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 4.790persones  3.281 adults (homes i dones)
      1.429 infants/adolescents
80 joves (27discapacitats intel·lectuals)
        1.233 famílies
 11.632 estades als habitatges inclusió
 12.299 trucades d’orientació en temes 
d’infància/adolescència
      48 socis   53 voluntaris/es
   41 treballadors/es
           9 alumnes  pràctiques
     6 serveis             14 projectes

 l’ Impacte “in via”
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En primer lloc, vull expressar la meva satisfacció de poder 
col·laborar en la presentació de la memòria de l’Associació 
“in via”. M’agradaria també remarcar la importància d’aquest 
espai de referència i, en general, de les entitats que treballen 
a favor de la integració i el desenvolupament de les dones.
Des del Departament de Benestar Social i Família i des de 
l’Institut Català de les Dones tenim la missió i l’objectiu de 
treballar per aconseguir l’equitat i la igualtat efectiva entre 
homes i dones arreu de tot el territori català, així com la trans-
versalitat entre totes les cultures heterogènies que avui dia 
el conformen. Com bé sabeu, aquesta tasca no seria possi-
ble sense la col·laboració i l’acompanyament que hem rebut 
d’entitats com “in via”, que duen a terme un treball diari es-
tretament lligat amb la quotidianitat de les persones. Això és 
un bon senyal, és un senyal de la força i la cohesió de la so-
cietat catalana. Hem de felicitar-nos, doncs, per la feina feta, 
i per tot el que mitjançant el treball voluntari hem aconseguit.
Des de les vostres entitats feu possible que les xarxes comu-
nitàries, relacionals i de suport mutu arribin a tots els racons, 
a tots els espais i a tots els territoris i contribuïu a afavorir la 
inclusió i la cohesió social. 
D’una banda, les entitats teniu el coneixement de la realitat 
social de les ciutats i els pobles i teniu la capacitat de fer vi-
sibles les situacions emergents d’especial atenció. De l’altra, 
sou les entitats del propi territori les que millor coneixeu els 
recursos que els diferents agents estan oferint i podeu, per 
tant, possibilitar la seva optimització i contribuir a millorar-ne 
la coordinació. Per  a nosaltres, per al Govern de la Generali-
tat, aquest paper té un valor fonamental.
En un moment com l’actual, vull destacar i fer palesa la tasca 
que les entitats del tercer sector social estan duent a terme en 
l’atenció social de les persones en situació de vulnerabilitat i 
la seva implicació en la lluita contra la pobresa. La capacitat 
de resposta de les entitats, la seva gran implicació i la seva 
tenacitat està resultant una contribució summament valuosa, 
i és just que des de les institucions i el Govern se’ls reconegui 
aquesta tasca. 
Per concloure aquesta presentació, voldria dir que hem ca-
minat molt i que hem caminat plegades. Que encara tenim 
un llarg camí per recórrer, un camí que hem d’anar traçant 
tots plegats, entitats i administracions, homes i dones, cap a 
l’horitzó possible d’una societat més justa i igualitària. 

2013, 60 anys de “in via” 
a Barcelona!
Aquest esdeveniment ens va omplir de satisfacció, però 
també de responsabilitat per continuar fent una tasca rigo-
rosa, amb excel·lència i que ha de perdurar molts anys més.

Aquest, ha estat un any de reflexió tal com surt reflectit  
en la memòria. Així el nostre camí que va portar la Seu al 
carrer de l’Amistat, ha fet que amb l’esforç per part de 
tots els que formem l’Equip “in via” ens fem un espai 
en aquest acollidor barri de Poblenou, continuant donant 
suport a infants, adolescents, joves, dones i famílies que 
necessiten, en un moment del seu procés de vida, la nos-
tra atenció, treballant plegats i conjuntament anem fent 
possible el lema: cap persona sense una oportunitat. 

Tinc el goig de presentar-vos el present resum de les 
activitats realitzades el 2013, agraint cada gra de sorra 
aportat pels socis, persones voluntàries, treballadors, col-
laboradors i simpatitzants, sigui quina sigui la seva aporta-
ció. Però, molt especialment dono les gràcies a cadascuna 
de les persones que ens fan confiança i deixen que podem 
ser útils, ells són els verdaders protagonistes i la raó de 
ser, de l’Associació “in via”, ara i durant aquests  60 anys.

Per això, el dia 10 de desembre de 2013 ens vam sentir 
molt acompanyants en la celebració del 60è aniversari a 
Can Felipa de Poblenou. 

Espero que gaudiu de la lectura de la memòria de 2013. 
  

Elisa López-Mateos i  
Moreno
Presidenta  
de la Junta Directiva
Associació “in via”  
Barcelona

Montse Gatell Pérez
Presidenta  
de l’Institut Català  
de les Dones
Barcelona
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“in via” acompanya  a la persona en el 
camí del seu procés vital, estant al seu cos-
tat per a que creixi en autonomia, respon-
sabilitat i es reconegui com a protagonista 
de la seva vida. Vetlla per :

Afavoriment de  la igualtat  
d’oportunitats

Eradicació de la violència  
masclista i/o familiar

Desenvolupament de  
la infància/adolescència i   
joventut en risc

Capacitació de persones amb   
discapacitat

Resolució dels conflictes des  
de la Mediació 

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

El 27 de gener de 2011 l’Associació va sig-
nar la Carta de Compromís amb la Cultura 
de la Transparència promoguda per la Fe-
deració d’Entitats d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (FEDAIA).

L'entitat és una organització sense afany de 
lucre ubicada a Barcelona des de l’any 1953 
i declarada d’Utilitat Pública des de 1998.

 

 

 

“in via” AL MÓN
ASSOCIATION ACISJF-IN VIA

Àmbit internacional (Ginebra, Suïssa) 
Presidenta: Odile Moreau (Paris, França) 
acisjf@freesurf.ch 
www.acisjf-int.org

FEDERACION ACISJF-IN VIA

Àmbit estatal (Madrid) 
Presidenta: Juana Maria López Bolea  
(Madrid, Espanya) 
presidencia@federacionacisjf.com 
www.federacionacisjf.com

El Consejo de la Federación Nacional es va 
reunir a la seu central de Madrid en 3 oca-
sions i 1 ocasió a Saragossa. La vocal de Bar-
celona és la Sra. Carme Laorden i Medina.

L’Assemblea de la Federació es va celebrar 
el 9 de març a Madrid. Prèviament, el día 8, 
va tenir lloc la jornada de formació i treball 
conjunt entre totes les entitats membres.

“in via” BARCELONA
Assemblea de socis/es:  
48 persones

Junta directiva 
Presidenta 
Elisa López-Mateos Moreno 
Secretària 
Francesca Ferrari i Rebull 
Vocal 
Rosa Pujol i Serra  
Consultora (direcció) 
Carme Laorden i Medina 
invia@invia.cat 
www.invia.cat

La junta directiva de Barcelona es va reunir 
11 vegades de manera presencial, manten-
int comunicació setmanal entre Presidència 
i Direcció.

