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acompanyem a la persona en el seu procés 
vital per a que creixi en autonomia,  
responsabilitat i es reconegui com a  
protagonista de la seva vida  
i vetllem per:

L’afavoriment de la igualtat 
d’oportunitats

L’eradicació de la violència  
masclista i/o familiar

El desenvolupament de  
la infància/adolescència i  
joventut en risc

La capacitació de persones  
amb discapacitat

La resolució dels conflictes  
des de la Mediació 

atenció a 
les persones
HABITATGES D’INCLUSIÓ

117 Persones  22 famílies  50 infants/adolescents 

FAMÍLIES IN VIA

474 persones 133 famílies 255 infants

ORIENTACIÓ FAMILIAR 

INFÀNCIA RESPON 12.976 persones  2.426 famílies 89 adolescents
SOMIA 370 persones  124 famílies 158 infants/adolescents

ENDAVANT 47 persones  42 famílies  23 adolescents

INSERCIÓ i FORMACIÓ 

675 persones  596 aturats  47 inmigrants  32 discapacitats intel·lectuals 

SUPORT EDUCATIU  

ESPAI D’APRENDRE  149 infants/adolescents   68 famílies

PSICOLOGIA

10 persones ateses 79 entrevistes

MEDIACIÓ

12 consultes 7 processos 6 famílies

14.818 persones ateses 
1.842 presencialment 
1.207 adults/joves   635 infants/adolescents
12.976 telefònicament: 
12.887 adults   89 adolescents
2.821 famílies    

“in via” 
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Neus Munté i  
Fernàndez
Consellera de  
Benestar Social i  
Família

Em plau poder saludar-vos des d’aquestes pàgines. Entitats com 
l’Associació “in via” són un exemple de la tenacitat i el compromís 
del Tercer Sector Social amb el país i els col·lectius en risc d’exclusió 
social. Sou un company de viatge habitual per al Departament de 
Benestar Social i Família, doncs compartim el mateix públic objectiu: 
dones víctimes de violència de gènere, dones en situació de risc, 
joves tutelades i extutelades, persones amb discapacitat, famílies, 
infants, adolescents...
La vostra tasca al costat dels qui més pateixen és encomiable, com 
ho és la vostra convicció i compromís per una societat més justa i 
amb igualtat d’oportunitats. És des de l’acció directa a peu de car-
rer que exerciu diàriament com s’obtenen respostes més eficaces, 
per això sou imprescindibles: formeu part d’un engranatge sòlid, 
sou una baula d’una cadena que implica a l’Administració, al sector 
privat i a les entitats socials, cadascú des de les seves competències 
i responsabilitats. 
A Catalunya, a diferència d’altres països, tenim la sort de comptar 
amb un teixit associatiu, amb un Tercer Sector Social que esdevé 
clau en el manteniment de l’Estat del Benestar. Allà on no arribem 
els poders públics hi arribeu vosaltres, amb el nostre suport i el de 
moltes persones voluntàries que experimenten la major riquesa, és a 
dir, la de saber donar sense esperar res a canvi. O potser sí -i això no 
té preu- obtenint un somriure o una mirada de complicitat. 
Els humans som éssers socials. Necessitem del contacte amb els al-
tres i ningú hauria de ser víctima d’abusos ni de desatencions al 
llarg de la seva vida, menys encara en l’etapa de la infantesa o l’ado-
lescència que, com sabem, són clau perquè és quan edifiquem els 
fonaments del nostre projecte vital. Tothom té dret a ser feliç, a 
sentir-se acompanyat i estimat. Sóc conscient que a l’Associació in 
via genereu aquest escalf i que ho feu amb tota la professionalitat i 
dedicació possible. Per això us vull traslladar el meu sincer agraïment 
i desitjar-vos tots els encerts. 

La realitat del 2014 són 14.818 persones ateses,  
víctimes de violència masclista o intrafamiliar, famílies 
monomarentals, persones en risc d’exclusió,  
infants i joves menors de 18 anys, persones amb  
discapacitat intel·lectual.
Darrere d’aquestes xifres hi ha una persona a qui hem 
acompanyat per a millorar el seu dia a dia, a qui hem 
escoltat i hem ajudat a mirar el futur amb esperança.
Un any més hem ofert els nostres serveis d’habitatges 
d’inclusió, d’inserció i formació, de suport psicològic i 
d’orientació a les famílies i infància.
Ens hem reafirmat en el nostre compromís contra la  
violència i en totes les formes que l’envolten. Hem creat 
noves aliances de futur amb altres entitats com la nostra 
fent un front comú. Hem “cantat gospel” al nostre barri 
del Poblenou, per a l’Eliminació de la violència contra  
les dones.
Ha estat sobretot un any de reinvenció, de compromís, 
d’obrir-nos al barri, a la ciutat, de compartir esforços, 
de fer equip, de col·laboració, en el que hem creat 
les bases per impulsar el nostre futur, i en el que ens 
agradaria seguir comptant amb el vostre suport.

Moltes gràcies
Equip “in via”

més equip, aliances, projectes, 
presència al barri

salutacions
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testimonis
Els Habitatges d’Inclusió “in via”  
proporcionen allotjament, manuten-
ció i atenció psicoeducativa a joves, 
dones i famílies monomarentals en 
situació de vulnerabilitat a través de: 
“Casa de la Jove”, la residència assis-
tida 24 hores, els Pisos d’Autonomia 
“Marina” i “Espígol”, amb acompanya-
ment educatiu diürn i el “Pis Jove”, de 
màxima autonomia.
Les residents i famílies monomarentals 
acollides als Habitatges d’Inclusió  
compten amb un suport educatiu  
adaptat a les seves necessitats i  
objectius d’autonomia, i amb un suport 
psicològic que poden rebre tant a nivell 
individual com a nivell grupal. En aquest 
sentit les famílies residents poden  
participar del projecte “Família en Joc”, 
que tracta de millorar les relacions  
maternofilials a través del joc.

