barcelona. 1 i 2/06

16è FÒRUM FEDAIA “Combatre la pobresa 
infantil és feina de tots” 

18 i 19/10

Dia Internacional del Voluntariat.
Federació Catalana de Voluntariat Social. 04/12
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FORMACIÓ CONTÍNUA

PARTICIPACIÓ DE LES JOVES DELS 
HABITATGES D’INCLUSIÓ I DELS 

PROFESSIONALS

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

TREBALL AMB XARXA



ESPECÍFIQUES

Disgosa.S.L. 
donació de material per al taller Aprendre Emprendre APEM amb el qual s’han pogut 

elaborar diferents peces de bijuteria artesanal. 
Centre Esport Bach de Roda

recollida i donació de joguines per a tots els infants atesos als  nostres serveis. 
Desembre 2012

Fundació CEPS
Taller de sexualitat i afectivitat per a les dones de la Residència Casa de la Jove i 

per a les joves del projecte Joves “in via”.
Servei de Psiquiatria Transcultural de l’Hospital de

la Vall d’Hebron. Centre d’Atenció i Seguiment 
Casa de la Jove i Joves “in via”

Des de fa un temps tenim el suport del Servei de Psiquiatria Transcultural per 
atendre persones immigrants dels nostres serveis.

Agència de l’habitatge de Catalunya
Per el desenvolupament de les xarxa d’habitatges d’inclusió , atorgant ajuts als 

habitatges d’inclusió de l’Associació.
Projecte “Aquí” 

S’ha continuat amb la col· laboració amb el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, oferint el projecte “Aquí” d’atenció a persones infractores, 

derivades pel Servei de Mesures Penals Alternatives. 

AMB UNIVERSITATS

S’han acollit a un total de 6 alumnes, 
seguint el protocol establert:

 
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Facultat de Pedagogia -  Grau Treball Social

UNIVERSITAT RAMON LLULL
FUNDACIÓ BLANQUERNA

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
Grau Psicologia Clínica 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Facultat de Ciències de l’Educació – Grau en Pedagogia

UNIVERSITAT RAMON LLULL 
FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Facultat d’Educació Social i Treball Social – Grau Educació Social 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGIA CLÍNICA
COGNITIVA CONDUCTUAL 

Máster de Psicologia Infanto-Juvenil
 

AMB ADMINISTRACIONS

PARLAMENT DE CATALUNYA

GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA  

Direcció General d’Infància i Adolescència (DGAIA)
Àrea de Suport als Joves (ASJTET )

Serveis Especialitzats d’Infància (EAIAS, ICIFS,UDEPMI...)
Secretaria de Família

Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
Institut Català de les Dones (ICD)

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i treball Autònom

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Sector Serveis Personals
Equip D’Atenció a la Dona

Centre Municipal d’Assistència d’Urgències Socials (CMAUS)

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL 
E IGUALDAD

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Secretaria Immigración

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT
Programa Municipal per a la dona 

 AMB EMPRESES 

AUREN
ABACUS 

ABELLÓ LINDE
ARAPDIS

ART GRAFIC
BLANCO MOBLES

BODEGA “LA TIETA”
BON PREU

CAFÉ CARACAS
CANSALADERIA BALART

CARNISSERIES TRINXANT C.B
CARREFOUR
CAT ETTT

CENTRE SPORT Bac de Roda
CENTRO CALTOR

CENTRO DIETÈTIC POBLE NOU
CET LABORIS

CLECE
CLIMER, S.A

CONDIS SUPERMERCATS, S.L
CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

DECATHLON
DISWORD

DROGUERIA-PERFUMERIA JOSE Mª CAMPANERA
EL CORTE INGLES

EL TALLER
ELS PESCADORS

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC)
FICOSA ELECTRONICS S.L.U.

FINQUES AFYOP
FLORISTERIA MARGARITA

FORN CASANOVAS
FORN FABREGAT-CASTELLVÍ

FORNS ENRICH
GABINET D’ESTUDIS JURÍDICS V&V

GELIM
GRANJA ELS PALLARS

GRUP ISS
GRUPO EMPRESARIAL VIVENTIA, S.L.

GRUPO FLISA
HOTEL HESPERIA

HSI Grup
IKEA HOSPITALET

IMANCORP
INCORPORARATED SERVICES

LUGARIN DO PEPE
LUSITANO

Mª  NÚRIA CAMPS PULIDO
MARTA & GRABRIEL IMATGE

MC’DONALDS
MITON, S.L.

