
  
  
 
 
 

Fundació Iniciatives Solidàries 
NIF G62393616  Consell de Cent 140, entresòl 1ª  (08015) Barcelona 

Tel. 93 424 14 41  Fax 93 325 47 20  E-mail iniciatives@iniciatives.org  Web. www.iniciatives.org 

 

 

1 

 
      
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Memòria d’activitats 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 
 

Fundació Iniciatives Solidàries 
NIF G62393616  Consell de Cent 140, entresòl 1ª  (08015) Barcelona 

Tel. 93 424 14 41  Fax 93 325 47 20  E-mail iniciatives@iniciatives.org  Web. www.iniciatives.org 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patronat 

 
President 

Sr. Guillem Correa 
 

Secretaria 
Sra. Astrid Domènech 

 
Secretari d’Actes 

Sr. Abel Lumbiarres 
 

Tresorer 
Sr. Pau Simarro 

 
Vocals 

Dr. Marc Correa 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 
 
 

Fundació Iniciatives Solidàries 
NIF G62393616  Consell de Cent 140, entresòl 1ª  (08015) Barcelona 

Tel. 93 424 14 41  Fax 93 325 47 20  E-mail iniciatives@iniciatives.org  Web. www.iniciatives.org 

 

 

3 

 

Introducció 
 

‘any 2016 ha estat un any en el que s’ha aprofundit en el canvi 
que es va iniciar l’any anterior i que es consolidarà, pel que ja 
tenim confirmat, l’any 2016 tancant d’aquesta manera el Full de 
Ruta que ens ha marcat la direcció de la nostra entitat fins ara.   

 
El canvi substancial que s’ha 
produït amb la professionalització  
ha alleugerit bona part de la tasca 
que fins ara s’ha realitzat 
bàsicament gràcies a l’equip de 
voluntaris i voluntàries que durant 
tants anys han consolidat el 
projecte. 
 
És per aquesta raó que un cop més, 
i com sempre, les meves primeres 

paraules van adreçades a les persones que amb la seva col·laboració 
desinteressada han fet tant per aquesta  FUNDACIÓ.   
 
La segona paraula d’agraïment va adreçada als professionals que s’han 
incorporat a la nostra entitat i a la seva dedicació a la tasca encomanada. 
 
En definitiva, un any més la nostra entitat ha pogut implementar el seu 
objecte social gràcies a les persones i entitats que algunes amb el seu 
temps, d’altres amb els seus diners o fins i tot d’altres amb ambdues: el 
seu temps i els seus diners, han viscut com a propi aquest projecte 
col·lectiu que coneixem com Iniciatives Solidàries. 
 
A totes i a tots: Moltes gràcies per la vostra feina i la vostra generositat. 
 
Guillem Correa- President del Patronat. 

L 
“L’any 2017 ens ha 
permès confirmar 
el tom que es va 

iniciar l’any 
anterior”. 
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Activitats  
 

Apadrinaments 
Malgrat la situació de dificultat econòmica en la que ens movem 
totes les entitats socials i de les baixes que s’ha produit d’alguns 
padrins i donants el programa a favor de l’apadrinament 
comunitari, que actualment tenim de nens i nenes de pobles 
indígenes a Xile, s’ha mantingut i hem augmentat el programa 
d’apadrinament implementat-ho a Guatemala. En aquests 
moemnts estem ajudant a nens i nenes de Guatemala i de Xile. Un 
total 33 nenes/ nenes 
 

Sensibilització 
Degut a la crisi en la que vivim es va 
decidir, en el seu moment, que el 
millor que podiem fer era involucrar 
a les persones que tenim acollides en 
els diferents operatius en 
esdeveniments socials.  
Per aquesta raó vàrem participar en el 
dia del Voluntari Solidari organitzat 
per la Fundació Decatlon i vam 
organitzar un torneig de futbol sala 
en el que vam participar amb tres 
equip propis a més dels equips 
provinents de diverses entitats social 
que van acceptar la nostra invitació. 

Sense oblidar, naturalment, la nostra participació en la Fira 
d’Entitats que l’Ajuntament de Barcelona organitza amb motiu de 
les seves festes patronals. 

 

“Es va decidir que 
el millor que 

podíem fer era 
involucrar a la 
nostra gent en 

activitats socials”. 
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Hotel d’Entitats 

::HE Sant Boi 
L’Hotel d’Entitats  de Sant Boi ha vist com finalment s’han acabat les 
obres de millora que s’hi ha realitzat la qual cosa ha comportat una 
renovació total d’aquest equipament. 
L’esforç econòmic que l’Associació Iniciatives Solidàries ha realitzat per 
aconseguir-ho ha estat important i cal posar-lo en valor. 
Aquest fet ha permès poder posar a disposició del Servei d’Acolliment 
per a la Inserció i la Reinserció (SAIR) d’aquesta entitat unes millors 
instal·lacions que, se’ns dubte, és una bona noticia per l’usuari del 
servei. 
Amb l’ampliació de l’espai disponible la FUNDACIÓ ha endegat un 
nou projecte del que en parlarem més endavant. 

