
memòria activitats 2016

“Defensem, fem prevenció, i  
acompanyem en l’apoderament de  
la dona, els infants i altres col·lectius  
vulnerables davant la violència,  
l’abús i la discriminació”

932 155 626  
www.invia.cat   
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16.882 
persones 
ateses

1.857 
presencialment 

Edats
1.278 adults. 68,8%
144 joves de 18 a 24 anys. 7,8%
435 menors de 18 anys. 23,4%
Sexe
1.235 dones. 66,5%
622 homes. 33,5% 

15.125 
telèfon

 
2016 “in via”
 

Contemplem la persona com un tot individual i irrepetible,  
sense classificar-la i creiem en la seva capacitat de transformació

Atenció Família i Infància pàg12

Inserció i Formació Laboral pàg9

Habitatges d’Inclusió, Dona i Família pàg15

Laia Ortíz 
3a Tinenta d’Alcaldia de  
Drets Socials 
Ajuntament de Barcelona

M’agrada “in via” precisament perquè és una  
associació que no es dedica a “ajudar”, ves per on, 
sinó que es dedica a defensar i promoure drets, a  
prevenir que es vulnerin i, molt especialment, a  
apoderar a la ciutadania perquè els puguin  
garantir per ella sola. Els vostres fins socials els  
signaria jo mateixa i podrien servir per resumir, en 
bona mesura, la feina que volem portar a terme des 
de l’Ajuntament de Barcelona. Per això és un plaer 
treballar i col·laborar amb vosaltres.
Hi ha qui diu que estem sortint d’una crisi. El que  
sabem segur és que la crisi i les polítiques de  
retallades ens han deixat una fractura social  
profunda, una ferida oberta per la qual perdem  
benestar, però que a més hipoteca les oportunitats 
de futur del conjunt de la ciutat. Hem d’actuar per 
pal·liar l’emergència, però encara més important és 
intervenir per remoure els factors que generen la  
desigualtat i l’exclusió.
Escric aquestes línies encara colpida per la notícia 
d’una altra víctima de violència masclista, aquest cop 
a Barcelona mateix, al Raval. Estem a l’abril i ja en  
són més de vint a tot l’Estat només aquest 2017.  
Dones i infants que pateixen la violència, un dels  
col·lectius en els que “in via” feu un gran treball.  
Penso també en quantes dones haureu ajudat a  
garantir els seus drets i a facilitar la seva inclusió plena.
Tenim molt a fer, molt a canviar, molt a transformar.  
I sort d’entitats com “in via” que no desistiu.  
Gràcies incansables lluitadores!
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Junta de “in via” Equip Serveis Generals

Tot i la sensació d’incertesa que sembla envoltar  
el Tercer Sector en els últims temps, a “in via”  
caminem cap a l’estabilitat, amb projectes cada 
cop més sòlids i efectius per donar suport a les 
persones. En aquest sentit, podem afirmar que 
2016 ha estat un any d’avenços per a la nostra 
entitat en diversos camps. A nivell d’organitza-
ció interna, hem enfortit la nostra estructura, i 
hem fet créixer l’àrea d’habitatges d’inclusió, per 
seguir ampliant aquest servei als qui més ho ne-
cessiten. 
De cara a la projecció externa, la nostra  
professionalitat i eficiència en tot el que fem ens 
ha donat més visibilitat. No obstant això, no ens 
conformem i seguirem treballant per mantenir  
el nivell i la qualitat dels nostres serveis, donant 
així resposta a la demanda creixent d’atenció  
integral de les dones i infants víctimes de  
violència masclista. I per aconseguir-ho tenim  
un nou repte per 2017: assolir una col·laboració 
més sòlida amb l’administració i l’empresa.

Junta Directiva de “in via”

2016, estabilitat, creixement 
i organització

49 associats 
30 dones 19 homes 

51 voluntaris 
28 dones 23 homes

79 persones remunerades  
70 dones 9 homes 
4% persones amb discapacitat

Transparència 
Certificada des de 2003 pel Codi Ètic  
de les Associacions de Barcelona.
Associació fundada el 1953
Utilitat Pública des de 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

Assessoria 
Oriol Buch i Ros 
Assessor Econòmic

Frederic Cusí i Amat 
Assessor Estratègia

Òrgans tècnics de gestió
Serveis Generals
Carme Laorden i Medina 
Directora General

Annabel Pallás i Miranda  
Coordinadora 

Gemma Tárrega i Rubio 
Cap àrea Econòmica

Eva Anguera i Viladot 
Responsable Comunicació

 
 
Àrees tècniques
Irene Andrés i López 
Cap àrea Habitatges d’Inclusió

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

Patricia Ortuño i Redondo 
Cap àrea Atenció Família i Infància

Natividad Gordo i Herrero 
Cap àrea Inserció i Formació Laboral

Jordi Prieto i Baluenga,  
Coordinador àrea Formació i Inserció

“in via” al món
Àmbit internacional 
Miriam Diaz,  
Presidenta
www.acisjf-int.org
Àmbit estatal 
Ma.Antonia Avilés Perea,  
Presidenta 
www.federacionacisjf.com

Equip d’Atenció Família i Infància Equip d’Habitatges d’Inclusió, Infància i FamíliaEquip d’Inserció i Formació

Europa
Alemania / Bèlgica / França
Grècia / Italia / Portugal / Suissa
Àfrica
Benín / Camerún
Congo Brazaville
Amèrica Llatina
Argentina / Bolivia / Colombia
Orient Mitjà
Líban
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Inserció i formació laboral
sif@invia.cat 

Fem una formació a mida, planificant 
itineraris formatius i d’inserció segons 
les necessitats 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 potencia-
litats i competències, i planifiquem  
un pla de millora conjunta amb  
l’objectiu d’afavorir l’ocupabilitat i  
la inserció laboral.