MULLOR
PAPERERIA L’AMISTAT

PARC SANITARI PERE VIRGILI
PELUQUERIA PIN

PROSEGUR
QUIMET & QUIMET

RESIDENCIA EDELWEISS
RESIDENCIAL BACUMAR

RESIDENCIA PARC SERENTILL
RESTAURANT SANTUTXO

ROLDAN JOIERS
ROSA TORRES FORNER

SERUNIÓN
SODEXO ESPAÑA, S.A

TAPISSERIA JOVE
TALLERS BELLVITGE

TEB BARCELONA, SCCL
TEB SANT ANDREU

TEMPORING
TELEPIZZA

TURRIS PANEM. S.L
TOYS “R”US IBÉRICA, S.A

UNIDROCO
URBACET

VITRALLS J.M. BONET

 AMB ENTITATS

ACTAS
ANEM PER FEINA

ASSOCIACIÓ AMPUTATS SANT JORDI
BANC DELS ALIMENTS
BARCELONA ACTIVA

CAIXA FÒRUM. CENTRE SOCIAL I CULTURAL DE L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
CARITAS DIOCESANA BARCELONA

CENTRE MARTÍ CODOLAR
CIBERAULA POBLENOU (FUNDACIÓ LA CAIXA)

CIIMU, INSTITUT INFÀNCIA I MÓN URBÀ
COL·LEGI D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE CATALUNYA 

COL·LEGI OFICIAL DE DIPLOMATS EN TREBALL SOCIAL I ASSISTENTS SOCIALS 
DE CATALUNYA 

COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA
COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

ECAS
ESCOLA NEN DÉU

ESCOLA MAREGASSA
ESCOLA VERGE DE MONTSERRAT

FEDAIA
FEPA

FEDERACIÓ CATALANA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL
FSC INSERTA

FUNDACIÓ ADECCO 
FUNDACIÓ ANTONI SERRA SANTAMANS

FUNDACIÓ COMTAL (CENTRE OBERT TRIA)
FUNDACIÓ GASPART DE PORTOLÀ

FUNDACIÓ INTEGRA 
FUNDACIÓ MANPOWER

FUNDACIÓ MARIA FRANCISCA ROVIRALTA
FUNDACIÓ PREVENT

FUNDACIÓN PRIVADA CARME Y Mª JOSÉ GODÓ
FUNDACIÓ PRIVADA VIARANY

FUNDACIÓ PRIVADA GASPAR DE PORTOLA
FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE
FUNDACIÓ VALLPARADIS FPC
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU 

INSTITUT ORTOPEDAGÒGIC DEL NEN DÉU
MUJERES LATINAS SIN FRONTERAS

OBRA SOCIAL BANCAJA
OBRA SOCIAL CAIXA DE CATALUNYA

OBRA SOCIAL CAIXA DE PENSIONS “LA CAIXA”
OFICINA BANCAJA ROGER DE LLÚRIA
OFICINA CAIXA CATALUNYA GIRONA

OFICINA “LA CAIXA “ GUINARDÓ
OFICINA “LA CAIXA” POBLENOU

PRAHU
PRO HABITATGE

PROBENS
TALLERES BELLVITGE
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COL·LABORACIONS



INGRESSOS 
   
Quotes socis            4.521,00 € 

Gestió Delegada Serveis Públics      799.550,51 €
 Generalitat de Catalunya  
  Infància Respon i SOMIA (DGAIA)            309.086,64 €
  Espai Visites Infància i Adolescència (DGAIA)            128.595,60 €  
  Centre EDDA (DGAIA)            242.969,65 €  
  Places Menors Edat Pis Assistit (ASJTET)             45.599,94 €  
    “NEXE” Punt de Trobada              73.298,68 € 
  
Per prestació de Serveis Privats      184.675,75 €
 Ajuntament de Barcelona, EAD i Altres/servei residències (MARATO)     82.807,75 €  
 Estades projecte Fundació MARATO de TV3             55.477,00 €  
 FSC Inserta - Formació             36.125,00 €  
 ESPAI “in via”: mediació/aprendre/psicologia             10.266,00 €  
          