“Casa de la Jove” 
Casa d’acollida per a 24 dones i joves, 
amb o sense fills, en situació de risc per 
ser víctimes de violència masclista/intra-
familiar, en situació de desemparament 
o  sense recursos. Elaboren i desenvo-
lupen un pla de millora individual amb 
l’objectiu d’assolir la seva autonomia en 
tots els àmbits: psicològic, maternofilial, 
laboral, econòmic, judicial, etc. 

“Hola soy Ahlam Lahssairi y he tenido 
la oportunidad de poder estar en Pi-
sos de Autonomia, mi experiencia y mi 
paso por el piso ha significado un cam-
bio muy importante ya que me han brin-
dado la oportunidad de valerme por mi 
misma y cambiar mi forma tan infantil e 
irresponsable que tenia de ver la vida.”  
(AL) Jove extutelada resident Pisos d’Autonomia

“L’oportunitat de desenvolupar la meva 
feina al costat i per a les dones, joves 
i nens als qui l’Associació in via dóna 
acolliment i suport enriqueix dia a dia la 
meva vida professional , aportant-me un 
aprenentatge continuat i la possibilitat 
d’acompanyar-los en el seu procés cap a 
una vida autònoma i digna, que és el que 
tot esser humà es mereix.”  
(DS) Coordinadora Habitatges d’Inclusió

Allotjament i acompanyament psicoeducatiu a joves, 
dones i famílies en risc d’exclusió social

habitatges 
 d’inclusió

En el 2014 les dones i joves han parti-
cipat en els tallers de ioga, sexualitat i 
afectivitat, inserció laboral i millora de 
les habilitats socials, a càrrec de l’equip 
educatiu, així com en el projecte  
“Kangurs”, destinat a promocionar el 
voluntariat entre les mares residents.
Aquest any s’ha donat atenció psico-
lògica a 57 persones, amb un total de 
197 entrevistes i 193 sessions de teràpia 
familiar grupal.

Pisos d’Autonomia  
Pisos per a 8 noies joves extutela-
des que necessiten un acompanya-
ment psicoeducatiu en el seu procés 
d’emancipació. En assolir la majoria 
d’edat, les noies extutelades que no 
compten amb un recolzament familiar 
poden realitzar un procés d’emancipació 
progressiu a través d’un acompanya-
ment educatiu i d’un pla de treball tant 
a nivell psicoemocional com econòmic, 
formatiu i laboral. S’ofereix un segui-
ment educatiu i psicològic no només 
a les joves allotjades en els recursos 
residencials sinó també als joves ex-re-
sidents i altres derivats de l’Àrea de Su-
port al Jove Tutelat i ExTutelat (DGAIA)
Al llarg del 2014 s’ha proporcionat aten-
ció psicològica a 30 noies i nois tutelats, 
realitzant-se un total de 211 entrevistes.
També hem fet seguiment socioeducatiu 
a 4 joves exresidents .

“Pis Jove”
Pis per a dones o joves que ja disposen 
d’una autonomia econòmica però que 
encara requereixen d’un major temps 
d’acompanyament residencial.

Habitatges d’inclusió 
117 persones ateses
67 majors de 19 anys
13 de 16 a 18 anys 
37 infants
22 famílies monomarentals

Casa de la Jove  
74 persones ateses
142 dies mitjana per persona

Pisos d’Autonomia  
8 noies residents
211 dies mitjana per persona
4 noies exresidents  
seguiment socioeducatiu
30 joves  
seguiment psicològic

Pis Jove
2 famílies monomarentals
1 jove extutelada
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testimonis
“L'ajuda que ens ha aportat in via ha 
suposat per a nosaltres la possibilitat 
de mantenir l'aigua pagada ja que si no 
ens l'haguessin tallat el mateix mes que 
ens van donar l'ajuda. També ens ha do-
nat la possibilitat de pagar el pis ja que 
si no hagués estat aquest suport econò-
mic  hauríem d’haver decidit entre pagar 
el pis o menjar. D'altra banda també ens 
han ajudat a poder comprar-li roba al 
nostre petit ja que no comptàvem amb la 
roba suficient per a l'hivern. En definiti-
va ha estat una ajuda inestimable per a 
nosaltres que hem pogut menjar durant 
mes de tres mesos i comprar el neces-
sari per a que el nostre petit no passes 
fred i, sobretot, hem pogut conservar el 
pis. Mai podrem estar el suficientment  
agraïts pel que van fer per nosaltres 
aquells dos mesos. Fan una labor molt im-
portant per a totes les persones, que per 
desgracia, patim les conseqüències de la 
crisis.” (JB) Familiar atés

Vam iniciar aquest projecte amb poc 
temps (2 mesos) i molta il·lusió en poder 
esdevenir un matalàs econòmic tempo-
ral per a totes aquelles famílies que amb 
l’arribada de la crisi socioeconòmica van 
anar empobrint-se fins a tenir dificultats 
per cobrir les seves necessitats bàsiques. 
A banda d’un gran aprenentatge a nivell 
professional aquest projecte ha estat una 
oportunitat per a proporcionar una mica 
d’oxigen a aquestes famílies. 

Les famílies beneficiaries han estat  
derivades per Serveis Socials Bàsics  de 
diferents Ajuntaments de Catalunya, per 
diferents entitats amb les quals treba-
lla l’associació i pels diferents serveis de 
l’Associació “in via”.