“Para mí ha sido una experiencia muy buena dado 
que he aprendido mucho en los cursos que  he reali-
zado; tanto en la búsqueda de trabajo, como en las 
clases de informática, cocina y auxiliar de  dependen-
cia. He aprendido mucho y he compartido un espa-
cio muy enriquecedor con mis compañeros/as y con 
las maestras que han impartido estos cursos.
Además, he conseguido un empleo gracias a la aso-
ciación “in via” cuidando a una persona mayor  y 
de momento estoy muy bien. Agradezco mucho 
a esta asociación y a todos los colaboradores que 
han impartido estos cursos para tener cada día más 
conocimientos y competencias para poder acceder 
al mercado laboral, en especial a los técnicos de ori-
entación laboral del SIF. En definitiva he aprendido 
muchísimo, .” 
Ivis Yadira Flores, participant en el programa 
d’itineraris individualitzats d’inserció laboral. 

Mi experiència en “in via” ha sido muy provechosa, 
he encontrado trabajo de  lo que a mí me gusta: 
informàtica. Arreglo ordenadores que los clientes 
traen a la tienda o les ayudo por teléfono. Para mi 
no es fàcil hablar con la gente y he mejorado mucho 
mis habilitades sociales, puedo hablar con los com-
pañeros de trabajo  con  los clientes y también en 
clase con mis compañeros, esto me ha abierto las  
puertas del trabajo. Hice prácticas en la empresa de 
informática y después me han contratado. También 
me hacen un seguimiento y sé que si tengo un pro-
blema o algo me cuesta, puedo hablar con la tutora 
del curso y me ayuda”. 
Juan Manuel Márquez, alumne  del curs 
d’Iniciació al Sector Serveis de FSC-INSERTA.
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els projectes
Formació i inserció laboral per  
a persones aturades i immigrants 
programa integral  
d’inserció laboral individual
Facilitem la inserció laboral de les persones immigrants en situació 
de vulnerabilitat, mitjançant la realització d’itineraris individuals 
d’inserció adaptats a les necessitats de cada persona. El model 
d’intervenció està basat en l’adquisició d’ habilitats i competències 
per afrontar amb èxit i garantir l’accés al mercat laboral, així com 
una formació en cuina i geriatria.  

90 persones immigrants participants
35% han accedit al mercat laboral
Ministerio de Empleo y Seguridad Social i Fons Social Europeu.

parèntesi inserció 
Acollida i inserció laboral, orientat a prevenir l’exclusió social, es-
pecialment dones, oferint la possibilitat de rebre una orientació 
social i  laboral,  amb la finalitat de dissenyar, conjuntament amb el 
participant, un projecte professional sostenible, per millorar la seva 
inclusió social.

464 persones nouvingudes
34% d’inserció laboral
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

soil
Desenvolupament d’itineraris formatius específics, introduint a la 
persona en l’entorn laboral i en una formació professionalitzadora 
en l’àmbit de cuina i d’atenció a persones dependents, impartint 
tallers d’habilitats socials i laborals, de competències professionals, 
d’orientació laboral i d’informàtica com eina de recerca de feina. 

50 persones immigrants participants 
30% d’inserció laboral
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

làbora
Suport a la inserció que acompanya als participants, aturats barcelo-
nins en el procés de recerca de feina. Es realitza un anàlisi del perfil de 
competències i diagnosi de l’ocupabilitat de cada participant, i es dis-
senya i s’acorda un pla de treball per millorar la possibilitat d’inserció. 

283 persones participants 
41%  d’inserció laboral
Liderat per IMSS de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració amb el 
Tercer Sector i el teixit empresarial. 

Formació i inserció laboral per  
a persones amb discapacitat  
Intel·lectual (DI)
sioas
Itineraris d’inserció laboral on s’ofereix: orientació, acompanyament 
i suport a la inserció, així com el seguiment posterior a la inserció, 
mitjançant la Metodologia de Treball amb Suport.

34 persones participants
42% han accedit al mercat laboral
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons 
Social Europeu.

orientá t i treballa
Sessions d’orientació i recerca laboral en forma d’itineraris individu-
als, adaptats a les necessitats i característiques de cada participant, 
per facilitar la seva inserció laboral. Atenem les seves especials 
característiques, tenint el compte el seu ritme d’aprenentatge, les 
competències personals i el perfil laboral, mitjançant la metodolo-
gia de Treball amb Suport.

10 persones participants
10% han accedit al mercat laboral 
Ajuntament de Barcelona

itineraris “la caixa”
Es treballa l’autonomia personal, la inserció laboral, i la prevenció 
de riscos laborals perquè els participants adquireixin els coneixe-
ments, les actituds i habilitats necessàries per adaptar-se a una ocu-
pació en el món laboral, mitjançant itineraris individuals d´inserció.

20 persones participant
40% han accedit al mercat laboral.
Curs subvencionat per la Fundació Obra Social “la Caixa”.

treballem
Itineraris d’inserció laboral mitjançant la metodologia del treball 
amb suport, per oferir orientació, millora de les competències tran-
versals,  acompanyament i suport a la inserció, així com el segui-
ment posterior a la inserció. 

26 persones participants
30% han accedit al mercat laboral
Finançament propi in via

Iniciació al treball sector serveis 
Es treballa l’autonomia personal, la inserció laboral, la prevenció de 
riscos laborals, així com diferents àmbits laborals, com són auxiliar 
administratiu i consergeria, muntatges i manipulats, magatzem i 
reposició, i cuina. Es realitzen pràctiques no laborals en empreses 
amb el suport d’un tutor d’acompanyament, perquè els alumnes 
puguin viure una experiència laboral real i posar en pràctica les 
competències i habilitats adquirides en el curs

16 persones participants
6% han accedit al mercat laboral
FSC-Inserta i el Fons Social Europeu

dades totals
981  Persones ateses 
94 Persones amb(DI) 
887 Persones immigrants

269 Insercions 
27% d’inserció
35 Discapacitat
175 Immigració

on hem participat
VIII Jornada: “Bones practiques per a la inserció laboral de persones 
en risc d’exclusió”, Universitat de Barcelona. 

Jornada “Ocupació de persones en situació de vulnerabilitat”, ECAS.

I Jornada Tècniques d’orientació Professional. Barcelona activa.

Comissió d’inserció laboral d’ECAS.

Membres de la junta d’ACTAS.

Curs de prevenció d’abusos sexuals amb persones amb (DI).

