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15.783 
persones 
ateses

1.963 
presencialment 
1.417 adults/joves   
355 infants/adolescents
165 joves 
292 famílies

13.820 
telèfon

Formació prelaboral 
Inserció sociolaboral

 
Orientació a la infància i a les famílies 
Suport psicoterapèutic individual i familiar 
Resolució de conflictes/mediació 
Reforç escolar i acompanyament familiar

 
Acollida residencial a joves, dones i  
famílies monomarentals. 
Abordatge integral de la violència  
masclista, familiar i filioparental.

“in via”, és una entitat sense afany  
de lucre que dóna suport atenent i 
formant a les persones en la cerca  
de noves oportunitats de vida. 
Posa una mirada transversal en  
tots els seus serveis per prevenir  
i eradicar la violència des de  
la perspectiva de gènere,  
treballant colze a colze amb  
les dones, els seus fills i filles, 
la família i les persones que  
pateixen d’exclusió social. 

inserció i formació laboral

atenció família i infància

habitatges d’inclusió,  
dona i família

 
impacte 2015 “in via”
habitatges d’inclusió

167 persones  43 adults  32 famílies             66 infants/adolescents 

famílies invia

141 persones 76 adults  39 famílies            65 infants

orientació familiar

infància respon 13.820 persones  2.258 famílies 94  adolescents
somia 495   162 189 infants/adolescents
endavant 98  38 13   adolescents

inserció i formació 

992 persones  678 adults  122 joves  

servei atenció família i infància

663 persones 218 famílies 427 adults 229 infants/adolescents

psicologia

72 intervencions/terapies familiars i individuals
espai mediació

45 mediacions
 
 

“in via”

contemplem  
la persona com  
un tot individual i 
irrepetible, sense  
classificar-la i 
creiem en 
la seva capacitat 
de transformació
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Treballadors i voluntaris treballem  
colze a colze 365 dies l’any per millorar  
el benestar de les persones que pateixen 
exclusió. Ho fem buscant l’efectivitat i 
l’excel·lència perquè la il·lusió i la  
professionalitat superin  l’estigma i  
la manca de recursos.  
Els seus somriures són la més gran  
recompensa.  

2015, cada persona  
amb el seu somriure 

Asha Miró 
Escriptora 
Padrina d’in via

El Nadal de 2015, enmig de les vertiginoses festes  
plenes d’àpats i disbauxa, vam anar a visitar la Casa 
d’acollida d’In via. Es tracta d’una preciosa casa on  
conviuen dones de totes les edats que han patit  
violència de gènere.

Tant per a mi com per la a meva filla, va ser una  
experiència única, que ens va fer aterrar en una 
realitat de la qual molt sovint sentim a parlar, però  
veure-la de prop, palpar-la, posar-hi rostre, és una  
experiència que ens va marcar.

Arran d’aquesta visita i d’haver col·laborat en concerts 
solidaris que s’han fet aquests darrers anys, em van  
proposar de ser la padrina de l’Associació In via, que  
va ser fundada a Barcelona i que té per objectiu la  
promocióintegral de les persones en risc d’exclusió  
social o amb algun tipus de discapacitat psíquica. 

Imagineu-vos el que estat per a mi això! Tot un plaer, 
però alhora una gran responsabilitat. He pres el  
compromís de sensibilitzar sobre aquesta realitat que  
he vist de ben a prop i alhora difondre la gran feina  
de nombrosos professionals que hi treballen  
acompanyant aquestes dones, a qui formen per créixer  
i valdre’s per elles mateixes.

Les històries de cadascuna de les dones són colpidores,  
i totes elles tenen en comú que, després d’haver patit 
molt i d’haver tocat fons, tenen ara el ple convenciment 
de voler superar-ho per tenir una nova vida. Algunes 
d’elles són molt joves i altres ja són mares de petites 
criatures, però totes elles són plenes de vida i força. 

“Ens vam quedar el record que  
en aquella casa es respirava  
harmonia i moltes ganes de viure”.

45 socis 
72 voluntaris
38 persones remunerades 
Gènere:  
Dones 85,7%  Homes 14,3%
Tipus contractacions 
31 fixes 71,3% 
14 temporal 28,7%
5,3% discapacitat
Transparència 
Certificada des de 2003 pel Codi Ètic  
de les Associacions de Barcelona.