El 12 de juny de 2013 va tenir lloc l’Assemblea 
general ordinària de socis i sòcies.

voluntaris/es
53persones
treballadors/es
41persones 

ÒRGANS TÈCNICS DE GESTIÓ
ÒRGAN DIRECTIU
Directora General

Carme Laorden i Medina 
carme@invia.cat 
Directora General Adjunta

Francesca Ferrari i Rebull 
fferrari@invia.cat

ÒRGANS EXECUTIUS
Coordinadora Executiva

Annabel Pallás i Miranda 
invia@invia.cat
Cap Comptabilitat

Jordi Rotllan i Vilalta  
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 servei Inserció i Formació 

Natividad Gordo i Herrero 
sif@invia.cat
Cap serveis  ESPAIS “in via”

Francesca Ferrari i Rebull 
espais@invia.cat
Cap projecte “ENDAVANT”

Francesca Ferrari i Rebull 
endavant@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

        in via    
    l’associació 
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10 Habitatges d’inclusió
10 “Casa de la jove” 
12 Joves “in via” 

14 Inserció i Formació
14 Dones inmigrants i persones nouvingudes 
16 Persones en situació d’atur  
17 Persones amb discapacitat intel·lectual 
  

20 Servei de Psicología
20 Projecte Espai Psicología 

21 Servei privat de Mediació
21 Espai Mediació 

22 Suport Educatiu
22 Espai Aprendre “in via” 

23 Orientació Famílies i Infància
23 Taller Economía familiar 
24 Infància Respon i Somia 
26 Endavant 
  

28 Formació contínua, participació,  
 treball en xarxa

30 Col·laboracions

32 Dades econòmiques  
 
 
 
 

“cap persona 
sense una 

 oportunitat”

creant 
somriures
memòria 2013
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“Casa de la Jove” des de 1953

Cap de projecte Irene Andrés i López

Coordinador/a Dolors Sánchez i Peñalver

Finançat per: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família: Institut Ca-
talà 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. Agència de l’habitatge de Catalunya ( Àrea Gestió de Xarxes). Ajuntament 
de Barcelona: Sector Serveis Personals, Equip d’Atenció a la Dona. Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social. Fundació La Marató de TV3: Marató contra la Pobresa.

“Casa de la Jove” és un recurs residencial més dels Habitatges d’Inclusió “in via” 
que, amb 24 places, proporciona allotjament, manutenció, atenció i acompanya-
ment psicoeducatiu les 24 hores, els 365 dies l’any, a aquelles joves i dones, soles, 
embarassades o amb fills o sense, a partir de 16 anys, que es troben en situació de 
risc: víctimes de violència masclista/intrafamiliar, desemparament o sense recur-
sos econòmics ni xarxa social de suport. L’equip educatiu de la residència desen-
volupa la seva tasca a partir d’un model educatiu integrador de col·lectius, segons 
el qual dones soles, joves o famílies, de diferents edats i procedència, conviuen en 
el mateix nucli educatiu.

Qualsevol dona, jove o família en situació de risc pot ser acollida a Casa de la Jove 
prèvia derivació efectuada pels serveis socials de referència o bé per les diferents 
entitats i organismes amb els que s’ha establert conveni de col·laboració, a través 
d’un informe social. 

Dades quantitatives

La residència “Casa de la Jove” ha atès al llarg del 2013, a 72 persones i d’aquestes, 
26 han estat infants, 14 han estat joves d’edats compreses entre els 16 i els 18 
anys, i la resta, 32, han estat dones majors de 18 anys. El 69% de les dones ateses 
han estat persones immigrants.Aquest any s’han atès a 20 famílies monoparentals 
de les quals 13 han estat famílies acollides en situació d’urgència per ser víctimes 
de violència masclista i la resta han estat famílies acollides per trobar-se en risc 
d’exclusió. La mitja d’estada de les persones ateses ha estat de 128 dies, 40 dies 
més respecte a la de l’any 2012, el que s’explica a partir de la greu situació so-
cioeconòmica en la que ens trobem.

38 víctimes 
25  risc d’exclusió social 
9 joves tutelades 
Total 72 persones 
6 famílies familia en joc
28 atenció psicològica   

Pel que fa a l’Atenció psicològica efectuada a la residència “Casa de la Jove” (pro-
jecte Desdemona ICD)  cal dir que al 2013 s’han atès a 28 persones i que s’han 
realitzat un total de 180 entrevistes. 

A través del projecte “Família en Joc”, iniciat el mes d’octubre de 2013, Casa de la 
Jove ofereix un espai lúdic a les famílies ateses per tal que a través del joc o activitat 
compartida puguin millorar la seva relació materno-filial. Les famílies que han parti-
cipat d’aquest espai durant els 3 mesos en que s’ha portat a terme han estat 8, amb 
una mitja de 6 famílies per activitat en cadascuna de les 7 activitats realitzades. 

Valoració Qualitativa

anys    estades

2013 9.199 
2012 6.581
2011 7.289
2010 6.350

S’evidencia doncs, que l’any 2013,  la residència Casa de la Jove ha pogut oferir 
una atenció integral durant un major temps a més dones i joves. Aquest fet 
s’explica a partir de la concessió extraordinària de la subvenció proporcionada 
per la Fundació la Marató de TV3 a través del projecte de Suport a l’Accés a 
l’Habitatge, és a dir, a partir de la solidaritat catalana, fet que famílies , dones i 
joves han agraït moltíssim en les seves valoracions. Pel que fa a l’atenció qualitativa 
proporcionada i en relació a l’augment de la demanda d’atenció cal dir que l’equip 
educatiu va poder comptar aquest any amb el suport d’un professional sense el 
qual la qualitat de la tasca realitzada s’hagués vist, sense dubte, condicionada.

Valorem positivament també la implicació d’algunes de les dones i joves ateses a 
Casa de la Jove, en erigir-se com a voluntàries i sòcies de l’entitat, donat que ha 
suposat que mares que no disposen d’una solvència econòmica per pagar can-
guratges hagin pogut comptar amb aquest suport a l’hora d’efectuar gestions 
burocràtiques o entrevistes de feina.

Aquest any la residència ha comptat amb 2 alumnes de pràctiques d’Educació 
Social, una d’elles de la Universitat Pere Tarrés i una altra de la Universitat de 
Barcelona. 

Aquest 2013 la residència ha comptat amb 7 persones voluntàries, han donat 
suport a l’equip educatiu 4 i a les mares. 

habitatges d’inclusió
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habitatges d’inclusió
Joves “in via” des de 1982

Cap de projecte Irene Andrés i López

Coordinador/a Dolors Sánchez i Peñalver

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, Servicios Sociales e Igualdad. Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya (Àrea Gestió de Xarxes)

El Projecte Joves “in via”, forma part dels Habitatges d’Inclusió “in via”, propor-
cionant allotjament i acompanyament psicoeducatiu a noies tutelades i ex tute-
lades, 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 ExTutelat .