  
::HE Barberà 

L’Hotel d’Entitats de Barberà del Vallès va 
començar l’any continuant estant a disposició 
de les tres entitats que fins aleshores en 
disposaven. Recordem que aquestes entitats 
eren: L’Associació Iniciatives Solidàries, 
l’empresa d’inserció Recursos Solidaris i el 
Consell Evangèlic de Catalunya. 
D’aquestes tres entitats a l’acabar l’any només 
dues d’elles, les dues últimes de la llista 
anterior, continuaven tenint a la seva 
disposició  d’aquest espai. 
La raó d’aquest canvi es degut a la decisió que s’ha pres, de mutu acord 
amb l’Associació Iniciatives Solidàries, per la no continuïtat del conveni 
de cessió establert. 
D’aquesta manera, tal i com es veurà més endavant, la FUNDACIÓ ha 
pogut endegar en aquest espai un programa propi. 

“La preocupació per 
la gent que 

temporalment 
necessita una llar 

ens ha portat a 
endegar aquest nou 

projecte”. 
 



  
  
 
 
 

Fundació Iniciatives Solidàries 
NIF G62393616  Consell de Cent 140, entresòl 1ª  (08015) Barcelona 

Tel. 93 424 14 41  Fax 93 325 47 20  E-mail iniciatives@iniciatives.org  Web. www.iniciatives.org 

 

 

6 

La preocupació per la gent que temporalment necessita un espai on viure 
ha estat la raó per endegar aquest nou projecte. 

 
:: Llar Mont-roig 

El projecte “Pis per a joves vulnerables” treballa per oferir un recurs d’ 
acollida davant una situació que cada cop és més freqüent, com és la 
indefensió jurídica i social que pateixen els joves que es troben en el 
nostre país amb un passaport que els identifica com a menors, però que 
són declarats majors per la Fiscalia com a resultat de la realització de 
determinades proves òssies.  
Es tracta doncs, de joves en situació vulnerable i de desprotecció 
jurídica. 
Aquest pis està destinat a donar resposta a aquesta necessitat i finançat 
pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 

 
:: Llar Balandrau 

Aquest Recurs Residencial té com a finalitat prioritària l’ acollida de 
joves, dels 18 fins als 21 anys, els quals han 
estat tutelats per la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i 
que ara necessiten disposar d’un espai on 
viure des de on poder assolir la formació i la 
inserció laboral que els permeti la seva 
plena autonomia personal. És un projecte 
finançat per DGAIA. 
 
 
 
 
 
 
 

 

“La Llar Bellmunt s’ha 
pogut mantenir oberta 
gràcies a la generosa 

col·laboració del 
Consorci de Serveis 

Socials de Barcelona”. 
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::Menjador Social. 
Un dels programes de nova creació des de l’any 2013 ha estat el 
Menjador Social que s’ha pogut implementar en un dels nostres centres 
per oferir aquest servei a les persones derivades per l’Ajuntament de 
Sta. Perpetua de Mogoda o pels serveis socials de la pròpia entitat. 
Per aquesta raó s’ha obert en el Centre d’Acolliment Temporal (CAT) 
de Santa Perpètua de Mogoda aquest servei. 
Aquest programa ha  funcionat gràcies als recursos propis de l’entitat i a 
les donacions alimentàries del Banc dels Aliments i les donacions del 
Caprabo. En el 2016 hem atès a 223 persones. És un projecte de 
finançament propi. 

 
::Llar Canigó. 
Amb la recuperació de l’espai que s’havia cedit a l’Associació Iniciatives 
Solidàries la  FUNDACIÓ  ha endegat el “LLar Canigó” adreçat a 

aquelles persones que 
temporalment tenen necessitat d’un 
espai on viure durant un temps. 
La característica singular d’aquest 
espai i d’aquest programa és que 
està destinat a persones que fins ara 
formen part de la població 
normalitzada i que no han estat 
atesos pels serveis socials però que 
degut a qualsevol circumstància 

personal han trobat en aquest pis un lloc on temporalment viure. 
El programa es regeix pels mateixos criteris professionals que els altres 
programes de l’entitat però amb un grau d’autonomia plena fet que 
aporta singularitat a l’experiència. 
El “Programa LLar Canigó” és una experiència pilot, la continuïtat o 
ampliació de la mateixa estarà en funció dels resultats que el temps vagi 
validant i és de finançament propi. 
 