“in via” (1953)
utilitat pública (1998)

Junta directiva 
Elisa López-Mateos i Moreno  
Presidenta

Eduardo Bravo i Fernández 
Secretari

Rosa Pujol i Serra 
Vocal

Josep M. Pahissa i Hernández 
Vocal

Pedro Valencia i Granados 
Vocal

Manolita Sanz i Ferré 
Vocal

Òrgans tècnics de gestió
Òrgan directiu
Carme Laorden i Medina 
Directora General 
 
Òrgans executius
Annabel Pallás i Miranda  
Coordinadora 

Gemma Tárrega i Rubio 
Cap de Comptabilitat

Irene Andrés i López 
Cap àrea Habitatges d’Inclusió

Dolors Sánchez i Peñalver 
Enric Lupión i Zubero 
Coordinació Habitatges d’inclusió

Natividad Gordo i Herrero 
Cap àrea Inserció i Formació  Laboral

Patricia Ortuño i Redondo 
Cap àrea Atenció Família i Infància

“in via”  
al món
 
Àmbit internacional 
Miriam Diaz 
Presidenta 
www.acisjf-int.org

Àmbit estatal 
María Antonia Avilés Perea  
Presidenta 
www.federacionacisjf.com
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inserció i formació laboral 

Fem una formació a mida, planificant l’itinerari formatiu i  
d’inserció en funció de les característiques de cada participant,  
amb pràctiques a empreses en alguns dels programes, i amb la  
metodologia de treball amb suport. Portem a terme itineraris  
individuals d’inserció, analitzant el perfil professional de cada  
persona, ajudant a descobrir les seves potencialitats i competències, 
i planifiquem un pla de millora conjunta amb l’objectiu d’afavorir 
l’ocupabilitat i la inserció laboral.

Accions de Formació Pre-laboral
5 accions
68 persones
2 Curs Windows, Word, Excel i Internet / 26 persones.
Curs Operari en Tasques bàsiques / 16 persones.
Curs Iniciació al Treball sector serveis / 14 persones.
Curs pràctiques no laborals / 12 persones.

Itineraris d’inserció laboral
5 accions
924 persones
2 Accions SIOAS:  
d’orientació, acompanyament i suport a la inserció /31 persones.
LÀBORA foment de l’ocupació /217 persones.
Programa integral d’inserció laboral individual /83 persones.
Parèntesis, acollida i incorporació mercat de treball /593 persones.

 Total persones ateses: 992
 Homes 255
 Dones 737
 Persones amb discapacitat 
 intel·lectual(DI): 111
 Percentatge d’inserció 24%
 Immigració 56%

“Quiero dar las gracias a “in via” por la oportu-
nidad que me han dado de poder participar en 
el itinerario de inserción laboral, he aprendido  
como buscar empleo y competencias básicas así 
como una formación en auxiliar de dependen-
cia. Gracias a la Asociación “in via” estoy  
trabajando los fines de semana cuidando a  
persones mayores.” 
Lamiaa Taidi

“Per mi “in via” ha representat una gran ajuda, 
m’ha donat l’oportunitat de formar-me laboral-
ment i de desenvolupar-me a la vida, així com 
conèixer persones que m’han ajudat en tot mo-
ment i m’he sentit super a gust. També m’han 
donat l’oportunitat de tenir un treball que 
m’aporta molt en la meva vida diària. Gracies a 
l’entitat em sento millor amb la meva vida.  
Gracies a vosaltres.”
Joaquim Segura

“Gracias a “in via” que he encontrado mi perfil 
laboral. También mucha gente que he conocido”.
Montse García López

“El meu pas per “in via” m’ha aportat nous  
coneixements i noves persones que he conegut. 
Noves oportunitats al món laboral, com per 
exemple les pràctiques a una empresa”.
Vanessa Domínguez Olivares

Àmbits d’inserció
Auxiliar de serveis de neteja i bugaderia
Auxiliar serveis
Ajudant de cambrer
Auxiliar de cuina
Teleoperador/a
Caixer-reposador
Peó manipulats
Atenció a persones dependents
Servei domèstics
Peó de la construcció
Oficial de climatització
Atenció al públic
Mosso de magatzem

Serveis prestats a les empreses

Assessorament sobre possibles contractacions i/o bonificacions, 
significat del treball amb suport, sobre el col·lectiu a contractar.

Pre-selecció del candidat idoni per al lloc de treball. Anàlisi a 
partir de les competències requerides en la vacant i disponibles en 
el perfil dels/les treballadors/es.

Col·laboració en pràctiques per la formació prèvia a la contracta-
ció de persones amb una discapacitat. 

Suport al supervisor/a o equip de treball de l’empresa, orientació 
en l’acollida del/la treballador/a amb una discapacitat i suport en la 
formació al lloc de treball. 

