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MEMÒRIA INICIATIVES SOLIDÀRIES 2009 

 
 

PERSONAL CONTRACTAT 

 
 

PERSONES ATESES 

 

SECTORS D’INTERVENCIÓ PERSONES ATESES 

Acollida 347

Infància i Joventut 16

Inserció 818

Voluntariat 26

Cooperació 21

TOTAL 1228

 
 

Persones ateses

Acollida

Infància i Joventut

Inserció

Voluntariat

Cooperació

 
 
 
 

Per gènere Per procedència 

Dones 13 Comunitaris 19 

Homes 19 Extracomunitaris 13 



 
 
SECTORS D’INTERVENCIÓ I PROGRAMES 

 

1. Serveis Centrals 

 

 

2.    Acollida 

 
a) Centre d’Acolliment Temporal (CAT). Santa Perpetua de la Mogoda 

 

PROGRAMA PERSONES 

ATESES 

NOMBRE 

D’ESTADES 

Dones Vulnerables 9 1269 

Programa de suport a la dona 1 120 

Dones víctimes de violència de gènere 6 470 

Acollida a Immigrants 12 2293 

Acollida integral a col·lectius en exclusió 10 1298 

Extutelats 6 882 

Exreclusos en llibertat definitiva 19 2285 

Sense Sostre 9 1014 

Recurs Residencial 89 2923 

Centre d’Estades per Interns 186 3451 

TOTAL 347 16005 

 



 

Persones ateses

Dones Vulnerables Programa de suport a la dona

Dones víctimes de violència de gènere Acollida a Immigrants

Acollida integral a col∙lectius en exclusió Extutelats

Exreclusos en llibertat definitiva Sense sostre

Recurs Residencial Centre d'Estades per Interns

 

 

Nombre d'estades

Dones vulnerables Programa de suport a la dona

Dones víctimes de violència de gènere Acollida a Immigrants

Acollida integral a col∙lectius en exclusió Extutelats

Exreclusos en llibertat definitiva Sense sostre

Recurs residencial Centre d'Estades per Interns
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ubicació 

El Centre d’Acolliment Temporal està ubicat al Castell de Can Taió, a Santa Perpètua de la 

Mogoda, en un espai cedit per la Generalitat de Catalunya.  

 

Descripció 

Des del Centre d’Acolliment Temporal, Iniciatives Solidàries ofereix un servei 

d’acolliment i suport integral per aquelles persones que es troben en risc o situació 

d’exclusió social. En aquesta línea, s’ofereixen serveis tals com allotjament i manutenció; 

atenció social, laboral i psicològica; formació lingüística – en llengua castellana i catalana; 

es garanteix l’accés a la sanitat pública tramitant l’empadronament en els casos en què 

resulti necessari; l’escolarització per als menors en edat escolar i el reforç per aquells que 

ho necessitin amb l’objectiu que no perdin el fil acadèmic; i s’ofereix formació 

ocupacional i assessorament jurídic per a la normalització documental de les persones 

immigrants en la seva nova societat d’acollida. 

 

Dins el Centre d’Acolliment Temporal, Iniciatives Solidàries porta a terme un programa 

d’atenció psicològica per als seus col·lectius acollits. La intervenció psicològica es realitza 

un cop per setmana, dins un horari acordat amb el propi usuari – que és qui ho sol·licita – o 

bé amb els professionals del centre, que poden demanar-ho en cas que detectin aquesta 

necessitat en una persona que es troba acollida al centre. 

 

Durant el 2009, un total de 52 persones s’han beneficiat del programa d’atenció 

psicològica de l’entitat, predominant els usuaris amb una franja d’edat compresa entre els 

18 i 45 anys, majoritàriament de nacionalitat espanyola o marroquina i amb 

problemàtiques de tipus personal i familiar.  