Sobre les famílies ateses cal dir que han 
estat ateses 64 famílies monoparentals, 
és a dir un 48,12% del total de famíli-
es que han participat en el projecte i 
que d’elles, un 87% estan formades per  
famílies monomarentals espanyoles, 
fet que evidencia la feminització de la  
pobresa catalana.

Famílies “in via”

56.900 € targes alimentació 
36.995,5 € targes roba 
414,52 € productes farmàcia
2.964,8 € targes transport 
2.364,35 € factures subministraments

99.639,17 € import suport directe

133 famílies 
64 monomarentals 
255 infants 
219 adults

Donem suport a les necessitats bàsiques

famílies 
 “in via”
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testimonis Infància Respon
El Telèfon Infància Respon és un servei 
públic de la DGAIA que forma part de 
la UDEPMI (Unitat de Prevenció del 
Maltractament Infantil). Obert a adults i 
infants/adolescents, en tot el territori de 
Catalunya, que tenen coneixement de si-
tuacions de risc i/o necessiten assessora-
ment en temes d’infància i adolescència. 
Atenem les 24h del dia,  
els 365 dies de l’any
Escoltem a tots els comunicants siguin 
adults o infants/adolescents, des d’una 
atenció curosa, lliure de judicis, treba-
llem per establir una connexió emocio-
nal amb la persona que truca per tal 
d’ajudar-la en la seva demanda i que 
alhora pugui sentir-se escoltat i la truca-
da sigui d’utilitat. Alhora explorem molt 
acuradament i des del respecte aquells 
indicadors de risc que ens ajudin a fer-
nos una composició de la situació dels 
infants /adolescents que ens truquen per 
a valorar l’ajuda més adequada. 
La finalitat d’una banda, és la detecció 
de situacions de risc dels infants/
adolescents del territori de Catalunya, 
per tal d’activar els recursos i serveis 
més adients per a la seva protecció. Per 
altra banda, l’orientació i el suport als 
professionals que ens consulten per ser 
acompanyats en la seva tasca diària amb 
infants/adolescents i les seves famílies. 

“Mai ningú m’havia dit el que tu m’has 
dit. Gràcies pel teu ajut i per escoltar-me 
com ho has fet” 
Comunicant del IR

El proceso de mediación me ha enseñado 
a tomarme las cosas con mi hija co n me-
jor sentido del humor, que era algo que 
no tenia. Eso me ha ayudado mucho en 
nuestra realción ya que nos ha ayudado 
a acercarnos la una a la otra.  
Testimoni de SOMIA

De 2.285 casos,1.044 han estat tras-
passats a UDEPMI , dels quals un 71% 
correspon a trucades de professionals.

SOMIA
Atenem a famílies amb fill menors 
d’edat, oferint  orientació, assesso-
rament i acompanyament  davant de 
conflictes relacionals i comunicacions  
que puguin estar patint. 
Es valora la intervenció més idònia per 
a cada família, a través de Processos de 
mediació familiar i intervencions de caire 
psicoeducatiu per a progenitors i els 
seus fills , des d’una perspectiva de la  
parentalitat positiva, sempre des d’una 
visió sistèmica i potenciant els propis 
recursos de la família en la resolució  
de les seves dificultats. 
Acompanyem a les famílies en moments 
de crisis vitals en els que es troben,  
ajudant-les així en la gestió de les seves 
dificultats i posant èmfasi en els seus 
propis recursos,  ajudant-los així a un 
apoderament que els permetrà en un 
futur gestionar per si sols altres  
situacions de crisis familiars que puguin 
viure, o gestionar-les d’una   
manera menys dolorosa. 

Infància Respon
12.976 trucades  
2.285 casos nous 
980 orientacions 
particulars 
1.001 orientacions 
professionals 
215 denúncies 
89 orientacions 
adolescents 

SOMIA
124 noves famílies
76 intervencions 
familiars
359 entrevistes
158 infants/adolescents

Infància Respon i SOMIA

orientació famílies
 i infància
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testimonis Projecte Endavant  
Atenció a les families per a  
assessorar i orientar a nivell  
socioeducatiu i prevenir dificultats 
o problemàtiques de comunicació. 
Mètode de treball dinàmic i  
participatiu. 
Detectem la situació de crisi,  
observem les dificultats del sistema 
familiar, explorem la capacitat dels  
progenitors, treballem la participació 
activa dels adolescents.

A. Atenció familiar en grup  
Per a compartir i analitzar amb d’altres  
famílies situacions de dificultat: 
•	Famílies amb fills fins a 11 anys 
•	Famílies amb fills adolescents 
•	Adolescents 
 
B. Atenció familiar individualitzada. 
Aprofundir en les funcions i relacions 
familiars, oferint: 
•	Acompanyament socioeducatiu 
•	Teràpia familiar
•	Mediació familiar

Va poder assistir als dos grups amb la 
parella i la filla gran al d’adolescents. La 
participació conjunta amb altres famí-
lies va ser enriquidora i instructiva. Les 
experiències dels demés ajuden a veure 
els propis errors, què tenim que corregir. 
A posar límits i que es mantinguin que 
siguin conseqüències reals que es puguin 
complir. També ens a ajudat a diferenciar 
l’escoltar del nostres fills, a sentir-los, no 
és el mateix. Escoltar és molt més difícil. 
Entendre que necessitem espais junts i 
l’hora donar-los lloc a la seva intimitat.
Testimoni assistent als grups (JP) 

L’experiència grupal amb els pares i les 
mares suposo un repte cada any, una 
gra oportunitat per continuar aprenent 
i mantenint via la meva professió. Cada 
persona, cada família i cada grup és 
únic, implicant una nova recerca d’eines 
i metodologia diferent i una adaptació a 
les seves característiques i necessitats És 
doncs molt enriquidor a nivell personal 
i professional poder compatir aquest 
temps/espai amb les diferents famílies. 
Testimoni  persona tècnica (AS) 

 

Endavant

orientació famílies
 i infància

Volem
•	Estimular l’autoestima i l’autonomia 

des de la serenor (preocupació ma-
nifestada per famílies amb fills fins a 
11 anys, davant la dificultat per posar 
límits i normes, trobar un equilibri en 
la seva actuació: límits a casa; tasques; 
temes escolars, baralles entre ger-
mans).