Seguiment a empresa, tutories amb els/les encarregats/des, per 
tractar tots aquells aspectes necessaris pel millor funcionament de/
la nova treballadora en l’empresa. 

Col·laboració necessària per a superar qualsevol deficiència o inci-
dència que pugui produir-se en el procés d’inserció laboral.

 
 Empreses contactades: 199
 Empreses col·laboradores: 60
 Noves empreses Visitades: 30
 Percentatge d’inserció: 24%
 Persones inserides: 216

Finançament Inserció i formació laboral: Generalitat de Catalunya, 
Departament de Treball, Afers Socials i Família, Ajuntament de Barce-
lona, Ministerio de Empleo y Seguridad Social i Fons Social Europeu, 
FSC-Inserta i el Fons Social Europeu.

formació prelaboral
inserció sociolaboral
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atenció família i infància

Infància Respon
És un servei públic d'atenció exclusivament telefònica, gratuït i per-
manent, per a la prevenció i la detecció dels maltractaments d'in-
fants i adolescents. Funciona vint-i-quatre hores al dia, els 365 dies 
de l'any. Mitjançant aquest servei, la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i Adolescència (DGAIA) endega l’activació dels protocols 
que corresponguin, mobilitza l’equip a qui pertoqui actuar (segons 
la tipologia de la trucada). 

 13.820 Trucades  
 2.258 Casos nous/famílies 
 777 Orientacions a particulars    
 1.073 Orientacions a professionals 
 314 Denúncies
 94 Orientacions a Infants/adolescents

SOMIA
Acompanyar a les famílies davant de conflictes relacionals i comunica-
cionals, oferint així un espai per poder reflexionar sobre dinàmiques 
familiars disfuncionals. Es valora en cada cas el tipus d’intervenció 
més adequada a la família, sigui des d’un procés de mediació, des de 
l’orientació de caire psicopedagògic, des de la perspectiva d’una pa-
rentalitat positiva o bé des de l’assessorament puntual. 

 

 162 famílies 44% famílies monomarentals, 
 22% famílies nuclears, 22% famílies reconstituides,  
 6% custòdia compartida, 3% monoparentals,  
 2% família extensa i 1% tutelats. 

 406 Entrevistes  
 189 infants/adolescents, 49 intervencions  
 psicoeducatives, i 38 mediacions.

“Poder participar en el grupo me ha hecho  
reflexionar sobre mi família y sobre cosas mías, 
dándome cuenta de que la família es muy  
importante y que yo tengo que quererme más. 
Yo antes no pensaba las cosas así”  
Jove del grup Endavant discapacitada

“Estic molt agraïda de l’espai que hem  
compartit, he pogut veure que no soc la única 
que te problemes amb els fills i que poden  
haver-hi solucions...espero se’m tingui en  
compte per properes edicions” 
Mare del grup Endavant de pares/mares 
d’adolescents

“Gràcies per la feina ben feta, abans de venir 
pensava que no havia solució per lo que ens  
estava passant, i ara veig que puc tornar a  
gaudir de la meva filla i els meus nets” 
Avi que ha fet procés de Treball Familiar  
a SOMIA

Espai psicologia
Intervenció psicoterapèutica amb joves, adults i famílies que ne-
cessitin d’acompanyament emocional individual o familiar. L’equip 
de psicòlegs treballen des d’una visió sistèmica, contemplant a la 
persona des de la seva globalitat, les seves relacions, les seves ca-
pacitats i creant nous relats de la història vital que permetin una 
adaptació al seu entorn i context per poder adaptar-se a la realitat 
que els hi envolta.

Espai mediació
Es un servei de resolució de conflictes adreçats a qualsevol ciutadà/
na per tal de que puguin resoldre els seus conflictes des del diàleg. 
La mediació es un mètode de resolució de conflictes en el que un 
tercer neutral, el mediador, actua per facilitar la comunicació entre 
els participants per resoldre un conflicte.

Projecte endavant
Abordatge dels conflictes intergeneracionals i de relació entre  
pares i fills a través de grups i grups d’adolescents i joves per trac-
tar necessitats concretes i  temes amb els que incidir: comunicació 
entre pares/mares i fills/es, bullying, tòxics, estudis, relacions amb el 
grup d’iguals, relacions de parella, relacions insanes, límits/normes, 
pares i mares separades. 