 

Programes 

 

Dones Vulnerables 

9 persones ateses/ 1269 estades durant 2009 

Iniciatives Solidàries ofereix un recurs d’acolliment integral per a dones que presenten un 

perfil caracteritzat per un dèficit de tipus econòmic, laboral, formatiu i/o relacional. Aquest 

dèficit s’uneix al fet de que, majoritàriament, es tracta de dones immigrants i responsables 



 
d’una unitat familiar monoparental, que es troben allunyades del seu país d’origen i que no 

compten amb cap tipus de recolzament social.  

A través de l’acolliment integral encaminat a la inserció social i laboral es treballa per 

atorgar a aquestes dones en situació de vulnerabilitat social, una autonomia personal plena. 

Amb aquest objectiu, el programa inclou totes les accions orientades a satisfer les 

necessitats de dones en situació de risc o exclusió social, amb o sense fills. 

 

Programa de suport a la dona 

1 persona atesa/ 120 estades durant 2009 

Aquest programa es centra en un servei d’allotjament integral i recolzament per a les dones 

que, per circumstàncies excepcionals, es troben vinculades a un procés judicial que pot 

arribar a afectar a la seva integritat física. El temps d’estada al centre es determina en 

relació amb l’evolució del procés judicial. 

 

Dones víctimes de violència de gènere 

6 persones ateses/ 470 estades durant 2009 

Aquest programa ofereix un servei d’acolliment integral i suport a les dones – amb o sense 

fills – en situació d’especial vulnerabilitat com a conseqüència de patir violència de gènere. 

L’objectiu és dotar a aquestes dones de les habilitats personals necessàries per a la 

integració en el seu entorn social. En aquesta línia, les activitats integrades dins del 

programa tenen com a objectiu reduir el patiment com a conseqüència de la ruptura amb la 

parella i, per tant, amb l’àmbit i la situació familiar anterior; potenciar la recuperació 

d’expectatives per part de cada beneficiària; recuperar la independència, la llibertat i la 

responsabilitat i fer-se càrrec dels fills, sempre i quan resulti pertinent. L’atenció 

psicològica s’alça com a servei central en aquest programa. 

 

Acollida a Immigrants 

12 persones ateses/ 2293 estades durant 2009 

La primera acollida per immigrants té com a objectiu una acollida integral a les persones 

nouvingudes a la nostra societat que, en un primer moment, es troben sense els recursos 

necessaris per a integrar-se i viure a la societat catalana de forma autònoma. Els 

beneficiaris d’aquest programa són immigrants que es troben, majoritàriament, en situació 

de dificultat o risc social, amb poca o cap capacitació professional i amb escassa 



 
experiència laboral.  Són persones que acostumen a haver abandonat el seu país per 

problemes econòmics i/o polítics i que es troben soles en la nova societat d’acollida. 

 

Extutelats 

6 persones ateses/ 882 estades durant 2009 

L’acollida integral a extutelats va destinada a aquells nois que van estar tutelats per 

l’Administració durant l’etapa de la seva infància i/o adolescència i que, un cop arriben a la 

majoria d’edat, han d’abandonar el centre d’acolliment on vivien. Des del Centre 

d’Acolliment Temporal se’ls ofereix un servei integral en què s’inclou l’allotjament, la 

manutenció, l’orientació jurídica i laboral, ajuda econòmica, suport educatiu i seguiment de 

l’estat de salut.  

 

Exreclusos en llibertat definitiva 

19 persones ateses/ 2285 estades durant 2009 

El programa ofereix un servei d’acollida integral a persones exrecluses que es troben en 

llibertat definitiva i que no compten amb un lloc de residència, ja sigui com a conseqüència 

de la seva condició d’estranger o perquè la família de referència no és l’adequada. 

L’objectiu del programa és que aquestes persones puguin regularitzar la seva situació 

laboral i el seu accés a la vivenda gràcies al seu període d’estada al centre. 