I Jornada Tècniques d’orientació Professional, Barcelona Activa

I Jornada de Preparadors/es Laborals, ACTAS.

Assistència a l’Espai Làbora 2016.

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 par-
tir de les competències requerides en la vacant i disponibles enel 
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.
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atenció família i infància
safi@invia.cat

 

El SAFI Servei d’Atenció a la Família i Infància, 
atén a la família des d’una perspecti-
va global i sistèmica tenint en compte 
les diferents persones, context i situa-
ció que envolten la vida d’una família, 
amb les que està en contacte i que li 
poden influir. Es dona molta impor-
tància al treball en xarxa, i es prioritza 
en les necessitats de cada família per 
ser ateses de manera individualitzada 
als diferents projectes, tant del servei, 
com d’altres serveis com acompanya-
ment familiar, teràpia familiar, reforç 
escolar, grups de pares i mares,  
mediació, recerca de feina,  
ajuts econòmics...

“La influencia de “in via” en nuestras vidas es bastante 
positiva. Que te ayuden con los deberes, con las dudas que 
puedas tener del colegio, que te apoyen en los estudios 
es una ayuda, una gran ayuda. In Via me parece un cen-
tro bastante competente, me gustáis como personas, me 
gustáis como educadores, y os apoyo. Ha ayudado bastan-
te en que nosotras intentemos ver la vida también desde 
otro punto de vista diferente al nuestro. Muchas gracias.”
Mare i filla, Luiza i Andrea, participen a l’espai 
aprendre, grups endavant i espai psicologia

“Es una de las mejores instituciones que he podido en-
contrar, ya que gracias a “ in via” encontré apoyo educa-
tivo, apoyo social y apoyo emocional. El personal de esta 
institución en general es muy agradable, empática y con 
una excelente educación”.
Clorinda, mare de dues alumnes de l’Espai Aprendre i de 
grups de petita infància Endavant

“El centro “in via” es una institución que nos ha brinda-
do y nos brinda ayuda en la enseñanza y educación de 
nuestros hijos. Ayuda con los deberes a nuestros hijos 
y realizan diferentes actividades ya sea recreativas o de 
aprendizaje. Valoramos mucho el tiempo, esfuerzo e in-
terés que ponen los educadores del centro al estar con 
ellos y ayudarlos. También han sido una gran ayuda para 
los padres, con las diferentes charlas y cursos que nos han 
dado de cómo ayudar, colaborar y entender a nuestros hi-
jos en el proceso de cambio y desarrollo que ellos tienen. 
Les damos las gracias por toda la tolerancia y ganas que 
ponen en su trabajo. Muchas gracias por todo a todos los 
colaboradores de la asociación. ”
Família Toro Cosío

els projectes 
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).  
Telèfon 116111 infanciarespon.dsf@gencat.cat
              
15.125 trucades
2.342 casos nous
75% Infància en risc.  
destaca: Negligència i Maltractament físic.
20% Relacional familiar 
destaca Conflictes entre pares separats i conflictes intergeneracionals.
5% Relacional entre menors
destaca Assetjament escolar i violència de gènere entre menors.
Gestió Delegada, Dt Treball, Afers socials i famílies

somia
Acompanya a les famílies davant de conflictes relacionals i co-
municacionals, 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 parentalitat positiva o bé des de l’assessorament 
puntual. somia@invia.cat 

132 infants/adolescents
108 noves famílies
72 acompanyaments familiars. 
destaca: conflictes entre pares separats i conflictes intergeneracionals
Gestió Delegada, Dt Treball, Afers socials i famílies

espai psicologia
Intervenció psicoterapèutica amb joves, adults i famílies que necessitin 
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 capacitats 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. 

30 infants/adolescents
22 famílies
destaca: violència, conflictes de comunicació (intergeneracionals) i 
dificultats acadèmiques i de relació amb els iguals. 
Finançament privat i Dept. Treball, Afers socials i famílies

espai aprendre
Es promou una atenció globals 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,. Molt especialment quan hi 
ha risc d’exclusió social per evitar les desigualtats de quedar-se fora 
del sistema escolar. 

25 infants/adolescents
18 famílies
destaca: les dificultats d’aprenentatge i la dislèxia.  
Finançat per ProInfància, Obra Social “La Caixa”

endavant
Abordatge dels conflictes intergeneracionals i de relació entre pares 
i fills a través de grups i grups d’adolescents i joves per tractar ne-
cessitats 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 
separats. endavant@invia.cat.

30 famílies
7 adolescents
4 grups interfamiliars durant tot l’any
30 acompanyaments socioeducatius
6 teràpies familiars i 2 mediacions familiars. 
destaca: conflictes intergeneracionals i dificultats educatives.
Finançat per Ajuntament de Barcelona- Diputació de Barcelona – Dpt de 
Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat

espai famílies
És una Escola de pares, on es fan xerrades formatives per a les famí-
lies amb infants en edats compreses entre els 6 i 12 anys dins de les 
escoles. És per això que aquest espai ofereix eines a famílies amb 
necessitats comuns perquè puguin contextualitzar en el seu dia a 
dia la informació i suport de què disposen. 

48 pares i mares
problemàtiques relacionades amb conflictes de comunicació 
familiar i habilitats parentals.  
Finançat per Ajuntament de Barcelona
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El servei d’Habitatges d’Inclusió  
disposa de tres recursos residencials 
per a joves tutelades, joves ex tutela-
des, dones i famílies monomarentals 
en situació de risc per trobar-se en  
situació d’extrema vulnerabilitat,  
desemparament, i/o ser víctimes de  
violència masclista, per tal que  
puguin efectuar una recuperació  
psicoemocional de la violència i  
discriminació viscudes, i un procés 
d’autonomia amb la finalitat de que 
puguin apoderar-se de les seves  
vides i emancipar-se.