 38 famílies
 13 infants/adolescents
 7 joves 
 38 acompanyaments  
 socioeducatius
 10 teràpies familiars 
 4 processos de mediació

Espai aprendre
Es promou una atenció global als infants/adolescents, joves i a les 
seves famílies. A través del suport educatiu i el reforç escolar als 
fills s’orienta a pares/mares i referents, especialment quan hi ha risc 
d’exclusió social per evitar les desigualtats de quedar-se fora del 
sistema escolar. 

El treball es realitza de manera coordinada amb la xarxa de serveis 
socials, educatius de l’entorn, sobretot en els casos de les famílies 
que tenen condicions econòmiques precàries.

Es contempla amb molta cura, els casos d’immigració, segones 
generacions i els casos de necessitats d’aprenentatge molt específi-
ques, TDH, dislèxies, TDA...

La metodologia participativa, de petits grups cooperatius, és l’èxit 
de l’ESPAI d’APRENDRE.

 25 infants/adolescents
 15 famílies

El Programa Caixa Proinfància, de l’Obra Social La Caixa,  
dona suport a l’Espai psicología i l’Espai aprendre oferint  
atenció terapéutica i educativa als infants i les seves famílies  
en risc d’exclusió social.

 

orientació a la infància i a les famílies 
suport psicoterapèutic individual i familiar 
resolució de conflictes / mediació 
reforç escolar i acompanyament familiar
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Casa de la Jove
Casa d’acollida per a 24 infants, joves, dones i famílies monomaren-
tals en situació d’extrema vulnerabilitat per ser víctimes de desem-
parament, abús sexual i violència masclista i/o intrafamiliar.

Casa de la Jove disposa de places privades i subvencionades a les 
que poden accedir les persones derivades per Serveis Socials d’Aten-
ció Primària i Serveis Especialitzats.

Mitjançant un model educatiu integrador de col·lectius, des de la 
perspectiva de gènere i tenint en compte aspectes transculturals, 
Casa de la Jove proporciona protecció, allotjament i acompanyament 
psicoeducatiu a les residents, per tal que puguin efectuar un procés 
de recuperació psicoemocional i un procés d’autonomia.

 109 persones ateses 
 50 infants menors de 16 anys 
 16 joves (16 i 18 anys ) 
 43 persones adultes (majors de 18 anys) 
 76% víctimes de violència masclista  
 29% a més, víctimes d’abús sexual 
 69% persones immigrades 
 31%, persones espanyoles
 

L'atenció integral basada en l'acolliment residencial (9.780 
estades), la manutenció (29.340 àpats), l'atenció educativa 
(652 espais tutorials proporcionats) i el seguiment psicològic 
(216 sessions), ha permès que 27 dones i joves i 32 mares 
amb fills en situació de vulnerabilitat, sense recursos econòmics i 
sense recolzament familiar i social hagin pogut disposar d'un entorn 
protegit, d'un acompanyament educatiu i d'un suport psicològic per 
reflexionar, elaborar i posar en marxa un nou projecte vital que les 
hi ha permès iniciar un camí cap a l’autonomia i l’emancipació.

habitatges d’inclusió,  
dona i família

“Aquí tengo libertad, voy más a la escuela. Hay 
un montón de cosas buenas en mi vida ahora. 
Me siento feliz, bueno, más grande, en ningún 
momento me acuerdo de mi pasado y me siento 
fantástica ahora. En el futuro me gustaría ser 
médico”. 
Noia de 17 anys

 “Mi primer día en Casa de la Jove me sentía 
muy perdida y con muchos problemas, tenía 
mucho miedo...tenía muchas cosas malas en la 
cabeza. Después, poco a poco, hablando con las 
educadoras y la psicóloga de mis problemas me 
han ayudado a superar las cosas y a empezar 
una nueva vida...me han ayudado a buscar  
cursos, a hacer actividades para llenar mi  
tiempo. Me han ayudado a hablar español y  
empezar a hablar catalán. Me han dado ayuda 
en toda mi situación difícil.” 
Dona 31 anys

Famílies “in via”
Projecte de Suport a les Necessitats Bàsiques en Situació de Vulne-
rabilitat” amb l’objectiu de proporcionar un ajut sostingut al llarg 
de sis mesos que contempla donar resposta, a més a més de les 
necessitats bàsiques -alimentació, transports, farmàcia i higiene o 
subministraments-, el pagament de lloguers i lloguers endarrerits i, 
en el cas de famílies ja desnonades o sense habitatge, l’acolliment 
residencial de les mateixes, quedant garantida la seva atenció inte-
gral: manutenció, allotjament i acompanyament psicoeducatiu. 