•	Donar elements per entendre millor 
l’adolescència i reflexionar-hi (preocu-
pació manifestada per les famílies 
amb fills/filles adolescents davant els 
conflictes greus de convivència).

•	Promoure canvis en la dinàmica co-
municativa i relacional amb la família 
(manifestat pels adolescents)

Endavant
47 persones ateses
24 adultes
23 adolescents

Atenció familiar  
en grup 
16 famílies  
fills 6 a 10 anys
26 famílies  
fills adolescents 
23 adolescents 
 
Atenció familiar 
individualitzada
4 teràpies 
4 mediacions 
42 orientacions  
socioeducatives  
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testimonis Espai Aprendre
Es promou una atenció global als 
infants/adolescents, joves i a les seves 
famílies, a fí d’evitar l’abandonamnet i 
el fracàs escolar.  
A través del suport educatiu als fills 
s’orienta a pares/mares i referents, molt 
especialment quan hi ha risc d’exclusió 
social per evitar les desigualtats i que els 
infants quedin fora del sistema escolar.  
El treball es realitza de manera coordi-
nada, en xarxa amb els serveis socials 
i educatius de l’entorn, especialment 
en els casos de les famílies que tenen 
condicions econòmiques precàries. La 
prevenció és un dels valors diferencials 
d’aquest projecte.
Es contempla amb molta cura, els casos 
d’immigració, segones generacions i 
els casos de necessitats d’aprenentatge 
específiques.
A tots els alumnes se’ls ha fet una orien-
tació familiar i s’ha fet coordinació amb 
l’escola. Gran part d’aquests alumnes 
atesos tenien amb problemes de dificul-
tat d’atenció, hiperactivitat, dislèxia... al-
guns sense diagnosticar. Tot i això s’han 
aconseguit els resultats esperats.

Espai d’Aprendre 

suport
 educatiu

“Estic cursant 4rt de l’ESO i vinc des de 
3r de l’ESO, venir a “in via” ha suposat 
un camí, ja que per a mi els estudis no 
m’anaven bé, tinc dificultats d’atenció i  
des de que vaig començar a venir he  
anat millorant. Sobretot estic més  
animat a estudiar cosa que abans no era 
així, em posava molt nerviós als exàmens 
i gràcies a l’ajuda de l’Espai ho vaig  
superant. A més m’han ajudat amb 
l’escola. Tot el que faig em servirà pel 
meu futur, m’ajuden a estudiar,   
donant-me consells en els hàbits  
d’estudi. Quan acabi la ESO, estaré  
molt agraït a l’ESPAI d’ APRENDRE  
“in via”. “
(VS)  alumne 

“Sóc voluntària d’aquest Espai des de  
fa un any i mig. M’hi vaig involucrar  
perquè vaig decidir actuar enfront de la 
desigualtat social, i la educació em  
sembla bàsica per el desenvolupament 
de cada individu. El que em motiva a  
seguir és veure que realment he ajudat 
als alumnes i que els he motivat en el 
aprendre a aprendre, lema d’aquest  
servei. Al mateix temps que jo aprenc 
d’ells. És una gran experiència.”
(MS) Personal voluntari

La metodologia participativa, de petits 
grups cooperatius, és l’èxit de l’ESPAI 
d’APRENDRE.
La tasca realitzada de manera indivi-
dualitzada però compartint un espai 
col·lectiu, és una bona pràctica per 
coordinar família-escola-Espai, motiva a 
l’aprenentatge. 

Espai Aprendre
149 alumnes 
68 famílies
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testimonis
Espai Psicologia
L’espai Psicologia “in via”  sorgeix i  
s’inclou amb les necessitats detecta-
des a la resta de projectes de l’entitat,  
donant importància a la salut psicoso-
cial i l’acompanyament psicològic de les 
persones que atenem.
Es desenvolupa una primera avalua-
ció psicològica de les persones que  
s’atenen, valorant la necessitat d’in-
tervenció psicoterapèutica; es valora i  
s’intervé amb la persona a totes les  
seves àrees vitals (relacions, estudis/
feina, salut, oci…), contemplant així 
la problemàtica de consulta des de la  
globalitat de la persona i atenent als seus 
recursos propis i capacitats. 
L’aportació econòmica es valora segons 
la situació econòmica personal, garantint 
una intervenció de qualitat.

Espai Psicologia
“La frase que recull la feina feta podria 
ser “gràcies per ajudar-me a pensar i a 
veure les coses d’una altra manera”   
(BG) Assistent a tractament psicològic

“Les persones que consulten em confien 
la seva intimitat, per tant és un enorme 
privilegi i una gran responsabilitat.” 
(JC) Persona tècnica

Espai Mediació
“La participació en el procés de mediació 
va obrir la possibilitat de parlar i exposar 
el conflicte de convivència en la família, 
entre pares i els nostres fills ja grans. A 
casa no podiem dialogar i en un espai 
com aquest es va poder parlar del què 
ens estava passant, com podríem reaccio-
nar cadascú i què podríem aportar per a 
millorar la comunicació. En un altre espai 
no hagués pogut ser possible.” 
(AM) Assistent a un procés de mediació 