El programa neix com a conseqüència d’un acord de col·laboració amb Serveis 

Penitenciaris del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

 

Sense Sostre 

9 persones ateses/ 1014 estades durant 2009 

El programa d’acollida integral a persones sense sostre va destinat a aquelles persones que 

es troben en situació de marginació social i que, com a conseqüència de mancances de 

tipus econòmic, laboral, familiar, personal i relacional, no compten amb un lloc on viure. 

Són persones que es trobaven vinculades amb Iniciatives Solidàries a través d’un programa 

d’acollida i que, al terminar la seva vinculació amb l’administració que el va derivar, es 

troben en situació de marginació social. L’entitat estudia el cas i, si la persona presenta una 

evolució positiva durant el temps que va estar a un recurs d’Iniciatives, decideix incloure-

la en aquest programa, donant-li una segona oportunitat.  

 

 



 
Recurs Residencial 

89 persones ateses/ 2923 estades durant 2009 

Aquest, és un programa destinat a oferir un servei d’acollida integral a persones derivades 

de centres penitenciaris (en situació de tercer grau o llibertat condicional) i que no compten 

amb un lloc on passar els seus permisos de sortida. A través d’aquest programa es dona 

resposta a les seves necessitats d’allotjament i manutenció, alhora que se’ls ofereix suport 

social, laboral i psicològic, així com un seguiment de la seva situació personal.  

 

Centre d’Estada per Interns 

186 persones ateses/ 3451 estades durant 2009 

El Centre d’Estades per Interns va destinat a reclusos derivats dels diferents centres 

penitenciaris, que es troben en segon grau i que no disposen d’un allotjament per a 

romandre durant els seus permisos de sortida.  El programa ofereix una acollida integral de 

forma temporal, destinada a satisfer totes les necessitats bàsiques dels usuaris, incloent el 

suport i el seguiment de la situació personal. 

 

2. Infància i Joventut 

 

PROGRAMA PERSONES ATESES 

Pis assistit per a joves 6

Residencia per a joves 10

TOTAL 16

 

 



 

 
 

 

a) Pis assistit per a joves 

 

PROGRAMA PERSONES ATESES 

Pis assistit per a joves 6

TOTAL 6

 

Ubicació 

El Pis assistit per a joves s’ubica a la població de Sant Boi de Llobregat, a la província de 

Barcelona 

 

Descripció 

El programa va destinat a nois que han estat tutelats per l’administració pública durant 

l’etapa de la infància i/o adolescència i que, al complir la majoria d’edat, han hagut 

d’abandonar el centre on es trobaven acollits. El programa ofereix un servei d’acolliment 

integral destinat a garantir l’allotjament i la manutenció, oferir ajuda econòmica, orientació 

jurídica i laboral, suport educatiu i la garantia en l’accés al sistema sanitari.  

 

 

 

 



 
b) Residència per a joves 

 

PROGRAMA PERSONES ATESES

Residencia per a joves 10

TOTAL 10

 

Ubicació 

La residència per a joves ofereix un servei d’acollida integral i acció educativa dirigit als 

menors que són derivats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i a la 

Adolescència, del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. 

El programa ofereix accions destinades a satisfer les necessitats bàsiques de cada menor, 

tals com l’allotjament i la manutenció, oferint així mateix, ajuda econòmica i formació. En 

aquesta línia, cada menor és objecte d’un Pla Educatiu Individualitzat en què es treballen 

diferents àrees:  la normalització de la situació documental del menor, la garantía en 

l’accés a les prestacions sanitàries, l’assessorament laboral i ocupacional, l’aprenentatge de 

la llengua catalana i/o castellana, el desenvolupament afectiu i psicològic i els diferents 

objectius específics que es puguin pactar al PEI en relació amb les necessitats i mancances 

de cada un dels nois. 