141 persones ateses, una mitja de 327€ per família durant 6 mesos 
pel lloguer, lloguer endarrerit, roba, alimentació i transports. Les 
famílies han estat derivades per Serveis Socials Bàsics  de diferents 
Ajuntaments de Catalunya, entitats amb les quals treballa l’associa-
ció i serveis de l’Associació “in via”.

El projecte ha permès acollir des de l’1 de juliol de 2015 i al llarg 
dels sis mesos 1 família monomarental desnonada, composada 
per mare i dues filles. La família va realitzar un procés d’autono-
mia a la casa d’acollida consistent en:

• tres persones acollides durant 552 dies.
• escolarització de les filles, una d’elles al municipi de  
 la casa d’acollida.
• participació en colònies d’estiu de la filla de 12 anys.
• participació en taller infantil en els mesos de juliol,  
 agost i setembre de la filla de 12 anys.
• participació de la família del taller psicoeducatiu.  
 “Familia en Joc” per a la millora de les relacions maternofilials. 
• curs d’alfabetització de la mare a “La Formiga” donat que  
 no sap ni llegir ni escriure. 
• inserció laboral en el SIF de l’Associació “in via”. 
• participació en taller de sexualitat de la mare, que ha estat   
 víctima de violència masclista i abús sexual al llarg de  
 la seva vida.
• suport psicològic per a la mare. 
• assessorament legal per a la tramitació de divorci i  
 reagrupació de la tercera filla, encara nadona, que viu a Marroc.

• tramitació de prestació econòmica.
• pla d’estalvis (3.151€ estalviats en sis mesos a data 12/12/15).
• recerca de pis de lloguer.
• La família va gaudir de forma gratuïta de tots els serveis  
 esmentats, podent destinar el 90% dels seus ingressos a  
 efectuar el pla d’estalvis: manutenció, transport, allotjament,  
 roba, farmàcia, etc...

 141 persones beneficiàries directes 
 26% víctimes de violència masclista 
 65 infants (30% víctimes de violència masclista) 
 76 adults (22% dones víctimes de violència masclista) 
 39 famílies (30% víctimes de violència masclista)

 114 entrevistes d'acollida i seguiment  
 realitzades amb les families
 207 coordinacions realitzades 
 24 progenitors han efectuat un itinerari d'inserció  
 6 persones han fet cursos formatius a "in via"

 47. 665,03€ pagament de  
 lloguers per 23 famílies

 17.667€  
 roba 3.800€, alimentació 13.200€, transport 667€

 21.086,4€ allotjament, manutenció, intervenció  
 psicoeducativa 24h a casa d'acollida per una família   
 monomarental de 3 persones.

Finançament Atenció Família i Infància: Generalitat de Catalunya, De-
partament de Treball, Afers Socials i Família, Cáritas, l’Obra Social “la 
Caixa “ i la Diputació de Barcelona.
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“Casa de la Jove es un hogar en permanente 
construcción. Es estación de llegada para  
aquellas personas que requieren un espacio 
seguro y cálido en el que recuperarse,  tomar 
perspectiva, rearmar sus días y recobrarse a sí 
mismas, a sus sueños e historias de vida. Es un 
espacio de acogida en el sentido más profundo, 
un refugio que se ensambla bajo parámetros 
de acompañamiento, sororidad y validación 
profunda de la resiliencia. Pretende ser enclave 
de transformación personal y social desde un 
enfoque de género, atención a la diversidad y 
defensa de los Derechos Humanos.  

Las personas que conformamos este equipo  
entendemos la necesidad de formar parte de un 
proyecto de larga duración que entiende la idea 
de 'casa' como refugio, locus de aprendizaje 
continuo, convivencia constructiva y vindicación 
de la 'vida', más allá de la mera supervivencia. 
Cada día es un tramo de un camino en el que 
mujeres, jóvenes y educadoras tejemos red,  
hacemos casa y nos acompañamos” 
Educadora Casa de la Jove

Aquest 2015 s’ha atès a 32 famílies monomarentals

Aquestes han pogut millorar la seva relació maternofilial a través de 
l'espai "Familia en Joc", amb 68 sessions realitzades on, a través del 
joc, s'ha efectuat un treball de recuperació i prevenció de la violència 
i un reajustament dels rols familiars.

Per als infants atesos aquest projecte ha significat que 31 d'ells, 
residents de llarga estada, han pogut ser escolaritzats i, per tant, 
continuar amb les seves rutines i hàbits escolars, fet que els ha ga-
rantit una normalització i estabilització de les seves vides. En aquest 
sentit cal dir que els infants han gaudit durant els mesos d'estiu d'un 
taller educatiu per fer reforç escolar i activitats lúdiques, fet que els 
ha permès continuar adquirint hàbits escolars i a les seves mares, 
continuar amb els seus processos d'inserció sociolaboral en l'horari 
del taller.