També disposa de dos serveis d’atenció psicològica a la 
seu de l’entitat destinada als i les joves ex tutelats/des i a 
les persones que han estat víctimes de violència sexual. 
Les persones acollides són derivades per Serveis Socials 
d’Atenció Primària i Especialitzada i per l’Àrea de Suport 
al Jove Tutelat i Ex Tutelat, i la seva estada i procés estan 
finançats pel Departament de Benestar i Familia, pel Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social i per l’Institut Cata-
là de les Dones (ICD).

habitatges d’inclusió,  
dona i família habitatges@invia.cat

olimpo
Aquest projecte neix amb la detecció de situacions de violència de 
fills a pares durant els últims anys. Dona resposta a una necessitat 
emergent de les famílies, que quan demanen ajuda i suport, gene-
ralment, és a través de la entrada al sistema judicial. Així es realitza 
un treball terapèutic i preventiu. 

4 famílies
9 persones
3 famílies monomarentals
1 família nuclear
La problemàtica general és la violència filioparental, associada a 
d’altres com: violència de gènere (del pare cap a la mare) i conflictes 
entre pares. 
Finançat per Càritas – Dpt Benestar de la Generalitat

dades totals
187 Infants i  
adolescents 
182 Famílies 
48 pares i mares
15.125 trucades

On hem participat 
Comissió de Famílies d’ECAS.
Comissió de Famílies FEDAIA.
Comissió Projecte Tractor Créixer Barcelona, Acord Ciu-
tadà per una Barcelona inclusiva
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els projectes i 
els  seus testimonis 
Casa de la Jove
Casa d’Acollida en la que dones, infants i joves de diferents edats 
i procedències poden efectuar un procés de recuperació psicoe-
mocional de la violència viscuda, i un procés d’autonomia de la mà 
d’un equip format per educadores i psicòloga que, a través de la 
pedagogia de l’afecte i des d’una òptica transformadora de gènere i 
transcultural, les acompanya les 24 hores els 365 dies l’any.

“Casa de la Jove para mí está bien, porque he visto que 
han cambiado cosas, he cambiado un poco con mi niña, y 
no solo lo veo yo, sino que otras personas que nos cono-
cían de antes, cuando ven fotos nuestras de ahora dicen 
que aquí estamos mucho mejor. En casa de la Jove al 
principio me sentía un poco mal, no sabía cómo podía vivir 
aquí si no conocía a la gente, en una habitación con otras 
personas. No sabía hablar, no sabía nada, yo no podía vi-
vir aquí, y pensaba que mejor me buscaba un billete y me 
marchaba a mi país. Pero lo hablé con la educadora y ella 
me dijo: tu poco a poco. Ella y el resto de educadoras ha-
blaron conmigo y todas me ayudaron a mí y a mi niña.
La casa me ha ayudado a aprender cómo es la vida aquí, 
porque es muy diferente a la de mi país. He aprendido 
muchas cosas de aquí, he aprendido a hablar la lengua, 
he aprendido a vivir con otras personas, a compartir mi 
habitación, he hecho cursos como el de limpieza, por-
que aquí todo es diferente a África, por ejemplo como 
se limpia en África y como se limpia aquí es diferente. La 
casa me ha ayudado a buscar estos cursos, a aprender 
castellano y catalán, me han ayudado a que mi niña vaya 
a la guardería, y esto es una ayuda para mí. Antes, cada 
día pensaba mucho en mis problemas, mi corazón malo, 
estaba enfadada. Ahora ya no pienso en esto, sino en mi 
vida, en mi niña, como puedo ganar dinero, como puedo 
trabajar, para buscar mi vida sola, sin ayuda, no sé sin 
marido, sin…, yo puedo vivir sola, es lo que pienso ahora. 
F. i M. (família monomarental originària de Senegal), acollides per 
ser víctimes de violència masclista.

116 persones acollides
90% d’elles víctimes de violència masclista
10% en situació d’extrema vulnerabilitat
30 famílies monomarentals ateses
63 persones majors de 18 anys acollides
53 infants acollits

Pisos d’Autonomia “Espígol” i “Marina”
Dos recursos residencials en els que les joves ex tutelades derivades 
per l’ASJTET-DGAIA efectuen un procés d’emancipació des dels 18 
anys, moment en que assoleixen la majoria d’edat, fins els 21 anys, 
amb el suport d’un equip que treballa a través de la pedagogia de 
l’afecte i  des d’una òptica transformadora de gènere i transcultural, 
acompanyant-les en la seva transició a la vida adulta.

“Llevo 3 meses en pisos de autonomía y la verdad es que 
es diferente a la Casa de la Jove porque es más autóno-
mo, me siento más espabilada, mas por mi cuenta, más 
libertad…, es muy diferente eh?! Mejor! Claro! Porque no 
sé… te sientes más mayorcita, tienes que espabilar más, 
tienes que hacerte la comida sola, tienes que controlar 
tus horarios sola, no tienes a nadie que esté detrás tuyo 
todo el rato, para mi es mejor.  Lo que más me gusta de los 
pisos es la tranquilidad, no hay mucha gente, no hay mucho 
jaleo, cada una a su rollo. En los pisos cada una, como somos 
pocas, va a su rollo. No es lo mismo vivir con muchas perso-
nas que con cuatro(..) Lo que menos me gusta del piso..., buf! 
No sé…, no me lo he pensado…. Extraño que la educadora 
me abrace por las noches, aquí es como que nos dejan que 
nos aprendamos de las cosas como mayores , dependernos 
de nosotras mismas… 
TK.A. noia ex tutelada de 19 anys d’origen marroquí, que ingressa 
al Pis “Espígol” després de ser tutelada per la DGAIA i de residir a 
Casa de la Jove. 

“Hace un año que llegué aquí (al piso Marina) y en el año 
que estuve en el primer piso de Provença no sabía casi 
nada, porque previamente estuve en un centro donde 
me hacían la comida, yo solo hacía, a lo mejor, tareas de 
limpiar el baño, o recoger salas,  o hacia mi habitación, 
pero había una señora de la limpieza que lo hacía todo, 
lavaba la ropa, había una cocinera, y como que yo en du-

rante ese tiempo me olvidé de cómo se cocinaba, cómo 
se limpiaba, cómo se lavaba la ropa…Me encontré que no 
sabía nada, pero poco a poco he ido aprendiendo y creo 
que he cogido más autonomía estando sola y haciendo 
las cosas sola, aunque me equivocara algunas veces o me 
estropeara la ropa y todo, he aprendido a hacerlo y ahora 
no necesito tanta ayuda porque lo hago yo. 
Antes me acompañaban a los sitios y ahora voy sola.... 
¿Si me pierdo? Bueno, me he perdido y pregunto por la 
calle qué tengo que buscar, antes no, antes me callaba y 
me quedaba y no sabía qué hacer.  Y en pocos meses tuve 
un trabajo y supe lo que es ganar, no sé, el dinero con tu 
propio sudor, es cansado pero cuando llega fin de mes y 
ves tu dinero pienso que me lo he currado yo. Aunque te 
sabe mal porque te lo has currado y tienes que ahorrar 
esto, comprar lo otro para el mes”…(….) Me siento más 
autónoma y con más seguridad.”