 

3. Inserció 

 

PROGRAMA PERSONAS 

ATESES 

CONSULTES / 

INTERVENCIONS 

REALITZADES 

Itineraris integrats d’inserció sociolaboral i 

d’acompanyament a col·lectius amb especials 

dificultats d’inserció 

51 (32 homes i 

19 dones) 

868

Itineraris integrats d’inserció sociolaboral per a 

persones catalanes retornades 

3 homes 125

Servei d’Atenció a Immigrants i Refugiats 125 (66 homes y 

59 dones) 

375

Tallers per a la inclusió sociolaboral 61 dones 6

Inserció laboral per a persones sense llar 10 homes 200

Servei d’inserció laboral – Barcelona y Sant Boi 332 (178 homes 604



 
de Llobregat y 154 dones) 

Servei d’Atenció a Persones en Exclusió -

Madrid 

297 (125 homes 

y 172 dones) 

741

TOTAL 818 (414 

homes y 404 

dones) 

2913

 

 

Persones ateses

Dones

Homes

 
 
 
 
 
 



 

Tipus de documentació

DNI Permís de treball Permís de residència Permís Comunitari Passaport

 
 
 
 
L’àrea orientada a la Inserció d’Iniciatives Solidàries s’ha plasmat, durant el 2009, en set 

programes: Itineraris integrats d’inserció sociolaboral i d’acompanyament a col·lectius amb 

especials dificultats – amb la col·laboració de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats 

en el Treball, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya; Itineraris 

integrats d’inserció sociolaboral per a persones catalanes retornades i el Servei d’Atenció a 

Immigrants i Refugiats – en col·laboració amb la Secretaria per la Immigració del 

Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya; els Tallers per a 

la inclusió sociolaboral per a dones – col·laborant amb l’Institut Català de la Dona; el 

projecte d’Inserció laboral per a persones sense sostre – en col·laboració amb l’Obra Social 

Caixa Penedès; el Servei d’Atenció a Persones en Exclusió, en col·laboració amb l’Obra 

Social Fundació La Caixa; i el Servei d’Inserció Laboral, ubicat a Barcelona i a Sant Boi 

de Llobregat. 

 

L’àrea d’Inserció es centra en un treball des de tres àmbits: 

1. Atenció social: Els professionals d’aquesta àrea treballen per garantir l’accés a la 

informació bàsica de les persones autòctones i nouvingudes, orientant-les en relació 

amb els serveis i recursos que ofereix la ciutat per a que puguin moure’s amb total 

independència Des d’aquesta àrea de treball, les persones ateses reben informació 

sobre l’accés als serveis bàsics municipals: empadronament, sistema sanitari, 



 
escolarització de menors, serveis d’acollida d’urgència, serveis socials, 

aprenentatge de la llengua castellana i catalana, etc.  

2. Assessorament jurídic: Els professionals que treballen des d’aquesta àrea ho fan 

amb la finalitat de garantit els drets i deures de les a la nostra societat, orientant i 

assessorant jurídicament a les persones que acudeixen al servei en temàtiques tals 

com l’estrangeria, el dret civil, els drets i deures laborals, etc..  

3. Atenció laboral: Aquesta àrea de treball s’orienta a l’assoliment de la participació 

en el mercat de treball dels col·lectius atesos en els diferents programes, com a 

requisit necessari per a garantir la integració a la nostra societat i la participació 

activa com a ciutadans de ple dret. Dins d’aquesta àrea, cada persona beneficiària 

és objecte d’un itinerari integrat d’inserció sociolaboral, en què es pacten les 

activitats a realitzar per part de l’usuari/a amb l’objectiu d’assolir la seva inserció 

laboral. Entre aquestes activitats es pot preveure la realització de dispositius 

d’intervenció individual (recerca activa de feina, tutories i seguiments 

individualitzats, intermediacions laborals, etc.), i dispositius d’intervenció grupal 

(tallers de preformació laboral, cursos d’aprenentatge d’idiomes, tallers 

d’aprenentatge en l’ús de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

 

Ubicació 

L’àrea d’Inserció d’Iniciatives Solidàries s’ubica a la població de Sant Boi de Llobregat, a 

Barcelona i a Madrid ciutat.  