Les dones ateses han pogut gaudir d'un taller de sexualitat i 
afectivitat, de dos tallers de millora de la imatge personal, de 
sessions setmanals de ioga durant 6 mesos i de cursos d'alfabe-
tització proporcionats a la residència a través de persones volun-
tàries i empreses solidàries. Tanmateix les dones han pogut assistir 
a cursos d'inserció sociolaboral i d'alfabetització en recursos externs  
o d’in via mentre han estat acollides, per tal d'adquirir majors com-
petències laborals.

Les persones víctimes d'abusos sexuals han pogut donar sortida 
el seu malestar psicològic a través de l'espai "Kali" , amb 19 ses-
sions. 

Joves “ in via”
En arribar a la majoria d'edat moltes noies tutelades no disposen 
d'una autonomia personal que les hi permeti accedir al món adult 
amb totes les garanties perquè no han tingut referents adults esta-
bles i vàlids, i perquè que sovint presenten danys psicoemocionals 
com a conseqüència de la seva història vital, on es troben presents 
la violència, la negligència i l'abandonament per part de les seves 
famílies. 

Des de la perspectiva de gènere i tenint en compte els aspectes 
transculturals, en els pisos d’autonomia Marina i Espígol, amb 3 i 
5 places respectivament, es proporciona a les joves ex tutelades i 
derivades per l’Àrea de suport al Jove Tutelat i Ex tutelat, protecció, 
allotjament i acompanyament educatiu fins els 21 anys.

 11 noies joves als pisos autonomía 
 1.732 dies ocupació places 
 157 dies per jove (mitja anual)  
 54 %  joves immigrants (equatoriana,  
 algeriana, marroquina i pakistanesa) 
 46% espanyoles 
 18,6 anys (mitjana d’edat)

 35 joves atesos a l’espai psicología 
 21 noies i 14 nois, extutelats i derivats per ASJTET 

 4 joves exresidents en el servei 
 d’atenció sociolaboral
  

Pis Jove de suport a l’emancipació
Resposta qualitativa, a través de 5 places residencials, a les joves i 
dones ateses a Casa de la Jove i als Pisos d’Autonomia que, havent 
assolit bona part dels objectius dels seus plans de treball, encara no 
disposen de les eines maduratives i recursos econòmics suficients 
com per assumir la seva autonomia, però que han esgotat el seu 
temps d’estada tant a la residència com als pisos d’autonomia.

L’estada al “Pis Jove” permet a les residents l’assumpció de respon-
sabilitats respecte al seu projecte vital, de forma que la seva estada 
sigui un pas immediatament anterior a la seva autonomia total.

  

 8 persones procés emancipació 
 1 família monomarental de la Casa de la Jove, 
 1 família monomarental del projecte Famílies
 2 joves ex tutelades del pis d’autonomia Marina
 
 88% ocupació
 1.599 estades 

Totes les residents comptaven amb feina en el mercat laboral nor-
malitzat a l’hora de realitzar la sortida. 

ILa mitja d’edat ha estat de 25,6 anys (adultes) i 5 anys (menors)

Nacionalitats: Gambiana, Marroquina, Espanyola i Senegalesa i 
totes professaven la religió i tradicions musulmanes. 4 d’elles dispo-
saven de permís de residència i treball i 4 la nacionalitat espanyola. 

Finançament:  Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers 
Socials i Família: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), 
Institut Català de les Dones, Direcció General d’Atenció a la Infància i 
a l’Adolescència (DGAIA), Àrea de Suport als joves tutelats i ex tutelats 
(ASJTET) de la DGAIA, Agència de l’habitatge de Catalunya (Àrea Ges-
tió de Xarxes).Ajuntament de Barcelona: Servei d’Atenció, Recuperació 
i Acollida (SARA). Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social. Secretaría General de Inmigración y 
Emigración

habitatges d’inclusió,  
dona i família

acollida residencial a joves, dones i  
famílies monomarentals 
abordatge integral de la violència  
masclista, familiar i filioparental



MEMÒRIA 2014 “in via”  16   MEMÒRIA 2014 “in via”  17   

presència i  
visibilitat 
 
 
 