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

Dades qualitatives  

14 joves ateses 
12 noies als pisos i 2 a la Casa de la Jove
2.433 dies estada 
173 dies i 18,6 anys de mitjana

Nacionalitat 

Autòctones  22%   
Immigrants  78%

Sortida del recurs

Pis de lloguer   34%   
Família   22%
En parella  22%   
Habitació de lloguer 11%
Retorn al país  11% 

El context de crisis socioeconòmica ha condicionat de forma negativa el procés 
d’autonomia d’aquestes joves, especialment les persones immigrants que només 
disposen de permís de residència i per tant al únic treball que poden optar és a 
feines d’economia submergida i exposades a tot tipus de risc. Destacar que hi 
ha hagut una major incidència de consum de drogues i de trastorns alimentaris, 
el que fa suposar les dificultats de gestionar les seves emocions i la seva situació 
vital, per altra banda es mostren més receptives a iniciar processos terapèutics. 

A més, dintre del projecte s’ha realitzat Atenció psicologia a 30 joves, cinc de les 
quals han estat als pisos i 25 externes. Entrevistes realitzades, 169. Hem de desta-
car, per tant, el gran augment de joves ateses i el nombre d’entrevistes realitzades 
(2012 van ser 16 joves ateses i 128 entrevistes). 

Aquest any s’ha comptat amb 1 voluntària per tasques d’acompanyament i traducció. 
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Inserció i formació
Dones inmigrants i  
persones nouvingudes des de 1953

Cap de projecte Natividad Gordo i Herrero
 

“Parèntesi Inserció” i “Apropa’t” 

Finançat per: ICASS i per l’Ajuntament de Barcelona, respectivament
 

Projecte en el que oferim informació i orientació socio-laboral per a persones, 
especialment a dones immigrants o autòctones, sense feina amb mancances 
econòmiques importants i generalment amb desconeixement de les vies i habili-
tats socials per a la recerca de feina.

Els recursos disponibles en els darrers anys en les polítiques de formació i inserció 
laboral han anat disminuint any rere any ,aquest any 2013 ha estat especialment 
rellevant la retallada pel que fa referencia a col·lectiu de persones amb discapa-
citat intel·lectual i/o malaltia mental. Malgrat això, “in via” ha fet un esforç per 
donar continuïtat a la seva tasca mitjançant diferents programes. 

620 persones 
625 seguiments (entrevistes i telefònic)    
7 ateses en Orientació social    
7 ateses en Orientació psicològica       

484 Dones  
136 Homes   

71,77% Llatinoamerica
13,55% Països africans
3,23% Europa sense incloure les persones amb nacionalitat espanyola

1,61% Àsia  
9,84% Amb nacionalitat espanyola

379 amb permís de treball       
102 sense permís de treball    
139 nacionals i/o comunitaris  

Persones inserides laboralment

Aquest any ha estat el més complicat pel que fa a la inserció laboral, el nivell 
d'ofertes de treball ha baixat considerablement.  La situació de crisi que estem 
vivint, ha fet que moltes de les famílies que habitualment tenien persones con-
tractades per a diferents serveis de treball domèstic o d’atenció a la dependència, 
han deixat de tenir-les. S’han gestionat 33 ofertes de treball, de les quals s’han 
pogut inserir laboralment 25 persones.

“A favor de las personas inmigrantes” 

Finançat per: Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la Secretaria de Inmigración y Emigra-
ción y Fondo Europeo para la Integración.

Cicles de xerrades/col·loqui amb la finalitat de donar estratègies i eines d’integració 
social i laboral que ajudin a la persona immigrant no comunitari i amb situació 
legal regularitzada, a  millorar la seva autoestima i augmentar la seva autonomia, 
evitant riscos d'exclusió social especialment dones, nouvingudes, que desconeixen 
la cultura del país d’acollida. Aquests objectius s’han treballat mitjançant xerrades-
col·loqui.

333 entrevistes acollida            
20 cicles realitzats de 35h cadascun
166 persones que han realitzat els cicles de xerrades

Cicles estructurats en diferents xerrades col·loqui

Evolució societat d’acollida/orientació 
Recerca de feina 
Alfabetització informàtica                 
Manteniment de la llar i cuina          
Atenció a la dependència               
Comunicació                                     
Orientació  jurídica   
                         
Un altre objectiu assolit amb els programes es l’interès que s’ha fomentat entre 
els nostres usuaris/es per continuar formant-se, homologar títols i obtenir certi-
ficacions professionals en aquelles professions per les que tenen competències. 
Deixant així l’economia submergida font de subsistència de molts/es d’ells/elles 
en aquests moments. La formació possibilita la seva continuïtat al país com a ciu-
tadans de ple dret.Transversalment a tots els programes s’ha treballat la igualtat 
de tracte entre homes i dones, contribuint a l’eradicació de qualsevol tipus de 
violència contra les dones.
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Inserció i formació
Persones en situació d’atur des de 2011

Cap de projecte Natividad Gordo i Herrero
 

Orientació laboral (Programa d’orientació i suport a la inserció laboral per 
persones amb discapacitat i/o malaltia mental)

Finançat: Departament Empresa i Ocupació i FSE (Fons Social Europeu).

Accions d’orientació destinades a la consecució d’un itinerari personal per a la in-
serció, ajustant-se a les necessitats i característiques de cada usuari/a, millorant la 
seva ocupabilitat. 

214  persones ateses
87 (41%)  dones
127 (59%) homes

Les 214 persones ateses corresponen a 23 nacionalitats diferents. El grup de per-
sones amb nacionalitat espanyola ha estat el més nombrós amb un 63%, el se-
gueixen amb un 9% les persones procedents de República Dominicana amb 9%, 
Equador amb 6%, Perú 4%, i amb un 3% Argelia, Colombia, Bolivia, Argentina. 
La resta de nacionalitats el percentatge és inferior a 3.

La franja d’edats més nombrosa és la compresa entre els 25 i 44 anys amb el 52 % 
de les persones ateses. El següent grup d’edat predominant va dels 45 al 51 anys 
i es segueix el grup de persones majors de 52 anys. El grup que presenta menys 
demanda és el col·lectiu de joves menors de 25 anys. 

Mitjançant el programa i la recerca activa de feina per part dels/les usuaris/es, 
s’han inserit amb contracte el 20%   dels participants i sense contracte sabem que 
treballa un 30 % aproximadament.   

Els sectors laborals on s’han inserit les persones participants amb contracte són 
els següents: administració 32%, neteja 17%, indústria 12%, dependència 10%, 
construcció 7%. La resta de sectors amb un % entre 3 i 1 són: comerç, hostaleria, 
conserge, estètica, transportista, autoocupació i tèxtil.

Tenint en compte els resultats podem confluir que el nivell de coneixements 
d’idiomes i TICS són un factor fonamental per aconseguir la inserció laboral I 
constataria un dels factors fonamentals de les característiques del mercat de tre-
ball actual.  