Persones ateses

Catalunya

Madrid

 

 



 
 

Catalunya: 

A Catalunya, el treball dins aquesta àrea té el seu origen amb l’obertura del Servei 

d’Atenció a Immigrants i Refugiats (SAIR), l’any 1999, a la població de Sant Boi de 

Llobregat 

 

El SAIR es va engegar amb l’objectiu d’acompanyar i orientar a les persones nouvingudes 

en el seu procés d’inserció sociolaboral. A través dels anys, el SAIR va anar atenent a tot 

aquell que, per trobar-se en situació d’especial vulnerabilitat, necessités rebre una atenció i 

acompanyament sociolaboral que el facilités la seva normalització social, independentment 

de la seva condició d’autòctona o immigrant. Des de llavors, el Servei d’Inserció Laboral 

té una importància rellevant dins de l’entitat, actuant com a recurs de referència per a la 

resta de serveis, orientant-se a potenciar la inserció laboral com a pas irrenunciable abans 

d’accedir a una inserció social real i plena. 

 

TIPOLOGIA D’INTERVENCIONS/ ACCIONS

INDIVIDUALS MÉS DESTACADES 

NOMBRE  TOTAL 

Derivacions a altres entitats d’acció social o a cursos 

de formació ocupacional 

51

Intervencions dins l’àrea jurídica: assessorament i 

informació sobre consultes d’estrangeria,, laboral, 

civil, etc. 

423

Intermediacions laborals 392

Ofertes laborals gestionades 537

Prospecció empresarial (nous contactes amb 

empreses) 

318

Derivacions a entrevistes laborals o processos de 

selecció 

204

Insercions laborals 40

 

 

 

 

 

 



 
DISPOSITIUS 

D’INTERVENCIÓ GRUPAL 

NOMBRE TOTAL 

PARTICIPANTS 

Tallers de preformació 

laboral 

18 90

Tallers d’habilitats socials / 

Curs d’orientació i 

informació bàsica sobre la 

societat d’acollida 

4 21

Tallers de formació 

lingüística – castellà 

3 18

Tallers de formació 

lingüística - català 

5 35

Tallers d’aprenentatge de 

l’ús de les noves Tecnologies 

de la Informació i la 

Comunicació 

4 21

TOTAL 34 180

 

 

 

Intervencions individuals i grupals

Derivacions a altres entitats Assessorament jurídic

Intermediació laboral Derivacions a entrevistes de selecció

Tallers de preformació laboral Tallers d'habilitats socials

Castellà Català

Taller ús de les TiC

 

 



 
 

Madrid: 

 

Ubicació 

El Servei d’Atenció a Persones en Exclusió (SAPE) s’ubica a la ciutat de Madrid i, 

concretament, al barri d’Usera. Aquest programa es va iniciar a l’any 2008, comptant amb 

el recolzament d’una llarga experiència dins l’àmbit de la inserció laboral de col·lectius en 

risc o situació d’exclusió social per part d’Iniciatives Solidàries. 

 

PROGRAMA PERSONES 

ATESES 

CONSULTES 

REALITZADES 

Servei d’Atenció a Persones en Exclusió 299 741 

TOTAL 299 741

 

 

TIPOLOGIA D’INTERVENCIONS/ ACCIONS 

INDIVIDUALS MÉS DESTACADES 

NOMBRE TOTAL 

Intervencions dins l’àrea social 34

Intervencions dins l’àrea jurídica: assessorament i 

informació sobre consultes d’estrangeria, laboral, civil, 

etc. 