Organització del Segon Concert Solidari per a “Somnis 
Somiats” alçant la veu per la infància pel El Cor de la nit, 
Som·night; Musicorum. Casino de l’Aliança del Poblenou. 
Presentat per Pep Planas i Kai Canahuate 
Canal FANNews 
Ara digital 
Guia Barcelona 
Xarxanet 
Timeout Barcelona 
La Vanguardia digital 
Campanya al web de l’Ajuntament de Barcelona BCNespai

Campanya Mundial “Giving Tuesday”

20a Mostra d’Associacions de Barcelona, Mercè 2015 
Estand de la Federació Catalana de Voluntariat Social de Ca-
talunya

Participació activa a la Festa Major de Poblenou

Organització de SHBCNday. Primera Gimkana solidària 
Súperheroi(ne)s Barcelona. Plaça Margarida Xirgu 
Diari Ara  
Guia Barcelona 
Xarxanet 
Timeout Barcelona 
La Vanguardia

I Congreso  SEVIFIP 
Sociedad Española para el estudio de la Violencia Filioparental

mitjans
Article publicat al butlletí d’Inf@ncia núm. 85. Abril de 
2015; La Finestra: Recuperar vincles: intervenció en famí-
lies en conflicte.

Violència contra les noies adolescents i joves: del trauma 
a una vida amb sentit. Paraules i Fets de Dones, 73, maig-
agost de 2015.

L’acompanyament als infants i adolescents des d’Infància 
Respon i el SOMIA. Cadena Ser Ràdio: programa TOT ÉS 
COMEDIA, 17-1-15

Revista treball social, num 205.8/2015 
Article l’acompanyament als infants i adolescents des 
d’Infància Respon i el SOMIA

Obligados a emnaciparse a los 18 años. La Vanguardia 
digital 6/11/15

Radio Estel; programa FORMULA ESTEL, 25/11/2015

Revista de Treball social, num 2015. 12/2015.

Infants més protegits. La Vanguardia  1/12/15.

Infància Respon/CatServeis, un telèfon per protegir 
l’infant. Diari Ara 1/12/15
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Empreses  
col·laboradores
100 MONTADITOS C.C. LA MAQUINISTA(GRUPO 
ESTALIA)
ABACUS COOPERATVA
ABELLÓ LINDE 
ALIMENTACIÓ LOMBART
APDSS 
ARAPDIS 
ARO VERD
AS. PROMO. D’OCUPACIÓ I SERVEIS SOCIALS 
ATRÁPALO 
BEACH HOSTEL BCN 
BIGOTIS PERRUQUERIA CANINA
BLANCO MOBLES 
BODEGA “LA TIETA” 
BOLIBLOC. CARME
BUGADERIA INDUSTRIAL SOSNET
CAFÉ CARACAS 
CAL CISTELLER
CANSALADERIA BALART 
CARNISSERIES TRINXANT C.B 
CAL MINGO
CENTRE RESIDENCIAL CA N’AMELL
CENTRO DIETÈTIC POBLE NOU 
CLECE 
COAC
CONSUM COOPERATIVA 
COTILLERIA MARI
DECOLEVEL
DEPILINE GROUP 
DROGUERIA-PERFUMERIA JOSE Mª 
DVI
CAMPANERA 
EL MÓN DEL BEBÉ
EL TALLER 
E-TIC DATA CLOUD & SERVICES, SL
ELS TRESORS DE LA PANERA
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 
HOCATSASEIS, SL
HOSTAL POBLENOU 
HOTEL HESPERIA 
IKEA HOSPITALET 

INPACTE 
LA GUINEU
LA PUBILLA DEL TAULAT 
LA TAVERNA DELS PELUTS
LIDL 
LUSITANO 
MARTA & GRABRIEL IMATGE 
MATALASSOS A LA CARTA
MC’DONALDS 
MERCADONA 
MOBILIARIO JUVENIL RED
MOTOS CERPA
MUEBLES BLANCO
NO LLEGIU 
OMNIALAVA
PAPERERIA L’AMISTAT 
PARC SANITARI PERE VIRGILI 
PARLAMENT DE CATALUNYA
PETIT TRIANGLE, SCP
RESIDENCIA PARC SERENTILL 
ROSA TORRES FORNER 
SERUNIÓN 
SERVIFRUIT GOMAB, SL
SUPERMERCATS DISGOR (HONEYFOOD SA)
TELEPIZZA 
TOYS’R’US DIAGONAL MAR 
TOYS’R’US MONTIGALÀ 
TOYS’R’US SANT BOI DE LLOBREGAT 