Els sectors laborals on s’han inserit  les persones sense contracte correspon als 
d’atenció a la dependència, construcció i servei domèstic. 

Persones amb discapacitat 
intel·lectual des de 1989

Cap de projecte Natividad Gordo i Herrero
 

POIN Itineraris personals d’inserció (Programa d’orientació i suport a la 
inserció laboral per persones amb discapacitat i/o malaltia mental)

Finançat: Departament Empresa i Ocupació i FSE (Fons Social Europeu).

Accions d’orientació destinades a la consecució d’itineraris personalitzats 
d’inserció adequats a les necessitats de cada participant, té com objectiu final 
l’apropament al mercat laboral normalitzat i la inserció laboral.

12 persones (33.33% inserció)
 

FSC-Inserta  

Finançat per FSC-INSERTA i Fons Social Europeu

Formació per persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental. S’han 
realitzat 2 accions formatives:

Habilitats Personals Bàsiques 75 hores
Objectiu Fomentar actituds en els alumnes per afavorir la seva inserció sociola-
boral i que els permeti adquirir competències personals per tal d’adaptar-se a i 
mantenir el lloc de treball a una empresa.

Iniciació al Sector Serveis
350 hores + 130 de pràctiques en empreses 
 
Objectiu Facilitar la inserció sociolaboral dels alumnes, a partir d’entorns simulats 
de treball, mitjançant  la realització de tallers (aux. oficina. peó manipulador, 
reposició magatzem. auxiliar de cuina), eminentment pràctics, per adquirir els 
coneixements actituds i destreses  necessaris per adaptar-se a un lloc de treball 
a una  empresa.

15 alumnes (20% inserció) 
participants totals en els dos tallers
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Inserció i formació
APrendre EMprendre “APEM” des de 2012

Cap de projecte Francesca Ferrari i Rebull

Taller d’autofinançament

APEM és va iniciar com un taller per treballar amb qualsevol dona o jove atesa a 
l’Associació amb ganes d’aprendre l’ofici artesà de la creació de bijuteria i orna-
ments i amb l’objectiu de generar autoocupació, és a dir Aprendre a Emprendre 
una sortida laboral. La realització del taller està a càrrec d’una persona voluntària 
de l’Entitat.

En aquest sentit s’ofereix una formació teòrica sobre materials a utilitzar en la rea-
lització d’objectes de bijuteria, penjolls..., complements i objectes d’ornamentació. 
S’aprèn a reparar i també a reciclar amb la idea d’un consum responsable, també, 
en aquest elements ornamentals. 

Enguany, a més s’han incorporat al taller dones voluntàries del mateix territori on 
està ubicada la seu, és a dir de Poblenou, que han volgut dedicar un temps per 
ajudar en la creació de productes per a que després poguessin ser venuts.

Dades quantitatives 

38 tallers
5 fires anuals
1 stand setmanal
14 dones participant

S’han realitzat 38 tallers durant l’any, un per setmana, tots els dijous, durant dues 
hores. Hi han participat, al llarg de l’any, 14 dones. Aquest any s’ha participat en 
diferents Fires fent exposició i venda dels productes elaborats en l’APEM:

 « 35 Fira d’Entitats i Artesans de les Festes de maig del barri de Poblenou el 19  
de maig. Realitzada a la Rbla. de Poblenou per la Colla del Drac del Poblenou de 
la Federació d’entitats per les festes del barri 

 « Llotja de la Mostra de la Mercè a la 18 Mostra d’Associacions de Barcelona 
2013 del 20 al 24 de setembre a la Plaça Catalunya. Realitzada per l’Ajuntament 
de Barcelona.

 « Participació en l’acte del 10é aniversari de ECAS (Entitat Catalana Associacions 
socials), de segon nivell  de la qual “in via”,  és membre.  Museu Marítim de  Bar-
celona el dia 25 de setembre. 

 « Fira Solidària de Nadal d’economia social a Barcelona del 18 al 22 de desembre de 
2012 als Jardinets de Gràcia. Realitzada pel Consell Municipal de Barcelona, Ajunta-
ment de Barcelona i com a membres de ECAS (Entitat Catalana Associacions socials)

 « El mes d’octubre es va començar amb la Venda Solidària al carrer Amistat (seu 
entitat), cada primer dijous de cada mes.  
 

Valoració qualitativa

L’assistència al taller, és ben valorada, dóna un reconeixement d’una feina ben 
feta que té un inici i un final, hi ha la producció de quelcom que després s’ha 
exposat, ha agradat i per tant s’ha venut. 

La venda solidària al mateix barri, ha sigut una manera més de vincular-se al terri-
tori i fer visible l’Associació “in via” a través del projecte APEM.

L’objectiu d’emprenedoria s’ha assolit en la messura que 4 de les participants han 
iniciat un procés d’autocupació. Dues en la mateixa temàtica, i les altres dues, en 
comerços d’altres temàtiques. 
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Servei de Psicologia
Projecte Espai Psicologia des de 2007

Cap de projecte Francesca Ferrari i Rebull

Finançament privat amb l’aportació de les persones implicades. 

L’Espai Psicologia “in via” ofereix atenció psicològica individual i de parella. Es 
valora especialment l’adaptació a la realitat, és a dir, enfocar la intervenció des 
de la perspectiva biopsicosocial, atorgant la importància que es mereix l’entorn 
psicosocial de la persona; relacions, estudis, feina, hàbits i salut en general.  

S’estructura com un procés d’avaluació psicològica i d’ intervenció psicoterapèu-
tica breu. Es té molt en compte la situació particular  a l’hora d’establir l’aportació 
econòmica.

13 persones ateses 
92 entrevistes realitzades
12 dones
1 home
edat 15-64 anys

Problemàtiques

5 dificultats de personalitat
5 trastorns ansiosos-depressius
2 conflictes de parella
1 maltracte en la parella

El trastorn ansiós-depressiu i de personalitat ha sigut el més rellevant en les consul-
tes realitzades durant l’any 2013. 

Hem comptat amb un alumne de pràctiques de psicologia de la Universitat Ra-
mon Llull.

 

Espai Mediació  
des de 2010

Cap de projecte Francesca Ferrari i Rebull

Finançament privat amb l’aportació de les parts implicades  

Aquest servei dóna resposta a la resolució i/o gestió dels conflictes amb un pro-
cés de mediació. És un recurs no jurisdiccional, voluntari i confidencial. A les per-
sones ateses se’ls hi facilita un Espai  on poder sentir-se reconegudes en les seves 
problemàtiques. La tercera persona neutral e imparcial, el/la mediadora, propicia 
el  protagonisme de les parts en el conflicte, en la recerca d’acords i el compromís 
per dur-los a terme, garantint un procés equitatiu per ambdues parts. 

A les demandes ateses se’ls hi ha ofert  informació exhaustiva del què significa 
un procés de mediació. 