   

“La continuïtat o 
ampliació del “Programa 
Llar Canigó” dependrà 

dels resultats que el temps 
vagi validant”. 
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:: Centre Obert Ginkgo. 
 
El “Centre Obert Ginkgo” és un programa fruit de la decisió presa per 
l’equip professional de l’entitat de reforçar el que durant molts anys ha 
estat el centre d’atenció preferent de la nostra prehistòria: l’atenció a la 
infància. Es a dir: els anys de treball voluntari, des de l’any 1983/4 fins 
l’any 1996. 
  El projecte Centre Obert és un projecte que respon a les necessitats i 
demandes de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de Proinfancia i de 
la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència. Es tracta 
d’un servei diürn, en horari extraescolar, que treballa per donar suport, 
estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la 
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics, 
l’esbarjo i,l’orientació, reforç escolar i l’assessorament formatiu i 
professional  de menors i adolescents.  
Al Centre Obert Ginkgo, ubicat al Barri Ciutat Cooperativa – Molí 
Nou de Sant Boi de Llobregat i que està adreçat a menors d’entre 12 i 16 
anys en situació de risc d’exclusió social, hi treballem per donar suport, 
estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la 
personalitat, la socialització i l’adquisició d’aprenentatges bàsics dels 
beneficiaris que hi participen al nostre recurs.  
L’horari d’atenció directa amb els menors és de 16:30h a 20:00h, de 
dilluns a divendres durant tot el curs escolar i aquesta actuació directa la 
realitzem en dues  línies de treball: 
 Aula d’Estudi: Espai per fer deures, consultar dubtes, aprendre a 

organitzar-se i fomentar la estimulació de l’aprenentatge.  Aquest 
recurs s’orienta principalment a disposar d’un entorn facilitador 
per realitzar les tasques escolars, d’aprenentatge i l’estudi. 
 

 Espai Obert: : Espai dedicat a la realització de diferents activitats 
d’oci, temps de lleure i educació en valors: creació d’un espai jove 
en què es potenciï l’educació per a l’ús sa i constructiu del temps de 
lleure i l’atenció a la diversitat d’aquells joves i adolescents que 
requereixen d’un espai addicional fora de l’horari escolar.  
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Durant la Setmana Santa i el mes de juliol duem a terme les colònies 
urbanes corresponents, on realitzem sortides i activitats de lleure.  
 
A banda de la intervenció directa amb els menors, realitzem 
coordinacions de seguiment amb tots els agents socials que intervenen 
en el desenvolupament personal dels beneficiaris, principalment amb les 
EBASP dels Serveis Socials i els Instituts de Secundària i duem a terme 
un Pla de Treball Familiar amb cadascuna de les famílies. 
 

A l’any 2017,  hem atès 45 usuaris/es dels quals 34 han complert 
satisfactòriament el seu Pla de Treball Individual.  
 
El resultat dels indicadors quantitatius que fem servir per valorar si 
assolim els nostres objectius han estat molt positius: 

 La mitjana total d’assistència al Centre ha estat del 76,11%. Tenint 
en compte que les faltes justificades les hem comptabilitzat com 
no assistència, considerem que hem assolit un nivell d’assistència 
alt. A més, la majoria (més de la meitat) dels nois/ies compleixen 
amb més del 80% d’assistència. 

 Respecte a les notes escolars: El 96,1 % ha millorat les seves notes 
de la 1a avaluació a l’avaluació final; el 65,4% dels nois/ies tenien 
assegurat que passaven de curs al juny i el 93,3% (28 dels 30) han 
passat de curs finalment. 

 

Tot aquest treball realitzat ha estat possible gràcies al suport i la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i el 
programa Proinfància de l’Obra Social la Caixa. 
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:: Llar Bellmunt. 
El Consorci dels Serveis Socials de la ciutat de Barcelona juntament 
amb l’Ajuntament de la mateixa ciutat ens ha demanat que ampliem la 
nostra tasca del projecte “Pis per a joves vulnerables” implementat en la 
llar Mont-roig en dos nous equipaments. 
La Llar Bellmunt format part d’aquest nou operatiu i respon a la 
demanda esmentada anteriorment. Aquest programa està finançat pel 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 

 
::Llar Montcau. 