Subvenciones Públiques      269.357,84 €  
 Ministerio de Sanidad y Politica Social (IRPF)             20.000,00 €  
 Ministerio de Trabajo e Inmigración (RG)             47.680,28 €    
 ICASS -PROGRAMA 316             73.000,00 € 
 ICASS -PROGRAMA 314             20.000,00 €  
 Secretaria Infància i Adolescència: ASJTET             25.000,00 €  
 ICASS- Pobresa (espai d’aprendre)             30.334,20 €  
 Institut Català de les Dones (ICD)               1.052,00 €   
 Ajuntament de Barcelona – Apropa’t               3.000,00 €  
 Ajuntament de Barcelona - Projecte Endavant               1.000,00 €  
 Secretaria Polít. Familiars - Projecte Endavant             18.000,00 €   
 Diputació de Barcelona - Projecte Endavant               1.050,01 €  
 Generalitat de Catalunya- Herències Intestades               2.614,93 €  
 Dpt. Treball - Itineraris Inserció IPIS               5.332,40 €   
 Dpt. Treball - línia B-POIN             17.015,50 €   
 Dpt. Treball - Servei d’ocupació de Catalunya                  678,52 €  
 Xarxa d’habitatge               3.600,00 €    
 
Subvencions Privades        16.320,00 €  
 Obra Social UNNIM – Projecte Àmbar             14.500,00 € 
 Fundación Privada Carme y Mª José Godó - Espai d’Aprendre          1.820,00 €  
 
Donacions Privades         16.400,76 €

Subvencions de capital traspassades          40.780,42 €

Altres Ingressos            5.544,19 €

Benef.Prov.Immobil.Material        447.971,36 €
     

TOTAL INGRESSOS  1.785.121,83 €

APLICACIÓ INGRESSOS ANY 2012
A.  Quotes Socis 0,25% 4.521,00 €
B.  Gestió Delegada Serveis Públics 44,79% 799.550,51 €
C.  Per prestació de Serveis Privats 10,35% 184.675,75 €
D.  Subvenciones Públiques 15,09% 269.357,84 €
E.  Subvencions Privades 0,92% 16.320,00 €
F.  Donacions Privades 0,92% 16.400,76 €
G.  Subvencions de capital traspassades 2,28% 40.780,42 €
H.  Altres Ingressos 0,31% 5.544,19 €
I.  Bºprov. Immobilitzat Material 25,09% 447.971,36 €

TOTAL INGRESSOS 100,00% 1.785.121,83 €

b. 44,79%

i. 25,09%

d. 15,09%

C. 10,35%

a+e+f+g+H
4,68%

DESPESES ANY 2012
A. Compres, subministraments 
 i altres despeses dels projectes   206.486,76 €
B. Personal Projectes   926.369,51 €
C. Personal gestió   170.045,15 €
D. Gestoria, auditors, assessors, 
 advocats, notaris   55.423,95 €
E. Arrendaments, canons   24.314,77 €
F. Assegurances   9.163,75 €
G. Despeses financeres   9.238,43 €
H. Amortitzacions   49.587,83 €
I. Tributs    1.961,28 €
J. Dotacions a les provisions   0,00 €
K. Despeses excepcionals   33.087,57 €
L. Altres      18.630,87 €
     
TOTAL DESPESES 100,00% 1.504.309,87 €

APLICACIÓ DESPESES ANY 2012
A. Compres, subministraments 
 i altres despeses dels projectes 13,73% 206.486,76 €
B. Personal Projectes 61,58% 926.369,51 €
C. Personal gestió 11,30% 170.045,15 €
D. Gestoria, auditors, assessors, 
 advocats, notaris 3,68% 55.423,95 €
E. Arrendaments, canons 1,62% 24.314,77 €
F. Assegurances 0,61% 9.163,75 €
G. Despeses financeres 0,61% 9.238,43 €
H. Amortitzacions 3,30% 49.587,83 €
I. Tributs  0,13% 1.961,28 €
J. Dotacions a les provisions 0,00% 0,00 €
K. Despeses excepcionals 2,20% 33.087,57 €
L. Altres  1,24% 18.630,87 €
     
TOTAL DESPESES 100,00% 1.504.309,87 €

b. 61,58%

a. 13,73%

C. 11,30%

d+e+f+g+H+i+j+K+l
13,39%
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RESUM DEL RESULTAT DE L’EXERCICI 2012



FINANCERS

UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo
Invierte en tu futuro

UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO
PARA LA
INTEGRACIÓN

Por una Europa plural
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L’Associació 
“in via” 

agraeix el vostre 
suport, gràcies al 

qual farem possible 
la celebració 

del nostre 
60è aniversari.

Carme Laorden i Medina 
Directora General Associació “in via” Barcelona

Abril 2013
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