15 demandes ateses
9 processos de mediació:

1 mediació en l’àmbit civil veïnal 
8 mediacions en l’àmbit familiar:
2 entre la parella en processos de separació
1 entre família extensa
3 intergeneracionals amb fills/filles majors d’edat  
1 entre la parella per conflictes amb el fill major d’edat 
1 entre germans 

39  persones ateses
30 atenció directe 
9 indirecte
 

Hem comptat amb tres alumnes de pràctiques de Postgrau de mediació de IDEC 
Universitat Pompeu Fabra, Escola de l’Esplai i Barcelona Activa. 

Servei privat de Mediació
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Suport Educatiu
Espai Aprendre “in via” des de 2010

Cap de projecte Francesca Ferrari i Rebull

Finançament: Durant els primers nou mesos el servei ha estat finançat per les mateixes famílies.
A partir de setembre el servei va rebre el suport de l’Obra Social “la Caixa” en la convocatòria de 
Lluita contra la pobresa i l’exclusió social.  

A través del reforç escolar i la orientació a pares/mares, es promou una aten-
ció global a la infància/adolescència i joves. Molt especialment quan hi ha risc 
d’exclusió social per evitar desigualtats i que no quedin fora del sistema educatiu. 
Es treballa coordinadament amb la xarxa de serveis socials, educatius... 

Amb especial atenció es contempla casos de necessitats específiques d’aprenentatge, 
TDH, dislèxies... i també problemàtica escolar que té a veure amb les persones im-
migrants. 

La metodologia participativa, de petis grups cooperatius on la relació dialèctica 
constant entre professor-alumne, alumne-alumne, és el valor diferencial amb al-
tres entitats que ofereixen aquest tipus de servei. 

95 alumnes any en total

gener a setembre finançat per les mateixes famílies

44 alumnes atesos  
primària, ESO, Batxillerat, accés a probes a mòdul de grau 
superior,necessitats educatives específiques, llengües..

15 alumnes  
amb dificultats d’atenció, hiperactivitat, dislèxia... 

setembre a desembre suport de l’Obra Social “la Caixa”

51 alumnes atesos  
primària, ESO, Batxillerat  i necessitats educatives específiques

El compliment dels objectius ha sigut molt positiu. La pràctica coordina-
da del triangle:  família-escola-Espai, motiva a l’aprenentatge i intenta evitar 
l’abandonament i el fracàs escolar.  

L’aspecte més valorat per les escoles, és el esforç mostrat pels alumnes atesos a 
l’Espai d’Aprendre “in via”. 

Aquest any s’ha comptat amb 2 alumnes de pràctiques de pedagogia, de la Uni-
versitat Autònoma  de Barcelona i de la Universitat de Barcelona. 

El número total de persones voluntàries en aquest projecte al llarg del 2013 ha 
sigut de 10. 

Taller d’Economía familiar des de 2013

Cap de projecte Francesca Ferrari i Rebull
 
Finançat per la Obra Social “la Caixa” en la convocatòria de lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

L’objectiu del taller va ser ajudar a organitzar millor l’economia domèstica i/o fami-
liar, aconseguint una adequada seguretat financera.  

S’afavoreixen idees de com afrontar la precarietat econòmica actual, gestionar les 
deutes i elaborar, de forma coherent, el pressupost familiar amb més responsabi-
litat, especialment en famílies amb fills a càrrec. 

Es va realitzar el dissabte 26 d’octubre, durant tot el matí i la valoració dels parti-
cipants va ser molt positiva

 

10 persones assistents
8 famílies  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Orientació famílies i Infància
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Orientació famílies i Infància
Infància respon i Somia des de 1997

Cap de projecte Anna Montes i Vallecillos

Finançat per: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família: Direcció Gene-
ral d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència. Gestió delegada

Infància respon

Servei gratuït d’atenció immediata sobre qualsevol tema relacionat amb la infàn-
cia i l’adolescència. Funciona les 24hores del dia els 365 dies  l’any. Forma part 
de la  Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil  (UDEPMI) de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Be-
nestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

12.299 trucades 
177 realitzades per infants/adolescents
1.036 orientació a particulars   
868  orientació a professionals                   
222 denuncies    
1.042 (*) cassos oberts    
70 orientació a infants/adolescents   
1.901 informacions   
555 trucades d’experimentació    
2.496 trucades de gestió  
4.200 altres 
  

1.042 casos atesos
798 van passar a la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltrac-
tament Infantil  (UDEPMI)

Problemàtiques trucades d’infants/adolescents 
37%  conflictes intergeneracionals 
12%  conflictes entre els pares  
13%  maltractes psíquics   
19%  maltractes físics   
10%  sexualitat adolescent  
9%  trastorn psicològic de l’infant
  

Problemàtiques trucades d’adults
121 abús sexual   
216 conflictes intergeneracionals  
386 conflictes entre pares separats  
395 maltractes físics  
243 maltractes psíquics  
380 negligència parental  
184 consum de tòxics dels adults 
61 psicologia de l’infant/adolescent  
75 salut mental de l’adult   
61 separacions conjugals  
11 violència domèstica 

Somia 
Orientació i Mediació per la Infància i Adolescència

Espai d’acompanyament a les famílies, davant dels conflictes relacionals i de co-
municació, i de reflexió sobre dinàmiques familiars disfuncionals 

Es valora en cada cas el tipus d’intervenció més adequat, sigui des d’ un procés 
de mediació, des d’una orientació psicopedagògica, des de la perspectiva de la 
parentalitat positiva o des d’un assessorament més psicològic.  

155 famílies ateses
196 infants/adolescents 

87 famílies han realitzat a posteriori un altre tipus d’intervenció 
26 processos de mediació
45 orientacions psicopedagògiques
5 assessoraments psicològics
11 acompanyaments psicoeducatius 
En total s’ han realitzat 426 entrevistes 

Les problemàtiques més consultades al servei han sigut les relacionades amb les 
dificultats de relació i de convivència en les famílies amb fills adolescents, repre-
sentant el 32% de les consultes, seguit per un 26% de les consultes vinculades a 
conflictes en temes educatius dels fills/es comuns en parelles separades.

Altres problemàtiques que apareixen: abusos sexuals, maltractes físics, maltrac-
tes psíquics, negligència parental, relacions insanes de l’adolescent, dificultats a 
l’escola, abús escolar, fugides, trastorn mental d’algun progenitor…
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Orientació famílies i Infància
Endavant des de 2004

Cap de projecte Francesca Ferrari i Rebull

Finançat per: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família. Diputació de 
Barcelona.

Atenció a la família des de dos vessants; inter y intrafamiliar per assessorar i 
orientar a nivell socioeducatiu i per prevenir dificultats o problemàtiques de co-
municació. 

A Atenció interfamiliar en grup: espai per compartir   
 i analitzar situacions de dificultat en la convivència en tres  
 grups d’acció:

Famílies amb fills/es fins a 11 anys; la principal preocupació ma-
nifestada és la dificultat per posar límits i normes, equilibrar l’actuació, 
com intervenir en temes escolars... estimular l’autoestima i l’autonomia 
des de la serenitat 

Famílies amb fills/es adolescents, tenen en comú conflictes de 
convivència intergeneracional, dipositant tota la dificultat en el fill/a ado-
lescent. L’assistència al grup diuen que els aporta elements per entendre 
millor el fet adolescent i reflexionar sobre el moment que estan vivint. 