“Cada procés de mediació, tot i sent d’un 
mateix tipus de conflicte, és únic per les 
persones, posicions, interessos, necessi-
tats i desitjos. Per tant és un espai, per 
la mediadora, màgic, on s’acompanya a 
la persona empatitzant amb les parts, 
obrint al diàleg entre elles, mantenint 
el respecte i la confiança entre tothom i 
oferint responsabilitat tant des de la me-
diadora com treballant-la amb les parts. 
Una gran experiència.” (FF) Persona tècnica

 

Espai Psicologia i Espai Mediació

psicologia i 
 mediació

Espai Mediació 
És un servei privat de mediació on es 
dona resposta als conflictes amb un 
procés de mediació. Sent un recurs no 
jurisdiccional, voluntari i confidencial, 
a les parts ateses al servei se’ls facilita 
un espai on sentir-se reconegudes, tant 
en les seves problemàtiques, com en la 
resolució o la gestió de les mateixes. 
Els mateixos assistents al procés de  
mediació troben la resposta al conflicte  
i pacten acords per a poder gestionar-lo. 
La persona mediadora propicia la seva 
comunicació i protagonisme, garantint 
un procés equitatiu per ambdues parts. 
Oferim un espai on expressar les  
diferents posicions i malestars respecte 
de l’altre/s, sense judicis i aproximant-se 
a acords que puguin beneficiar a totes 
les parts. Tothom hi guanya i es pot 
sentir reconegut. 

Espai Psicologia
10 Persones ateses 
(14- 65 anys)
8 dones 2 homes
Entrevistes realitzades
79 entrevistes
75 primeres
74 de seguiment
Problemàtiques
dificultats de personalitat 
trastorns depressius
conflicte de parella
relacionals
ansietat

Espai Mediació
12 consultes
7 processos mediació
1 àmbit civil veinal
6 àmbit familiar:
2 processos de separació
1 entre família extensa
3 intergeneracionals amb 
fills/filles majors d’edat
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testimonis Formació
Fem una formació a mida, planificant 
l’itinerari formatiu i d’inserció  en funció 
de les característiques de cada partici-
pant,  amb pràctiques a empreses i amb 
la metodologia de treball amb suport. 
Oferim oportunitats de millora a les 
persones.

Itineraris individuals 
d’inserció 
Analitzem el perfil professional de cada 
persona, l’ajudem a descobrir potenciali-
tats i competències i planifiquem un pla 
de millora conjunta amb l’objectiu de 
d’afavorir l’ocupabilitat i la inserció laboral.

Per a aturats
Projecte Làbora. Projecte integral 
d’inserció laboral dirigit a persones 
aturades en risc d’exclusió social.
Per primer cop l’Ajuntament i les entitats 
del Tercer Sector (ECAS, CREU ROJA i FEI-
CAT) engeguen un projecte d’inserció.
Ofereix valors diferencials respecte a al-
tres programes d’inserció laboral:
•	Cooperació pública-privada.
•	Ofereix un Servei de tutoria personalit-

zada per acompanyar en l’itinerari cap 
a l’ocupació.

•	Realitzar un procés de treball basat 
en les competències de les persones,  

“En un principio no sabia que eran las 
competencias, me ayudaron bastante a 
mejorar como persona, a hacer una en-
trevista de trabajo, me dieron la oportu-
nidad de hacer prácticas, para aprender 
y conseguir un trabajo.  
Me habéis ayudado mucho, soy otra 
persona y he conseguido trabajo”.  
(R) 24 anys, participant del Programa POIN 

“En el Servicio se ayuda a la inserción 
social y laboral a colectivos con  
dificultades de inserción (personas en  
exclusión social y laboral y  
discapacitados).”

“Mi aportación es colaborar con los  
profesionales del servicio para que  
desarrollen sus labores e interactuar con 
los usuarios para llevar a cabo los  
objetivos propuestos”  
(PV) Voluntariat

Formació, itineraris individuals d’inserció

inserció i  
 formació

intermediació i inserció mitjançant els 
recursos especialitzats a la Ciutat per 
apropar a les persones usuàries al mer-
cat laboral.

•	Ofertes de treball reservades.
•	Iniciativa d’inserció laboral que ofereix 

a les empreses participants l’oportuni-
tat de participar en un projecte de res-
ponsabilitat social.

Programa d’Acollida. Entrevistes 
d’acollida, orientació laboral i bossa  
de feina.

 Per a immigrants
Programa  Integral d’Itineraris  
Individualitzats. Accions: Orientació 
laboral, TIC, tallers de cuina i atenció a 
la dependencia.

Per a persones amb  
discapacitat intel·lectual   
Programa POIN. Programa orientació 
i acompanyament a la inserció per per-
sones amb discapacitat intel·lectual i/o 
malaltia mental. 
 Itinerari formatiu de inserció: Els 
alumnes experimentan diferents perfils 
laborals, amb l’objectiu de descobrir 
potencialitats i competències que els 
permetin definir el seu perfil laboral per 
fer una recerca de feina  real.
•	Taller de Habilitats Personals de 75 

hores. On es treballa, l’entrenament 
cognitiu, recursos de l’entorn,  la imat-
ge personal.

•	Curs d’Iniciació sector de serveis, 325 
hores. On es treballa l’autonomia per-
sonal, la inserció laboral, la prevenció 
de riscos laborals, i els tallers de aux. 
administratiu i consergeria, muntatges 
i manipulats, magatzem i reposició de 
gènere, cuina.