El segon espai destinat al projecte “Pis per a joves vulnerables” ha 
estat la Llar Montcau. 
D’aquesta manera actualment estem destinant tres llars al citat 
programa. Aquest programa està finançat per l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 
 

::  Llar Puigmal 
Aquesta llar s’ha obert a instàncies de 
l’Ajuntament de Barcelona per acollir a 
persones provinents dels assentaments 
irregulars que la Ciutat ha tancat. Enguany 
hem atès a 11 usuaris. S’ha prioritzat la 
qualitat de vida, la cura dels temes sanitaris, 
la formació, el seguiment social i la inserció 
laboral. 
Aquest programa està finançat per 
l’Ajuntament de Barcelona 
 

::  Llar El Far 
Aquesta llar s’ha obert a instàncies de 
l’Ajuntament de Barcelona per acollir a 

persones provinents dels assentaments irregulars que la Ciutat ha 

“El Consorci de 
Serveis Socials de 

Barcelona i 
l’Ajuntament 

d’aquesta ciutat ens 
ha demanat que 

ampliem el 
programa “Pis per a 
joves vulnerables” 

amb dos nous 
equipaments”. 
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tancat. Enguany hem atès a 8 usuaris. S’ha prioritzat la qualitat de 
vida, la cura dels temes sanitaris, la formació, el seguiment social i 
la inserció laboral. 
Aquest programa està finançat per l’Ajuntament de Barcelona 
 

::  Llar La Ribereta 
:: Llar Les Agudes 
:: La Pedraforca 
 
El projecte que ens ocupa forma part d’un projectes global 
anomenat Nausica, finançat per l’Ajuntament de Barcelona,i que 
es va posar en marxa a l'octubre 2016, és un recurs pont per 
millorar els processos d’inserció social/laboral i d’autonomia dels 
destinataris/ destinataries, així com, si és necessari, la derivació a 
serveis normalitzats de la ciutat. 
El programa estatal sovint deixa fora alguns perfils de sol·licitants 
d’asil, la mobilitat geogràfica, la curta temporalitat, l’alt índex de 
denegacions, entre d’altres, provoca un agreujament de les 
situacions de vulnerabilitat, exposant a les persones i/o nuclis 
familiars a situacions de molta precarietat i d’exclusió social. 
L’augment d’aquests, perfils, i la especificitat de l’atenció que 
requereixen (temes documentals, idiomàtics, no territorialització, 
problemes derivats tant de les situacions a país d’origen com el 
viatge de fugida, inserció laboral, i altres aspectes bio-psico-
socials...) fa que l’atenció des dels serveis municipals normalitzats 
sovint sigui complexa. 
Aquest projecte dona acolliment, manutenció, formació, suport 
jurídic, psicològic, seguiment social a persones sol·licitants d’asil 
que estan pendent de la resolució. La nostra entitat ha atès 
enguany 13 persones entre nens, dones i homes. 
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::  Conveni amb Càritas 
Altre cop enguany hem signat un acord de cooperació amb Càritas 
Diocesana de Barcelona que ens ha permès poder acabar d’implementar 
tot un seguit de programes socials, fent un èmfasi especial amb 
l’acolliment a persones sense llar. 

 
Però, sens dubte, la signatura d’aquest 
conveni té una doble significació pel que 
aporta a la tasca social que podem realitzar i 
pel fet de que ambdues entitats estiguem 
col·laborant per eradicar la pobresa extrema 
del nostre país.  
 

       :: PRT (Programa de 
Reincorporació al Treball). 

Aquest Programa s’ha pogut dur a terme 
gràcies al finançament de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i 
Ciutadania amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització 
Lingüística (CPNL). 

És un Programa que afavoreix l'accés al mercat de treball de persones 
estrangeres immigrades, especialment en situació d’irregularitat 
sobrevinguda, reagrupades, i sol·licitants d’asil amb intervencions 
específiques formatives i amb un acompanyament individualitzat. 

El PRT es centra en tres mòduls: 

a) Mòdul de formació en llengua catalana impartit pel CPNL  
b) Mòdul de formació laboral: Curs oficial de monitor de lleure  
c) Mòdul de pràctiques formatives: pràctiques a empreses del sector del 
curs de monitor de lleure. Usuaris/es:  
 
  
 
 

“Cal posar en 
valor als 

professionals que 
han sabut estar a 

l’alçada quan 
l’empresa ha 

entrat en 
dificultats”. 
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 Valoració Econòmica 
 

L’any 2017 ens ha permès continuar la nostra tasca com a FUNDACIÓ 
gràcies a les nostres Fons de Finançament: 
Aquestes fons de finançament han estat les habituals: 

1. Donacions de particulars. 
2. Donacions per apadrinaments. 
3. Donacions d’altres entitats. 
4. Subvencions, convenis i concerts amb diverses 

Administracions i entitats. 
 
Endegar tants nous programes, no sempre ben finançats o a liquidar en 
el següent exercici, ha complicat la gestió econòmica del dia a dia de la 
FUNDACIÓ. 
 
 
 
 
 
Guillem Correa 
President 
Barcelona 31 de Desembre de 2017 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