En ambdós grups, els Qüestionaris de Satisfacció realitzats, son positius i 
expliquen redescobrir la funció materna/paterna de manera més serena. 

Adolescents, les edats han sigut entre 14-17 anys, alguns for-
maven part del servei de reforç escolar de l’Associació. En els Qüestiona-
ris de Satisfacció manifesten que ha sigut molt positiva la seva participa-
ció, i verbalitzen ganes de continuar i canvis en la dinàmica comunicativa 
i relacional amb la família

B Atenció intrafamiliar individual: per a aprofundir en les  
 funcions i relacions familiars, oferint: 

Acompanyament socioeducatiu a totes les famílies.

Teràpia familiar, les famílies que han participat, han estat amb una 
gran conflictivitat  intergeneracional. Es recomana afavorir canvis con-
ductuals en el conjunt familiar.  

Mediació familiar, les realitzades han sigut  entre mares-pares-fills-
filles. En tres ocasions es va començar el procés entre els pares per des-
prés poder incloure als fills/es. 

79 persones ateses
Realitzats 3 blocs de tres grups en la seu de la Associació “in via” del Carrer Amis-
tat: el primer de gener a març; segon d’abril a juny i tercer d’octubre a desembre.

 

17 famílies, amb fills/es fins a 11 anys 

35 famílies amb fills/es adolescents

17 adolescents

També s’ha realitzat 1 grup de famílies amb fills/es adolescents a la seu de Serveis 
Socials de Sant Andreu d’abril a juny. 

Totes les famílies ateses en una primera entrevista d’acollida i d’orientació i pos-
terior seguiment socioeducatiu. 

En quant a la intervenció intrafamiliar, s’han realitzat: 

13 teràpies  
8 mediacions orientacions socioeducatives 
52 famílies 

S’ha de fer constar que un cop acabada pràcticament l’acció, es va produir una 
retallada en la subvenció del 67,8%, amb les greus conseqüències que això va 
suposar pel projecte i per a la mateixa Associació. 

Nacionalitat: com en anteriors edicions, el percentatge més elevat ha sigut de 
famílies autòctones, seguides de països sud-americans i d’origen marroquí.   

El conflicte principal, ha continuat sent la dificultat de comunicació i de relació 
en el sí de la família. La construcció de la pròpia identitat dels nois i noies adoles-
cents i de la pròpia família en el moment del desenvolupament dels nois/noies. 
Aquests moments provoquen crisi familiars, en el projecte ENDAVANT, es propi-
cia que puguin ser  compartits i que es pugui construir entre tots noves formes 
d’afrontar aquests conflictes, evitant l’agressivitat o la violència. Prevenció pel 
futur de la convivència.  

Aquest any s’ha comptat amb 4 alumnes de pràctiques.    

Per aquest projecte específicament, hem tingut la col·laboració d’1 persona vo-
luntària que ha donat suport als grups en la recollida de les dades. 
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Formació contínua
Formació Microsoft Outlook 
2010-2013 Bit Computer Training – 
Netmind 28 i 29/11

Formació Microsoft Excel 2007 
Col·legi d’Agents Comercials  Novembre.

Formació Curs Comptabilitat I 
i II Centre de Serveis a les Associacions 
Torre Jussana. /11

Jornada “Adolescents en con-
flicte” Transgressió i responsa-
bilitat Sant Pere Claver 14/11

Jornada Coaching Sistèmic  
UAB. /4

Jornada de formació interna 
“in via” Crisi i Conflicte. A càrrec  
dels professionals de Infància Respon/
SOMIA, Seu Entitat. 13/12

Procés Consultoria “Reiventa’t”
Al Maig de 2013 l’Associació “in via” i 8 
entitats més vam iniciar el programa de 
consultoria Reinventa’t. És una iniciativa 
d’ECAS amb la col·laboració d’Obra Social 
“la Caixa” i la Fundació KPMG. L’objectiu 
és orientar i acompanyar entitats no lu-
cratives d’acció social en el procés de 
resituació que requereixen l’actual crisi 
socioeconòmica i els canvis en el model 
de finançament i intervenció del tercer 
sector social. 

El “Reinventa’t” es centra en quatre eixos: 
diagnosi, formació en emprenedoria so-
cial, disseny del pla de reconversió i men-
toratge per a l’aplicació del mateix. Del 23 
de maig al 29 de juliol es va realitzar la 
fase de diagnòstic, on es va analitzar de 
manera exhaustiva l’entitat des de 10 àm-
bits: Estratègia i posicionament, Govern 
Corporatiu i Òrgans, Màrqueting i Co-
municació, Base Social, Projectes, Gestió 
econòmica i Funding ingressos, Gestió Fi-
nancera i tresoreria, Organització i RRHH, 
Gestió del voluntariat, Aliances. 

El 26 de setembre es va presentar a la jun-
ta el resultat del diagnòstic de l’entitat i 
es va iniciar el disseny del pla de recon-

versió, és va iniciar la fase de proposta 
de iniciatives, objectius, activitats, indi-
cadors. Al desembre es va presentar a la 
junta y es va tancar el pla de reconversió.
La formació i el mentoratge per al segui-
ment del pla de reinvenció es realitzarà 
de Gener a Maig de 2014. 

Participació

Mitjans de comunicació
Programa “Latituds” de TV3 sobre 
Dones i crisi. Gravació el mes de febrer 
de casos atesos a Casa de la Jove

Revista de la celebració del dècim 
aniversari de la  Festa Major del Barri de 
Poblenou /10

Programa de Ràdio Estel “El 
Primer Café”, explicant l’Associació 
“in via”, els seus serveis i projectes. /11

Universitats
Jornada a la Universitat de Bar-
celona Sobre l’Acció socioeducativa 
en situació d’exclusió social: la mirada 
de l’educació social i la pedagogia. 
Metodologia de la intervenció. Ponència 
sobre Model Educatiu Integrador de 
col·lectius a Casa de la Jove. 13/5.

Presentació del Projecte ENDA-
VANT Sobre intervenció familiar i els 
seus fills/illes a  la Facultat de Pedago-
gia. Juny.  

IV Jornades de Cultura de Me-
diació. “El Compromís de la Mediació 
en temps de crisis”. Taula rodona: Me-
diació per a la infància i l’adolescència 
en temps de crisi. Ponència sobre el 
projecte ESPAI d’APRENDRE “ in via”, 
com model que engloba  família-alum-
ne-Espai d’Aprendre “in via”. 16 – 17 de 
maig Universitat de Barcelona. 