P.C.  noia ex tutelada de 19 anys, espanyola, que després de resi-
dir uns mesos al Pis “Provença, passa al Pis “Marina”, per continuar 
amb el seu procés d’emancipació en un recurs de major autonomia.

13 joves ex tutelades acollides
6 joves inserides en el món laboral
49% joves immigrants ateses
53,8% joves víctimes de violència  
intrafamiliar o masclista

“Suport a les Famílies en  
Situació de Vulnerabilitat”
Suport econòmic a les famílies que es troben en situació de vulnera-
bilitat, finançat pel Departament de Família i Benestar Social. Con-
sisteix en el pagament de rendes de lloguer i subministraments de 
la llar a les famílies derivades per Serveis Socials d’Atenció Primària i 
Especialitzada que es troben en una situació d’extrema vulnerabilitat 
i/o en situació de pobresa. Per tal que les famílies puguin accedir és 
imprescindible que estiguin realitzant un pla de treball amb SSAP i 
Especialitzada, que aquests valorin aquesta necessitat i que efectuïn 
la demanda a través de la tramesa d’informe socioeconòmic.

“Me ha supuesto poder comer porque tengo un sueldo 
de 750 euros y pago un alquiler de 650 de piso y tengo 
dos niños de 4 y 5 años a mi cargo.”

Familia monomarental espanyola formada 

per dona i dos fills menors d’edat al seu càrrec, víctimes de violència 
masclista i que el projecte li subvenciona quatre mesos de lloguer.

“M’ha suposat l’oportunitat d’estar més tranquil·la a ni-
vell de seguretat, m’ha donat un espai per poder gaudir 
amb el nen, donar-li més pau, i reconduir les meves emo-
cions, que estaven molt fosques, em sentia fatal per no 
poder donar-li seguretat al meu fill (...)”

Familia monomarental espanyola formada 
per dona i una filla menor d’edat al seu càrrec, que es troba divorci-
ada, no rep pensió de la seva ex parella i no te ingressos fixes i que 
el projecte li subvenciona 3 mesos de la renda del lloguer. 

269 persones beneficiàries directes 
40% persones víctimes de violència masclista  
113 infants atesos 
42% dels beneficiaris 
156 adults atesos 
37% dones víctimes de violència masclista
84 famílies ateses 
62 famílies monomarentals,  
22 famílies amb 2 progenitors),  
44% famílies víctimes de violència masclista
11 persones soles en situació extrema vulnerabilitat

dades totals
398 persones ateses
166 menors de 18 anys
13 joves
219 adults
140.846,35 € ajuda directa 
per a les famílies
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presència i visibilitat
Organització del Concert Solidari “Clam per la Intel·
ligència Límit”, juntament amb l’entitat social acidH, a 
favor de la IL (Intel·ligència Límit), amb l’actuació de la 
banda de música inclusiva Clams, a la Sala Luz de Gas 
de Barcelona.
Presentat per Toni Albà i Pep Planas.
Reportatge a El Periódico de Catalunya (Suplement + persones) 
Paper i online.
Butlletí ECAS
Xarxanet
La Vanguardia Digital
Social.cat
Independent de Gràcia
Timeout Barcelona
Regió 7
Diari de la Discapacitat
Campanya de Banderoles al carrer i web Ajuntament de Barcelona

Campanya Mundial “Giving Tuesday”

Organització 2ª edició de SHBCNday. Gimcana Solidària 
Súperheroi(ne)s Barcelona. Font de Montjuïc.
Ara Criatures
Butlletins: ECAS, Fedaia, Xarxanet, Acord Ciutadà
El Petit Explorador
Sortir amb nens
Timeout Barcelona
Social.cat
La Vanguardia Digital
El Periódico Digital
Revista Valors
Banderoles carrer i campanya online Ajuntament de Barcelona
Ràdios: Ràdio Gràcia, entrevista “Espai Solidari”.  Ràdio Estel, pro-
grama Fòrmula Estel. “Valors a l’alça”, programa de la Xarxa.com. 
“El Suplement” de Catalunya ràdio a l’espai de l’agenda cultural.

Àgora Acord Ciutadà
Col·laboració en l’organització dels 10 anys

I Congrés Internacional de “Infancia, pobreza y éxito educa-
tivo: Acción socioeducativa en red” organitzat per l’Obra Social “la 
Caixa” i la Universitat Ramón Llull, junt amb la Red de Universida-
des Españolas contra la Pobreza Infantil i la Sociedad Iberoamerica-
na de Pedagogía Social.

mitjans
Lluitar contra els abusos.  
Article de l’Asha Miró publicat al diari Regió 7, l’1-3-16

Els Superherois quotidians
Article de l’Asha Miró publicat al diari Regió 7

Cinc entitats s’alien contra l’exclusió social
Entrevista a les cinc entitats a Radio Gràcia.