Inserció i Formació
675 persones
596 aturats/es 
150 homes 
440 dones 
47 immigrants  
17 homes 
30 dones
32 discapaci-
tats intel·lectuals  
14 homes 
18 dones
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Junta directiva 
Elisa López-Mateos i Moreno  
Presidenta

Francesca Ferrari i Rebull 
Secretària

Rosa Pujol i Serra 
Vocal

Eduardo Bravo i Fernández 
Vocal

Òrgans tècnics de gestió
Òrgan directiu

 
Carme Laorden i Medina 
Directora General

Francesca Ferrari i Rebull 
Directora General Adjunta

Òrgans executius
Annabel Pallás i Miranda  
Coordinadora Executiva

Jordi Rotllan i Vilalta 
Pilar Aniceto Arroyo 
Comptabilitat

Irene Andrés i López 
Cap d’Habitatges Inclusió

Dolors Sánchez i Peñalver 
Enric Lupión i Zubero 
Coordinació Habitatges Inclusió

Natividad Gordo i Herrero 
Cap servei Inserció i Formació 

Francesca Ferrari i Rebull 
Cap serveis  ESPAIS “in via”,  
“ENDAVANT”

Anna Montes i Vallecillos 
Cap Infància Respon i Servei 
d’Orientació i Mediació de la Infància i 
de l’Adolescència “SOMIA” 

organització i 
formació de 
l’equip “in via”

47 socis 
62 voluntaris
40 persones remunerades 
Génere: Dones 80%  Homes 20%
Titulacions: 7 llicenciades 17,5% 
   26 diplomades 65% 
   7 administració i serveis 17,5%
Tipus contractacions 
   31 fixes 77,5% 
   14 temps parcial 35%
   5% discapacitat
Transparència 
Des de 2003 auditada per Fundación Lealtad. 
Certificada des de 2003 pel Codi Ètic de les  
Associacions de Barcelona.

“in via” al món 
association acisjf-in via
Àmbit internacional (Ginebra, Suïssa) 
Odile Moreau  
Presidenta (Paris, França) 
acisjf@freesurf.ch 
www.acisjf-int.org

Federacion acisjf-in via
Àmbit estatal (Madrid) 
María Antonia Avilés Perea  
Presidenta(Madrid, Espanya) 
presidencia@federacionacisjf.com 
www.federacionacisjf.com
Carme Laorden i Medina 
Vocal Barcelona del Consell Nacional

“in via” (1953)
utilitat pública (1998)
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presència i visibilitat 
 
Organització del Primer Gospel Solidari per a “l’Eliminació de la violència contra 
les dones” Casino de l’Aliança del Poblenou.  
Web Bcnespai: Difusió concert Gospelsolidari. Web Atrápalo: venda d’entrades Gos-
pelsolidari. Diari digital del Poblenou

Programa “Vincles” TV3, capítol 19 
Entrevista Paola Garcia, resident habitatges “in via”

Event solidari “in via” Classe de Zumba Fitness 
Centre Cívic Can Felipa

Festa Solidària de Tallers en Família. – Botiga l’Ombelico   
Recaptació per a “in via”

Club Amistat. Acció de Voluntariat amb el suport del barri, on a través de la  
creació de bijuteria i objectes de regal i artesania es vol donar visibilitat a les  
accions ”in via”. 
- Stand “in via”. Festes de Maig 2014, 36a Fira d’Entitats i Artesans de Poblenou.  
- 19a. Mostra d’Associacions de Barcelona. Mercè 2014 – Std FCVS i Llotja 
- Fira Solidària de Nadal d’economia social Jardinets de Gràcia.  
- Vendes Solidàries al carrer Amistat,  cada primer dijous de cada mes. 

300 Revisions Oculars gratuïtes “in via”/Clínica Tacir.  
El periodico 12/14 

Participació activa a la Festa Major de Poblenou

“Sense afany de lucre” . RadioKanal BCN.  
Entrevista Carme Laorden/Francesca Ferrari

Ciutat Solidaria. Onda Cero.  
Entrevista Carme Laorden

III Jornada d’Assessorament Tècnic civil en l’àmbit de Família. El bon divorci, pre-
venim el malestar infantil (EATAF). Taula rodona “Els professionals què podem fer en 
aquests processos per prevenir o pal·liar el patiment a l’infant? Francesca Ferrari

Jornada de Voluntariat en l’àmbit de Salut/ Voluntariat igual al doble de Salut 
per persona. Ponència Annabel Pallàs. 

Marketplace. La responsabilitat social és de tots.  
Born Centre Cultural. 

Assistència al 2on Premi Ciutat Solidària a la tasca de les ONG’S

Assistència al 25è Aniversari de l’ICD
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Formació de l’equip  
“in via”

Formació interna des del servei Infància Res-
pon, Crisi i conflicte / Mindfulness a l’equip 
“in via” Equip Telèfon. 13/12

Trobada Institucional del voluntariat  
“in via”. 4/7

18è FÒRUM FEDAIA “Invertim en infància”

Cicle de col·loquis. L’intervenció amb la in-
fància i l’adolescència en risc des dels Serveis 
Socials Bàsics. Experiència d’un municipi. 
Col·legi de Treballadors Socials

“Trencar el silenci”. L’abús sexual a l’entorn 
de la petita infància. Aspace

I Jornada en Salut Mental. FEDAIA. La cons-
trucció d’una mirada conjunta en la salut 
mental infanto-juvenil: reptes i oportunitats. 

Bones pràctiques en el tractament i en el 
procés penal dels abusos sexuals a infants i 
adolescents. Fundació Viki Bernadet

Curs: Elaboració Informes per Infància Respon 

Jornadas Internacionales. Mediación, una 
herramienta útil en contextos familiares. 
Madrid.  Fundación ATYME

Taller Reptes en Inserció Laboral: adequar el 
perfil a l’oferta de treball 

Seminari la inserció laboral de les persones 
Trans. Xarxa Economia Social

Seminari Clàusules socials com gestinar-les. 
Xarxa Economia Social

Curs de Treball amb Suport AESE (Asociación 
Española de Empleo con Apoyo).