Altres
Jornada anual de “l’ACORD Ciu-
tadà per una Barcelona Inclusi-
va”, participació a la Taula: Transforma-
ció de situacions de vulneració dels drets 
dels infants/adolescents i famílies. 20 
de juny. En la mateixa Jornada, partici-
pació en la Lectura de la Declaració pel  
Compromís amb l’Estratègia Compartida. 
Administració i Entitats Socials. 

Participació en la 18 Mostra 
d’Associacions de Barcelona 
2013 a l’estand de la Federació Catalana 
de Voluntariat Social de Catalunya, del 20 
al 24 de setembre a la Plaça Catalunya. 
Ajuntament de Barcelona 

Participació activa a  la Festa  
Major del Barri de Poblenou, 
especialment al carrer Amistat, on s’ubica 
la Seu de l’Associació “in via”. Setembre

Taller d’accions per a la millora de 
les condicions de vida de les famílies per 
reduir situacions de risc en la infància.  
Ajuntament de Barcelona en el marc de la 
Estratègia Compartida. 28 de novembre

Adhesió a la firma del Pacte per 
la Infància a Catalunya. amb 70 
entitats,  agents socials, partits polítics… 
Palau de la Generalitat. 19 de Juliol.

17è FÒRUM FEDAIA “Els reptes ac-
tuals en l’atenció a la infància: Educació, 
prevenció i protecció” 17 i  18  d’Octubre.

Jornada Social Return on in-
vestiment. ECAS Entitats catalanes 
d’acció social. 11/03.

Treball en xarxa
Representació de l’entitat 
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. Membre del consell de govern.

Acord Ciutadà per una  
Barcelona inclusiva 
Membres del Consell de Govern de 
l’Acord Ciutadà  
Membres del Comitè Executiu del Con-
sell de Govern de l’Acord Ciutadà 
Membres de la Comissió de la Jornada 
anual de l’AcordCiutadà 
Participació en les xarxes: Inserció Econo-
mia Social i Immigració / Xarxa Habitatges 
Inclusió Social / Xarxa Acollida

Consell municipal de Benestar so-
cial de l’Ajuntament de Barcelona 
Participació als grups: Pobresa / Dona 

Federació Catalana del Volunta-
riat Social Membre de l’Equip de Coor-
dinació UT (Unitat Territorial) Barcelona 

Taula del Tercer Sector Social 
Membre del grup de Finançament com a 
representants de FEPA

ECAS - Entitats Catalanes d’Acció 
Social Participació a la Comissió de famí-
lia i a la de Inserció Laboral

FEDAIA - Federació d’Entitats 
d’Atenció i d’Educació a la 
Infància i l’Adolescència  Parti-
cipació a la Comissió de Reforç Escolar. 
Participació a la Comissió de Família

FEPA  Federació d’Entitats amb Projec-
tes i Pisos Assistits

NABIU Associació Catalana per la Inte-
gració laboral de persones Bordelines en 
les Administracions Públiques

ACTAS Associació Catalana de Treball 
Suport per persones amb disminució

AESE Asociación Nacional de Trabajo 
con Apoyo
TIAC Taula Infancia Adolescència de 
Catalunya

Anem per feina
Coordinadora d’Entitats de 
Poblenou
Apropem-nos
Codi Ètic de les Associacions  
de Barcelona 

Formació contínua, participació, treball en xarxa
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Col·laboracions  
Específiques
Fundació SURT: “Empowering 
Care”. Empowering girls in residential 
care against violence women”. Informe 
de recerca.

Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears 
(www.apfcib.org) Promoció de la salut 
afectivo-sexual i prevenció de la sida en 
dones especialment exposades de les 
cases d’acollida i pisos assistits.

Servei de Psiquiatria Transcul-
tural de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron. Centre d’Atenció i Segui-
ment . Suport del Servei de Psiquiatria 
Transcultural per atendre persones 
immigrants dels nostres serveis.

Agència de l’habitatge de Cata-
lunya Desenvolupament de les xarxa 
d’habitatges d’inclusió atorgant ajuts als 
habitatges d’inclusió de l’Associació.

Projecte “Aquí” Continuitat 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 Ser-
vei de Mesures Penals Alternatives. 

Universitats
UNIVERSITAT DE BARCELONA Facultat 
de Pedagogia. Pràcticum Treball Social. 
Facultat de Pedagogia. Pràcticum 
d’Educació Social. Facultat de Psicologia. 
Màster Oficial en Intervenció Psicosocial
UNIVERSITAT RAMON LLULL/FUNDACIÓ 
BLANQUERNA Facultat de Ciències de 
l’Educació. Pràcticum en Psicología Clíni-
ca i Postgrau en Mediació

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

SOC SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
Centre d’Estudis Esplai. Mediació Co-
munitària. Barcelona Activa. Mediació 

Comunitària
UNIVERSITAT POMPEU FABRA Postgrau 
Mediació - IDEC

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 Especialit-
zats 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. Direcció 
Programa Dona. Servei d’Atenció Recupe-
ració i Acollida (SARA). Central d’Urgències 
i Emergències Socials de Barcelona 
(CUESB). Serveis d’Atenció Primària
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA 
SOCIAL E IGUALDAD
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD-
SOCIAL Secretaria Inmigración
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DEL LLO-
BREGAT Programa Municipal per a la dona 
AJUNTAMENT DE BADALONA 
Servei d’Inserció Laboral

Empreses 
AUREN
ABACUS 
ABELLÓ LINDE
ARAPDIS
AS. PROMO. D’OCUPACIÓ I SERVEIS SOCIALS
BLANCO MOBLES
BODEGA “LA TIETA”
BON PREU
CAFÉ CARACAS
CANSALADERIA BALART
CARNISSERIES TRINXANT C.B
CARREFOUR
CAT ETTT
CALTOR ACTIVIDADES
CENTRO DIETÈTIC POBLE NOU

CET LABORIS
CLECE
CLIMER
CONDIS SUPERMERCATS
CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
DECATHLON
DISWORD
DROGUERIA-PERFUMERIA JOSE Mª CAMPANERA
EL CORTE INGLES
EL TALLER
ELS PESCADORS
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATA-
LUNYA (FGC)
FICOSA ELECTRONICS
FINQUES AFYOP
FLORISTERIA MARGARITA
FORN CASANOVAS
FORN FABREGAT-CASTELLVÍ
FORNS ENRICH
GABINET D’ESTUDIS JURÍDICS V&V
GELIM
GRANJA ELS PALLARS
GRUP ASPROSEAT
GRUP ISS
GRUPO EMPRESARIAL VIVENTIA
GRUPO EULEN
GRUPO FLISA
HOTEL HESPERIA
HSI Grup
IKEA HOSPITALET
IMANCORP
IMDICO
INCORPORARATED SERVICES
LUGARIN DO PEPE
LUSITANO
Mª  NÚRIA CAMPS PULIDO
MARTA & GRABRIEL IMATGE
MC’DONALDS
MITON
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
TAPISSERIA JOVE
TALLERS BELLVITGE
TEB BARCELONA
TEB SANT ANDREU
TEMPORING
TELEPIZZA
TURRIS PANEM
TOYS “R”US IBÉRICA
UNIDROCO
URBACET
VITRALLS J.M. BONET