Poc pisos tutelats per a dones maltractades.  
Notícia amb el testimoni d’una usuària “in via” i tècnics de l’entitat. 
Cadena SER Ràdio: Informatiu, 23-8-16

Suport Escolar i Psicològic a infants i  
famílies vulnerables
FANNEWS

La casa de les heroïnes
FANNEWS

Catalunya reforça el telèfon de la infància per a casos 
de ‘bullying’, abusos i ciberassetjaments.  
Article a El Periódico, 31-10-2016

La intel·ligència Límit demana la paraula.  
Suplement + persones, el Periódico, 13-12-2016

La inserció Laboral, una prioritat per a les entitats.  
Article al Diari Ara, 3-12-16

Coses de la vida societat

DIMARTS
28 10 DE NOVEMBRE DEL 2015Connexió a internet: http://www.elperiodico.cat

Nova jornada negra

La violència que no s’acaba
Dos assassinats masclistes a Oviedo i Logronyo 
se sumen als tres registrats diumenge passat

Les cinc víctimes mortals es produeixen després de 
la protesta massiva contra aquesta plaga a Madrid

EL PERIÓDICO
BARCELONA

U
na altra jornada negra de 
violència masclista amb 
dos nous assassinats, a pe·
nes 48 hores després que 

desenes de milers de persones recla·
messin a Madrid dissabte més esforç 
de les administracions contra aques·
ta plaga social. Aquest dilluns, un ho·
me va ser detingut a Logronyo des·
prés d’assassinar amb una arma blan·
ca el marit de la seva exparella. I a 
Oviedo, una dona de 65 anys va morir 
de diversos cops al cap a mans de la se·
va parella, de 51 anys. L’agressor tam·
bé ha sigut detingut. Són dues de les 
múltiples formes que pot adoptar la 
violència masclista, encara que el pri·
mer cas no formarà mai part de les es·
tadístiques del Ministeri de Sanitat, 

Serveis Socials i Igualtat, que tan sols 
considera violència masclista les 
agressions d’homes contra les seves 
parelles o exparelles. Precisament 
una de les reclamacions dels col·
lectius feministes que van organitzar 
la manifestació de dissabte és que 
s’ampliï aquesta definició.   
 Els dos assassinats masclistes 
d’ahir se sumen als tres més ocorre·
guts diumenge, amb dues dones as·
sassinades a Llíria (València) i una a 
Baena (Còrdova).  
 A Logronyo, un home en va matar 
un altre clavant·li diverses ganiveta·
des al coll poc després de les nou del 
matí. La víctima mortal, de 47 anys, 
tornava en la seva cadira de rodes de 
deixar a l’escola la filla de sis anys 
que la seva dona havia tingut amb el 
presumpte homicida, de 54.  
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Concentració de repulsa davant l’Ajuntament de Llíria (València).

EFE / MANUEL BRUQUE

Un home de 27 
anys mata la 
seva mare a Vigo

33 Un home de 27 anys ha sigut 
detingut a Vigo acusat d’haver 
matat la seva mare, de 56, amb 
una arma blanca al seu domicili, 
crim que ell mateix va confessar a 
una veïna. La veïna va trucar a la 
policia i va informar que el noi ha-
via baixat a casa seva i li havia 
confessat el crim. El detingut con-
tinua, custodiat per la policia, in-
gressat a la unitat de psiquiatria 
d’un hospital de Vigo. La víctima 
havia demanat una ordre d’allu-
nyament d’un altre fill.

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.
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Associació acidH i Luz de Gas

Aquest any l’Organització del nostre Tercer Concert Solidari l’hem 
compartit amb l’acidH, i el tema ha estat les persones amb IL, 
“Clam per la Intel·ligència Límit”, amb l’actuació de la banda de 
música inclusiva Clams, a la Sala Luz de Gas de Barcelona. Presen-
tat per en Toni Albà i en Pep Planas.

SúperHeroi(ne)sBarcelona

Amb el lema “posa’t la capa”, la festa solidària superheroi(ne)s 
celebrarà aquest any la seva tercera edició. és l’aliança de 5 entitats 
socials, l’acidh, l’afev, àmbit prevenció, iniciatives solidàries i “in 
via”, per aconseguir més força i sensibilització en la lluita contra 
l’exclusió social i donar visibilitat a la tasca diària i a peu de carrer 
que fan aquestes entitats. 

Atrápalo

A través de la seva iniciativa redondeo solidario, atrapalo va 
col·laborar amb “in via” el mes d’agost amb una recaptació per 
part dels seus usuaris de 2.149,60 €, i amb la donació de la mateixa 
quantitat per part de l’empresa. aquests diners es van destinar al 
nostre servei de transport per a les dones de casa de la jove per als 
seus desplaçaments a la feina, centre d’estudis, etcètera.

El redondeo solidario és possible gràcies a l’aportació econòmica 
d’alguns cèntims que els usuaris d’atrapalo tenen l’opció de donar 
abans de finalitzar la seva compra online. després atrapalo es com-
promet a sumar-se amb la mateixa quantitat recaptada.

Banc sabadell i St Jordi

Vam participar amb altres entitats en el St Jordi Solidari del Banc 
Sabadell a St.Cugat del Vallés. Roses, Princeses, St.Jordi i Dracs 
engaletats van endolçir les panxes en un dia tan assenyalat i la 
recaptació ha ajudat al nostre projecte social. 

De nou aquest any 2016 hem comptat amb la col.laboració 
i compromís d’un equip de persones voluntàries que 
donen suport als diferents serveis i àrees de l’entitat, 
aportant valor i sumant en l’atenció a les persones que 
s’atenen a tots els nostres projectes i a tota la nostra base 
social. Valorem aquesta acció voluntària com una eina 
importantíssima d’inclusió i participació ciutadana com  
a línia integradora de transformació social en la lluita per  
la igualtat d’oportunitats de les persones.  
Tot el nostre reconeixement i agraïment.