Seminari Recursos per a l’ocupació a Barcelo-
na. Xarxa d’Economia Social de Barcelona 

Jornada Companys de suport entre les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual. Associació 
Sant Tomàs.

Taller “Descobreix les teves competències 
clau”. Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya. 

 
 

 
 
 
 

Jornada de Salut Mental “La construcció 
d’una mirada conjunta en la Salut mental 
infanto-juvenil: reptes i oportunitats” FEDAIA

L’atenció als Joves tutelats. FEPA, Universitat 
de Girona i Generalitat de Catalunya

Jornadas Internacionales: Mediación una her-
ramienta útil en contextos familiares. Funda-
ción Atyme

Programa Reinventa’t. ECAS, OS la Caixa 
KPMG 2013-2014

Participació activa

Jornada anual de “l’ACORD Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva”,  
Presentació Balanç i Reptes Acord Ciutadà.  
Signatura Compromís Estrategia Compartida.  
Ajuntament de Barcelona

Participació en la 19 Mostra 
d’Associacions de Barcelona 2014  
a l’estand de la Federació Catalana de Voluntariat 
Social de Catalunya i a la LLotja.  
Ajuntament de Barcelona 

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

Jornada Treball “Factors d’èxit del 
voluntariat educatiu”.  
FCVS/ Ajuntament de BCN.  

El nostre treball en Xarxa
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 Consell de Govern de l’Acord Ciutadà 
Participació en les xarxes:  
Economia Social / Xarxa Habitatges Inclusió Social / Xarxa Acollida

II Àgora Ciutadana de Barcelona Social  
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 
Reconeixement de l’Alcalde de Barcelona, en la promoció del voluntariat i la canalització del 
compromís social de la ciutadania. 

Consell municipal de Benestar social de l’Ajuntament de Barcelona  
Participació als grups: Pobresa / Dona 

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

FEDAIA - Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i 
l’Adolescència  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 Suport per persones amb disminució. Membres de la Junta

AESE Asociación Nacional de Trabajo con Apoyo

TIAC Taula Infancia Adolescència de Catalunya

Anem per feina

Coordinadora d’Entitats de Poblenou

Apropem-nos. Participació Taula Joves (12-17 anys)

FCVS Federació Catalana de Voluntariat Social 
Membre de l’Equip de Coordinació de la Unitat Territorial de Barcelona,  
Dia Internacional del Voluntariat. 
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Col·laboracions

Servei de Psiquiatria Hospital de la Vall 
d’Hebron. Centre d’Atenció i Seguiment . 
Suport del Servei de Psiquiatria Transcultu-
ral per atendre persones immigrants dels 
nostres serveis.

Accions  
col·laboratives

IV Cursa solidària “Fem un pas pels altres!”. 
AMPA Escola Arenal de Llevant de Poblenou - 
Recaptació per a “in via”. 
Festa Solidària de Tallers en Família. – Botiga 
l’Ombelico - Recaptació per a “in via”. 
Empresa Depiline, bosses i difusió del 
concert de Gospelsolidari
Grup de Gospel’Hearts. Col·laboració gratui-
ta, recaptació per a “in via”
Clínica Tacir. 300 Revisions oculars gratuïtes 
per a infants en exclusió social. Coordinades 
per “in via”.
Amb diversos SSAP de Barcelona ciutat i 
comarques de Barcelona, amb el Centre de 
Mediació i Dret privat de Catalunya.
Col.laboració de l’equip Infància Respon en 
el PROYECTO DAPHNE JUST/2011-2012/DAP/
AG “identificación y prevención de la negli-
gencia y abuso en la primera infancia “ Pro-
tegiendo a los niños de 0-3 años de la vio-
lencia doméstica: Desarrollo de un protocolo 
de diagnóstico del abuso y la negligencia en 
la primera infancia y su implementación en el 
sistema público de salud.” (ID n º: JUST/2011-
2012/DAP/AG/3283 ), que se lleva a cabo en  
la Unitat d’Epidemiologia i de Diagnòstic en  
Psicopatologia del Desenvolupament de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Universitats col·laboradores

Hem format un total de 9 alumnes en 
pràctiques
UB, Facultat de Pedagogia -  Pràcticum Tre-
ball Social

UB, Facultat de Pedagogia – Pràcticum d’Edu-
cació Social
UAB, Facultat de Psicologia – Màster Oficial en 
Intervenció Psicosocial
Universitat Ramón Llull/Fundació Blanquerna 
Facultat de Ciències de l’Educació – Pràcticum 
en Psicología Clínica i Postgrau en Mediació
SOC, Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Centre d’Estudis Esplai.Mediació Comunitària
Barcelona Activa. Mediació Comunitària
PROBENS. Projecte IDA Integration Durch Aus-
tausch (Integración a través del intercambio)
Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya 
Formació en Supervisió 

Administracions

Parlament de Catalunya 
Generalitat de Catalunya. Departament de 
Benestar Social i Familia.  Direcció General 
d’Infància i Adolescència (DGAIA). Àrea de 
Suport als Joves (ASJTET ). Serveis Especia-
litzats d’Infància (EAIAS, ICIFS,UDEPMI...). 
Secretaria de Família. Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) 
Institut Català de les Dones (ICD). Departa-
ment d’Empresa i Ocupació. Direcció General 
d’Economia Social i Cooperativa i treball Au-
tònom. Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Secretaria General de Emigración e  
Inmigración y el Fondo Social Europeo 
Ajuntament de Barcelona. Sant Andreu (CSS 
Sant Andreu i CSS Garcilaso) Eixample (CSS 
Antiga Esquerra de l’Eixample i CSS Sagrada 
Família) Sant Martí (CSS Poble Nou i El Parc-
Vila Olímpica). Àrea Qualitat de Vida, Igualtat 
i Esports. Direcciódel Programa de la Dona.
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
Programa Municipal per a la dona
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Badalona  
Servei d’Inserció Laboral. Servei d’Atenció 
Recuperació i Acollida 
Diputació de Barcelona