Entitats
ACTAS
ANEM PER FEINA
APROPEM-MOS
ASSOCIACIÓ AMPUTATS SANT JORDI
ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE 
CATALUNYA I BALEARS
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
CITE
COL·LEGI D’EDUCADORES I EDUCADORS SO-
CIALS 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
COORDINADORA D’ENTITATS  
DEL POBLENOU
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 BAYT AL-THAQAFA
FUNDACIÓ COMTAL CENTRE OBERT TRIA
FUNDACIÓ INTEGRA 
FUNDACIÓ MANPOWER
FUNDACIÓ MARIA FRANCISCA ROVIRALTA
FUNDACIÓ PREVENT
FUNDACIÓN PRIVADA CARME Y MJOSÉ GODÓ
FUNDACIÓ PRIVADA VIARANY
FUNDACIÓ PRIVADA GASPAR DE PORTOLA
FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE
FUNDACIÓ SURT
FUNDACIÓ VALLPARADIS FPC
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU 
INSTITUT ORTOPEDAGÒGIC DEL NEN DÉU
MUJERES LATINAS SIN FRONTERAS
OBRA SOCIAL CAIXA DE PENSIONS “LA CAIXA”
OFICINA “LA CAIXA “ GUINARDÓ
OFICINA “LA CAIXA” POBLENOU
PRAHU
PRO HABITATGE
PROBENS
TALLERES BELLVITGE

  

Col·laboracions
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Ingressos 2013   
 
Quotes Socis 4.151 € 

Gestió Delegada Serveis Públics 654.564 € 

Generalitat de Catalunya

Infància Respon i SOMIA (DGAIA)  309.087 €  

Places Menors Edat Pis Assistit (ASJTET)  45.475 €  

Centre EDDA (DGAIA)  300.002 €  

Per prestació de Serveis Privats 260.238 € 

Ajuntament de Barcelona, EAD i Altres/servei residències 117.158 €  

Estades MARATO de TV3 94.569 €  

FSC Inserta - Formació 38.975 €  

ESPAI “in via”: mediació/aprendre/psicologia  9.537 €  

Subvenciones Públiques 289.628 € 

Ministerio de Sanidad y Politica Social (IRPF) 20.000 €  

Ministerio de Trabajo e Inmigración (RG) 26.903 €  

Ministerio de Trabajo e Inmigración (FEI) 26.826 €  

ICASS -PROGRAMA 316 73.000 €  

ICASS -PROGRAMA 314 20.000 €  

Secretaria Infància i Adolescència: ASJTET 23.500 €  

Institut Català de les Dones (ICD) 6.101 €  

Ajuntament de Barcelona - Aprop’at 2.900 €  

Secretaria Polít. Familiars - Projecte Endavant 6.500 €  

Diputació de Barcelona - Projecte Endavant 1.075 €  

Dpt. Treball - Itineraris Inserció IPIS 58.656 €  

Dpt. Treball - linea B-POIN 19.888 €  

Dpt. Treball - Servei d’Ocupació de Catalunya 679 €  

Xarxa d’habitatge  3.600 €  

Subvencions Privades 6.937 € 

Obra social La Caixa 6.937 €  

Donacions Privades 1.484 € 

Subvencions de capital traspassades 26.626 € 

Altres Ingressos 6.056 € 

 

TOTAL INGRESSOS 1.249.685 € 

Ingressos 2013  

Quotes Socis 0,3%  4.151 € 
Gestió Delegada Serveis Públics 52,4%  654.564 € 
Per prestació de Serveis Privats 20,8%  260.238 € 
Subvenciones Públiques 23,2%  289.628 € 
Subvencions Privades 0,6%  6.937 € 
Donacions Privades 0,1%  1.484 € 
Subvencions de capital traspassades 2,1%  26.626 € 
Altres Ingressos 0,5%  6.056 € 
  
TOTAL INGRESSOS 100,00%  1.249.685 € 
  
  
  
  
 

 
  
 
  
  
Despeses 2013  

Compres, subministraments i  
altres despeses dels projectes 16,7%  226.575 € 
Personal Projectes 61,2%  829.442 € 
Personal gestió 12,0%  162.461 € 
Gestoria, auditors, assessors,  
advocats, notaris ... 5,0%  68.180 € 
Arrendaments, canons 0,4%  5.331 € 
Assegurances 0,5%  7.017 € 
Despeses financeres 0,3%  3.545 € 
Amortitzacions 2,6%  34.752 € 
Tributs 0,1%  1.236 € 
Despeses anys anteriors 0,5%  6.939 € 
Altres 0,8%  10.304 € 

  
TOTAL DESPESES 100,00%  1.355.784 € 
  

17%

61%

12%

5%

0%
1%

0%

3%

0% 0% 1%

Compres, subministraments i altres despeses dels projectes

Personal Projectes

Personal gestió

Gestoria, auditors, assessors, advocats, notaris ...

Arrendaments, canons

Assegurances

Despeses financeres

Amortitzacions

Tributs

Despeses anys anteriors

Altres

0%

52%

21%

23%

1%

0% 2%

1%

Quotes Socis

Gestió Delegada Serveis Públics

Per prestació de Serveis Privats

Subvenciones Públiques

Subvencions Privades

Donacions Privades

Subvencions de capital traspassades

Altres Ingressos

0%

52%

21%

23%

1%

0% 2%

1%

Quotes Socis

Gestió Delegada Serveis Públics

Per prestació de Serveis Privats

Subvenciones Públiques

Subvencions Privades

Donacions Privades

Subvencions de capital traspassades

Altres Ingressos

17%

61%

12%

5%

0%
1%

0%

3%

0% 0% 1%

Compres, subministraments i altres despeses dels projectes

Personal Projectes

Personal gestió

Gestoria, auditors, assessors, advocats, notaris ...

Arrendaments, canons

Assegurances

Despeses financeres

Amortitzacions

Tributs

Despeses anys anteriors

Altres

Compres, subministraments i  
altres despeses dels projectes 
Personal Projectes 

Personal gestió 

Gestoria, auditors, assessors,  
advocats, notaris ... 
Arrendaments, canons 

Assegurances 

Despeses financeres 

Amortitzacions 

Tributs 

Despeses anys anteriors 

Altres

Dades econòmiques



60 anys 
donant 
oportunitats 
60 anys 
generant 
somriures
Gràcies 
a tothom
per fer-ho 
possible
Carme Laorden i Medina 
Directora General Associació “in via” 
Barcelona, Maig 2014

EDITA 
Associació “in via” 
Barcelona

DISSENY GRÀFIC 
EVA ANGUERA

IMPRESSIÓ
IMDICO



“cap persona 
sense una 

 oportunitat”

creant 
somriures

Carrer de l’Amistat 15, baixos
08005 Barcelona
T 932 155 626
www.invia.cat
invia@invia.cat