“Com a voluntària d”in via”, em sento molt agraïda d’haver pogut 
participar a les seves activitats, ja que m’han fet veure que sempre es 
pot col.laborar i ajudar. El contacte amb la gent d’altres cultures és 
molt enriquidor i s’aprèn moltíssim. Només s’han de tenir ganes de 
participar i donar suport, i això a la gent d’In Via no els hi falta!. És 
més... l’encomanen!!”. Isa

“El voluntariado es una experiència vital y personal para lograr un fin 
social. En “in via” participo en un camino que abre nuevos horizontes 
y enciende la llama de la esperanza a muchas persones”. Pedro

Ser voluntari d’”in via” m’ha donat la possibilitat de conèixer el món 
associatiu i ser conscient de la importància que té, que cada un 
de nosaltres és  responsable de participar en la defensa dels drets 
de les persones més desfavorides. El lema d”invia” “per la igualtat 
d’oportunitats” ja és el meu lema com a voluntari. Marc

“in via” ha estat al nostre costat quan ho hem necessitat. Quan em 
van demanar si podia fer uns dibuixos pel concert “Somnis Somniats” 
el 2015 no ho vaig dubtar ni una mica, i quan ens van demanar a 
les meves amigues i a mi que fossim les “Súpernenes” a la festa dels 
Herois ens va fer molta il·lusió. Perque la vida és un cercle i cal tornar 
el que m’han donat a mi i a la meva familia, el somriure. Gràcies “in 
via” per tot el que feu! Mar

ens agraden 
les aliances 

el nostre  
voluntariat 
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col·laboracions 
d’èxit  

1. Ja fa temps que col·laboreu amb “in via”. Com ha estat 
l’experiència de treballar plegats durant aquests anys? 
Ĺ experiència ha estat molt positiva.  Sempre hi ha hagut molt 
bona col·laboració i relació entre els professionals dels dos centres, 
a més a més, durant tots aquests anys els alumnes de “in via” han 
realitzat la feina de manera responsable i eficient. 

2. La feina conjunta entre els diferents serveis de “in via” 
i CALTOR donen l’oportunitat a aquest col·lectiu d’inte-
grar-se socio-laboralment. De quina manera s’aconse-
gueix aquesta integració? Les persones de “in via” que han 
realitzat les pràctiques a CALTOR han pogut conèixer el CET i veure 
si els agradaria treballar al centre i en el cas de voler fer-ho, deixar 
el seu currículum de cara a possibles ofertes de feina.  D áltra ban-
da, per part dels professionals del CET, també es poden observar 
les capacitats, aptituds i actituds de les persones de pràctiques de 
cara a possibles contractacions. En alguns casos usuaris del servei 
“in via” han començat a treballar al  CET CALTOR gràcies a aquesta 
experiència.   

3. Aquest any una família va fer una carta a “in via” per 
agrair la tasca realitzada amb la seva filla, amb discapa-
citat intel·lectual, la qual havia trobat feina a CALTOR 
com a peó de manipulats. Quan us trobeu amb aquests 
agraïments, què sentiu? Un reconeixement per part d’una 
persona o una família sempre ens fa sentir-nos orgullosos per la 
feina que fem. Ha sigut una oportunitat conèixer a la persona en 
l’entorn de les pràctiques i poder descobrir a la persona des d’allò 
que es capaç i pot fer. Quan hem reconegut aquests talents i l’hem 
donat una oportunitat amb una feina remunerada ens sentim que 
estem fent bé la nostra tasca. Això ens fa tenir mes empenta per 
continuar en la lluita per els drets de les persones amb discapacitat 
en la inclusió en el mercat laboral. Només esperem que, a aquesta 
persona, com altres plenes de qualitats, se’ls obri una oportunitat 
en l’empresa ordinària i puguin així gaudir d’una plena inclusió.

  Ja porteu diversos anys col·laborant amb “in via”. Com 
ha estat la vostra experiència en aquests anys?. Positiva 
tant per la implicació i col·laboració de l’associació “in via” com 
pel capital humà que aporten a la nostra organització les persones 
contractades.

La inserció de persones vulnerables i en risc d’exclusió 
social a la vostra plantilla és una de les vostres prioritats, 
i un dels motius de col·laboració amb el SIF “in via”. Què 
suposa per aquestes persones treballar a Clece?  Suposa 
una oportunitat de començar novament i de sentir-se part de la 
societat. Valoren molt positivament l’aprenentatge que reben i el 
suport que troben amb els comandaments intermitjos i amb les 
companyes.

Com és el procés d’integració al lloc de treball d’aquestes 
persones? En la majoria dels casos, la integració es porta a terme 
amb total normalitat. Les persones vulnerables o amb risc d’exclu-
sió social són sempre ben acollides per la resta de plantilla que, en 
molts casos, acaba implicant-se més allà de la part professional.

Caltor
A Caltor, un Centre Especial de Treball, 
els joves amb discapacitat intel·lectual 
que venen a “in via” a fer cursos de 
formació i inserció poden fer pràcti-
ques en el món real.  

Clece
A Clece, els usuaris del SIF “in via”  
poden inserir-se al mercat laboral a 
través dels processos de selecció que 
posen a la nostra disposició.  
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Accions amb 
Empreses  
ARAMARK 
BARCELONA ACTIVA
BONPREU
CALTOR
CAL FRUITÓS
CASA AMETLLER
CASINO BCN
CATERING ALCALÀ 
CLECE
COALME CATERING
DELIBERRY
EUROHUECO
FUNDACIÓ FUTUR
GRANIER
ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT
LA SIRENA
MERCADONA
MULLOR
NESPRESSO
NESTLÉ
NDAVANT
SERUNION
SERVITELO
SORLI DISCAU
TIBIDABO
TELEPIZZA
VIENA

AFFINITY
AMPLIFON
AREAS.ES
AUTOSERVEI PADRÓ-SOLANET
AVENTURA PARK
BAUHAUS
BBRAUN
BELROS
BIRCHMAN
BUZONEO BCN FLYERS
CAPRABO
CHUPA CHUPS
CMR FRUIT
CONFORAMA
CRF COLECTIVIDADES
CUINA JUSTA
DAMM
DESIGUAL, S.L.
DIA
DISGOR-HONEYFOOD
EHLIS
EL CORTE INGLÉS
ENERPO
EUROFRED
EUROMADI
FASTER
FERRERO IBÉRICA
FNAC
FRESENIUS
GELIM
GEOBUZÓN

GIRBAU
GIRÓ GH
GRUPO FERNANDEZ
GRUPO MIQUEL
GRUPO PLANTA
GRUPO UNO CTC
GUERIN
HAPPY PARK SANTS
HERRAMIENTAS PREZISS
HOTEL CATALONIA
IDILIA FOODS
INDITEX
ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT
KIABI

Empreses  
amigues
ABACUS COOPERATIVA
ATRÁPALO
BANC DE SABADELL
E-TIC DATA
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
FLORISTERIA MARGARITA
IKEA HOSPITALET
INPACTE
MERCADONA
NOLLEGIU
VORTEX