458

Intermediacions laborals 70

Ofertes laborals gestionades 35

Prospecció empresarial (nous contactes amb 

empreses) 

23

Derivacions a entrevistes laborals o processos de 

selecció 

148

Insercions laborals 13

 

 

 

 

 

 



 
DISPOSITIUS 

D’INTERVENCIÓ GRUPAL 

NOMBRE TOTAL 

PARTICIPANTS 

Tallers de preformació 

laboral 

3 12

Tallers de formació 

lingüística – castellà 

4 150

TOTAL 7 162

 

Intervencions individuals i grupals

Derivacions a altres entitats Assessorament jurídic

Intermediació laboral Derivacions a entrevistes de selecció

Tallers de preformació laboral Castellà

 

 

 

4. Voluntariat 

 

VOLUNTARIS 25

ALUMNES EN PRÀCTIQUES 1

TOTAL 26

 



 

 
Durant el 2009 s’ha contabilitzat un total de 26 persones que han col·laborat en la tasca que 

duu a terme Iniciatives Solidàries 

Els voluntaris s’integren per persones que dediquen regularment part del seu temps a 

ajudar a aquelles persones que ho necessiten a través de la nostra entitat. Per altra banda, 

els estudiants en pràctiques són estudiants universitaris – majoritàriament procedents 

d’estudis dins de l’àmbit social - que volen realitzar les seves pràctiques a Iniciatives. En 

aquest aspecte, Iniciatives Solidàries porta a terme convenis de col·laboració amb les 

diferents universitats de la geografia catalana. 

La gran majoria de voluntaris ha estat integrat, durant aquest any, per joves entre els 18 i 

els 35 anys, la majoria en procés de formació   

 

5. Cooperació. Xile 

 

PROGRAMA PERSONAS ATESES 

Apadrinaments 21

TOTAL 21

 

L’àrea de cooperació d’Iniciatives Solidàries es centra en la promoció de l’apadrinament 

dels nens de l’Escola número 118 de Rulo, a Xile. Aquesta escola acull a més de 60 nens i 

nenes, oferint manutenció i educació. 

 

 



 
 

Dades econòmiques 
 
Pressupost per a l’exercici 2008:  
 
958.722,10 € 

 
Desglossament de les fonts de finançament 
 

DESGLOSSAMENT PER FONTS 
Subvencions estatals 181.300,00 € 
Subvencions autonòmiques 298.902,30 € 
Subvencions locals 18.000,00 € 
Convenis 328.036,47 € 
Col·laboracions, aportacions y altres 116.349,32 € 
Recursos propis i reserves 16.134,01 € 

Total 958.722,10 € 
 
 
Gràfic representatiu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Distribució pressupostària per sectors d’intervenció 
 

SECTORS D’INTERVENCIÓ Pressupost % 
SERVEIS CENTRALS 131.577,01 € 13,72%

ACOLLIDA 404.333,45 € 42,17%
INFÀNCIA I JOVENTUT 292.646,47 € 30,52%

INSERCIÓ I ASSESSORAMENT JURÍDIC 118.665,17 € 12,38%
VOLUNTARIAT 11.500,00 € 1,20% 
COOPERACIÓ 6.000,00 € 

 
 
 
Gràfic representatiu de la distribució 
 

 
 
 
 
 
Tipologies de despesa 
 
Personal 611.609,96 € 63,79% 
Activitats i manteniment 322.749,17 € 33,66% 
Inversió equipaments i obres 24.362,97 € 2,54% 
 
 
 
 
Gràfic representatiu: 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra web: 

www.iniciatives.org 



 
www.iniciativas-solidarias.org 

 

Entitats i organismes col·laboradors 

 

- Departament de Justícia 

- Departament d’Acció Social i Ciutadania 

o Secretaria per a la Immigració 

o Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 

o ICASS 

o Institut Català de les Dones 

o Secretaria de Polítiques Familiars 

- Departament de Governació i Administracions Públiques 

- Departament de Treball 

- Diputació de Barcelona 

- Unión Europea – Fondo Social Europeo 

- Ministerio de Trabajo e Inmigración 

- Ministerio de Sanidad y Política Social 

- Caixa Penedès .Obra Social 

- La Caixa 

- Fundació La Caixa 

- Fundació Un Sol Món 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

entitats i organismes 
 col·laboradors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 

 

 