Entitats amb  
les que treballem 
o col·laborem
AFEV
ASSOCIACIÓ ACIDH
ANEM PER FEINA 
ARED
ASSOCIACIÓ ADSIS 
ASSOCIACIÓ AMPUTATS SANT JORDI 
ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUN-
YA I BALEARS 
ASSOCIACIÓ EQMON 
ATAM
BANC DELS ALIMENTS 
BARCELONA ACTIVA 
BARCELONA ACTÚA
CAIXA FÒRUM. CENTRE SOCIAL I CULTURAL DE L’OBRA 
SOCIAL “LA CAIXA” 
CALTOR ACTIVIDADES 
CARITAS DIOCESANA BARCELONA 
CENTRE CÍVIC CAN FELIPA
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 
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 
FSC INSERTA 
FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ
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 
INICITIVES SOLIDÀRIES
INSTITUT ORTOPEDAGÒGIC DEL NEN DÉU 
LLUÏSOS DE GRÀCIA 
MUJERES LATINAS SIN FRONTERAS 
OBRA SOCIAL CAIXA DE PENSIONS “LA CAIXA” 
PRAHU 
PROBENS 
PUNT DE REFERÈNCIA 
TALLERS BELLVITGE 
TEB BARCELONA 
TEB SANT ANDREU 
URPAC REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA NORD 
SAX SALAS

Practicum

UNIVERSITAT DE BARCELONA 
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 Clínica i  
Postgrau en Mediació

FUNDACIÓ PACO PUERTO  
Mediació Comunitària 

INSTITUT MAREMAR 
Integració Social

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL  
DE CATALUNYA 
Formació en Supervisió 

Treball en 
Xarxa
Federación Nacional e  Internacional   
de ACISJF – in via.  
Participació com a vocal al Consell de  
la Federació Nacional

Acord Ciutadà per una Barcelona  
Inclusiva. Ajuntament de Barcelona: 
Membres del Consell de Govern, Comité 
executiu, Xrxes, Gis.

Membres del Comitè Executiu del  
Consell de Govern  de l’Acord Ciutadà 

Participant a les xarxes:   
Inserció Socio-Laboral, Xarxa d’Habitat-
ges d’Inclusió Social, Xarxa d’Acollida

Participant als GIS:  
Créixer a Barcelona i Barcelona Ciutat 
Activa i Intel·ligent

Consell Municipal de Benestar Social  
de l’Ajuntament de Barcelona 
Participació als grups: Pobresa/ Dona/ 
Infància/Família

ECAS Entitats Catalanes d’Acció Social  
Participació en la Comissió  
d’Inserció Labora 
Participació en la Comissió de Famílies i 
Comissió de Gènere.

FEDAIA Federació d’ Entitats  
d’Atenció i d’ Educació a la Infància i  
l’Adolescència.   
Participació a la Comissió de Família

FCVS Federació Catalana de Volunta-
riat Social 
Membre de l’Equip de Coordinació de la 
Unitat Territorial de Barcelona

FEPA Federació d’ Entitats amb Projec-
tes i Pisos Assistits.  
Membre de la Junta Directiva

TIAC Taula Infància Adolescència de 
Catalunya

ANEM PER FEINA, entitats que treba-
llen àmbit servei domèstic.

NABIU Associació catalana per la inte-
gració laboral de persones borderlines 
en les Administracions Públiques

ACTAS Associació Catalana de  
Treball amb Suport per persones  
amb discapacitat 
Membres de la Junta

AESE Asociación Española de Empleo 
con Apoyo

EUSE The European Union of Suppor-
ted Employment, mitjançant ACTAS

Apropem-nos, agrupació entitats, 
veïns i serveis públics de Poblenou. 
Taula Joves

Participació Taula Joves

Coordinadora Entitats Poblenou
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ingressos 2015  
Quotes Socis/Donacions i  
Subvencions Privades  1,39%  20.460 €
Gestió Delegada Serveis Públics  45,42%  669.257 €
Per prestació de Serveis Públics  11,51%  169.656 €
Per prestació de Serveis Privats  5,64%  83.154 €
Subvenciones Públiques  33,57%  494.674 €
Altres Ingressos  2,46%  36.206 €
   
TOTAL INGRESSOS  100,0%   1.473.407 € 

despeses 2015  

 

Compres, subministraments i  
altres despeses dels projectes  16,63%  249.920 €
Personal Projectes  60,78%  913.469 €
Personal gestió  13,32% 2 00.150 €
Altres despeses de gestió  6,91%  103.862 €
Amortitzacions  2,36%  35.474 €
  
TOTAL DESPESES  100,00%   1.502.875 € 
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