Entitats amb les 
que col·laborem
ACADÈMIA THUYA 
AFEV
ÀMBIT I PREVENCIÓ
ANEM PER FEINA
APROPEM-NOS POBLENOU
ARED
ASSOCIACIÓ ACIDH
ASSOCIACIÓ ADSIS
ASSOCIACIÓ APFCIB
BANC DELS ALIMENTS
BARCELONA ACTIVA
BAYT AL-THAQAFA
CAID AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
CAIXA FÒRUM. CENTRE SOCIAL I CULTURAL DE L’OBRA 
SOCIAL
“LA CAIXA”
CAP LLINARS DEL VALLÈS 
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
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
COORDINADORA D’ENTITATS DEL POBLENOU
COSMEVID
CSMIJ GRANOLLERS 
EAIA BAIX LLOBREGAT IV,
EAIA BAIX LLOBREGAT VI,
EAIA BAIX LLOBREGAT II,
EAP SANT MARTÍ
EF ADULTS DE MONTMELÓ I MOLLET
ENGLISH CENTER
ESCOLA BRESSOL PETITS INFANTS
ESCOLA LA MAR BELLA
ESCOLA LES ACÀCIES
ESCOLA NEN DÉU
ESCOLA VERGE DE MONTSERRAT
ESCOLA DE MÚSICA DE GRÀCIA
ESPAI CABESTANY
FSC INSERTA
FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ
FUNDACIÓ ADECCO
FUNDACIÓ ADSIS
FUNDACIÓ ANTONI SERRA SANTAMANS
FUNDACIÓ ASPANIDE
FUNDACIÓ BAYT AL-THAQAFA
FUNDACIÓ CASINO DE L’ALIANÇA DEL POBLENOU
FUNDACIÓ COMTAL CENTRE OBERT TRIA
FUNDACIÓ FUTUR
FUNDACIÓ INTEGRA
FUNDACIÓ MANPOWER
FUNDACIÓ MARIA FRANCISCA ROVIRALTA
FUNDACIÓ PREVENT
FUNDACIÓ ROGER TORNÉ
HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS, 
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
IES GIOLA
INICITIVES SOLIDÀRIES
INSTITUT ORTOPEDAGÒGIC DEL NEN DÉU
JATIER
LUDOTECA CANGURS 
LLUÏSOS DE GRÀCIA
MOSSOS D’ESQUADRA (URPAC I GAV)
MUJERES LATINAS SIN FRONTERAS
OBRA SOCIAL CAIXA DE PENSIONS “LA CAIXA”
PARC ESTUDI
PRAHU
PROBENS
PUNT DE REFERÈNCIA
SALUT I FAMILIA
SAX SALAS
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ BÀSICA DE  BARCELONA, ESPE-
CIALMENT POBLENOU
SERVEI D’ATENCIÓ, RECUPERACIÓ I ACOLLIDA DE L’AJUNTA-
MENT DE BARCELONA (SARA)
SERVEI DE PSIQUIATRIA TRANSCULTURAL DE L’HOSPITAL DE 
LA VALL D’HEBRON 
SIOD DELS DIFERENTS DISTRICTES DE BARCELONA
SIS
TALLERS BELLVITGE
TEB BARCELONA
TEB SANT ANDREU 
UCA SANT BOI DE LLOBREGAT
URPAC REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA NORD

Practicum
S’han acollit a un total de 4 alumnes.

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Facultat de Pedagogia 
Pràcticum d’Educació Social

UNIVERSITAT DE BARCELONA
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

Participació
21 Mostra d’Associacions de Barcelo-
na “Associa’t a la Festa”, Mercè 2016. 
Organització d’una activitat de 2 hores 
de durada, per treballar amb els infants i 
les famílies els estereotips de gènere.

Participació activa a les Festes de 
Maig del Poblenou amb activitats per a 
la infància i famílies.

FCVS: Participació a l’activitat de 
la Gimcana “Tots per tots, fem 
voluntariat”, de la Federació Catalna de 
Volutnariat Social de Catalunya

Àgora Ciutadana 2016. Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva “Avancem 
en el reconeixement de les persones que 
cuiden familiars malalts i dependents.

Assemblea de l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva

Assemblea Fepa 
Assemblea Fedaia 
Assemblea acisjf-invia 
Assemblea ACTAS 
Jornada de Celebració dels 10 anys 
de l’Acord Ciutadà per una “Barcelona 
Inclusiva 10 anys de treball en xarxa per 
una Barcelona inclusiva”.
“Somriu per la infància a portaventu-
ra”. Campanya de sensibilització ciuta-
dana de la FEDAIA.

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: . 

Membre de la comissió de comunicació de la 
Jornada 10 anys.

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

Participant a les xarxes:   
Inserció Socio-Laboral, Xarxa d’Habitatges 
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

Coordinadora Entitats Poblenou
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ingressos 2016  
Quotes Socis/Donacions i  
Subvencions Privades   0,69%  11.565 €
Gestió Delegada Serveis Públics   21,45% 360.206 €
Prestació de Serveis Públics   33,04% 554.782 €
Prestació de Serveis i Subvencions Privats  6,63%  111.347 €
Subvenciones Públiques   35,41% 594.638 €
Altres Ingressos   2,77%  46.557 €
   
TOTAL INGRESSOS   100,0% 1.679.095 € 

despeses 2016  

 

Compres, subministraments i  
altres despeses dels projectes   20,54% 338.031 €
Personal Projectes   60,46% 995.188 €
Personal gestió   11,23% 184.916 €
Altres despeses de gestió   5,51%  90.751 €
Amortitzacions   2,26%  37.130 €
  
TOTAL DESPESES   100%  1.646.016 €

Compres, 
subministraments 
i altres despeses 

dels projectes

Personal Projectes

Personal gestió

Altres despeses 
de gestió

Amortitzacions

Quotes 
Socis/Donacions

Gestió Delegada 
Serveis Públics

Per prestació de 
Serveis Públics

Per prestació de 
Serveis i subvencions 

Privades

Subvencions 
Públiques

Altres Ingressos
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