Empreses 
AUREN
ABACUS 
ABELLÓ LINDE
APDSS
ARAPDIS
AS. PROMO. D’OCUPACIÓ I SERVEIS 
SOCIALS
ATRáPALO
BEACH HOSTEL BCN
BLANCO MOBLES
BODEGA “LA TIETA”
BON PREU
CAFÉ CARACAS
CANSALADERIA BALART
CARNISSERIES TRINXANT C.B
CALTOR ACTIVIDADES
CENTRO DIETÈTIC POBLE NOU
CLECE
CONSUM COOPERATIVA
DECATHLON
DEPILINE GROUP
DICOMOL
DROGUERIA-PERFUMERIA JOSE Mª 
CAMPANERA
EL RECANVI
EL TALLER
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA (FGC)
FLORISTERIA MARGARITA
FORN CASANOVAS
FORN FABREGAT-CASTELLVÍ
FORNS ENRICH
GABINET D’ESTUDIS JURÍDICS V&V
GANIVETERIA MERINO
GRUP ASPROSEAT
GRUP ISS
GRUPO EMPRESARIAL VIVENTIA
GRUPO EULEN
GRUPO FLISA
HOSTAL POBLENOU
HOTEL HESPERIA
HSI GRUP
IKEA HOSPITALET
IMANCORP
IMDICO
INPACTE
JESPAC
LIDL
LLUïSOS DE GRÀCIA
LUSITANO
MARTA & GRABRIEL IMATGE
MC’DONALDS
MERCADONA
MITON
MULLOR
NO LLEGIU
PAPERERIA L’AMISTAT
PARC SANITARI PERE VIRGILI
RESIDENCIA PARC SERENTILL
RECYCLE CAR
ROLDAN JOIERS
ROSA TORRES FORNER
SERUNIÓN
SUPERMERCATS BONPREU 
TAPISSERIA JOVE
TALLERS BELLVITGE
TEB BARCELONA
TEB SANT ANDREU
TELEPIZZA
TOYS’R’US DIAGONAL MAR 
TOYS’R’US MONTIGALÀ
UNIDROCO

Entitats amb les 
que treballem o 
col·laborem
ACTAS

ANEM PER FEINA

APROPEM-MOS

ASSOCIACIÓ ADSIS

ASSOCIACIÓ AMPUTATS SANT JORDI

ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR 
DE CATALUNYA I BALEARS

ASSOCIACIÓ EQMON

BANC DELS ALIMENTS

BARCELONA ACTIVA

CAIXA FÒRUM. CENTRE SOCIAL I CULTU-
RAL 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 
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

COORDINADORA D’ENTITATS  
DEL POBLENOU

COSMEVID

ECAS

ENGLISH CENTER 

ESCOLA BRESSOL RALET RALET 

ESCOLA BRESSOL BAMBI

ESCOLA NEN DÉU

ESCOLA EUGENIA CORTE Y  
CONFECCIÓN

ESCOLA MAREGASSA

ESCOLA VERGE DE MONTSERRAT

ESCOLA DE MúSICA DE GRÀCIA

ESPAI CABESTANY

FEDAIA

FEPA

FEDERACIÓ CATALANA  
DEL VOLUNTARIAT SOCIAL

FSC INSERTA

FUNDACIÓ ADECCO 

FUNDACIÓ ANTONI SERRA SANTAMANS

FUNDACIÓ BAYT AL-THAQAFA

FUNDACIÓ CASINO DE L’ALIANçA  
DEL POBLENOU

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

FUNDACIÓ COMTAL

FUNDACIÓ ROGER TORNÉ

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU 

INSTITUT ORTOPEDAGÒGIC DEL NEN DÉU

MUJERES LATINAS SIN FRONTERAS

OBRA SOCIAL CAIXA DE PENSIONS  
“LA CAIXA”

PRAHU

PROBENS

PUNT DE REFERÈNCIA

URPAC REGIÓ POLICIAL  
METROPOLITANA NORD 

SAX SALAS 
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ingressos 2014  
Quotes Socis 0,3%  3.626 € 

Gestió Delegada Serveis Públics 48,3%  648.063 € 

Per prestació de Serveis Públics 13,9%  185.958 € 

Per prestació de Serveis Privats 1,9%  25.429 € 

Subvenciones Públiques 31,1%  418.176 € 

Subvencions Privades 1,9%  25.593 € 

Donacions Privades 0,6%  8.583 € 

Subvencions de capital traspassades 1,9%  26.163 € 

Altres Ingressos 0,1% 931 € 

TOTAL INGRESSOS 100,00%  1.342.522 € 

despeses 2014  

Compres, subministraments i  
altres despeses dels projectes 21,7%  289.421 € 

Personal Projectes 55,1%  735.432 € 

Personal gestió 13,0%  173.642 € 

Gestoria, auditors, assessors,  
advocats, notaris ... 4,0%  53.160 € 

Arrendaments, canons 0,9%  11.347 € 

Assegurances 0,6%  8.468 € 

Despeses financeres 0,3%  4.022 € 

Amortitzacions 2,6%  34.979 € 

Tributs 0,1%  1.592 € 

Despeses anys anteriors 0,9%  11.522 € 

Altres 0,8%  10.337 € 

TOTAL DESPESES 100,00%  1.333.922 € 

 
  

RESULTAT EXERCICI 2014   8.600 € 
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