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MEMÒRIA SOCIAL 2021 

 

FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES 

C/ Bailèn,19 2on 1a 

08010 Barcelona 

NIF G62393616 

NÚMERO DE REGISTRE: 1.443 

 

Activitat de la Fundació 

L’objecte de la Fundació és recolzar a aquelles entitats sense ànim de lucre que fomenten la 

solidaritat i la defensa dels drets humans dins la nostra societat; fomentar la cooperació entre 

entitats; participar en projectes internacionals de solidaritat i cooperació al desenvolupament 

entre projectes socials, participar en projectes d’acolliment i educatius de col·lectius en risc 

d’exclusió social i realitzar les gestions que calguin per aconseguir els recursos necessaris per 

als propòsits fundacionals. 

 
 

La Missió de la FUNDACIÓ  
 

La tasca de la FUNDACIÓ és la d’ajudar a qui ajuda, perquè d’aquesta manera estem més 
pròxims a aquells que es troben en situació d’exclusió social. 

La seva segona responsabilitat és la d’actuar directament per contribuir a pal·liar les situacions 
de dolor. 

  

  Objectius de la Fundació 

Els objectius de la FUNDACIÓ són, entre d’altres, els següents: 
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Article 4.1. Finalitats: 

 Primer, Promoure la Solidaritat 

 Segon, Promoure l’acolliment i la Inserció social de col·lectius en risc d’exclusió social  

 Tercer, Crear eines d’intervenció 

 Quart, Difondre la Cooperació 

 Cinquè, Fomentar la solidaritat 

 Sisè, Fomentar la sensibilitat 

 Setè, Fomentar el treball en xarxa 

 

Article 4.2 Entenem per solidaritat, Protegir, difondre i fomentar el respecte als Drets 
Humans, mitjançant la intervenció social d’aquelles accions que ens portin a millorar la qualitat 
física i espiritual d’aquells grups humans que, d’una o d’altra manera, es trobin en una situació 
d’exclusió de la societat, en aquest o en qualsevol altre país.  

 

ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

 

Apadrinaments 

Hem continuat  amb la tasca ja iniciada els anys anteriors afegint els apadrinaments a 

Guatemala. Estem atenen 17 nens de l’Escola Lolo Rucca a Xile i 15 a Guatemala que viuen a 

una llar per a nens orfes anomenada La Senda 

“Les necessitats creixents que trobem a casa no ens han de fer oblidar els nostres 

compromisos amb aquells que encara estan més lluny i els cal la nostra solidaritat, la nostra 

proximitat 

Persones ateses: 17 
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Sensibilització 

A través de la nostra plana web, www.iniciatives.org, hem difós tots els programes que la 

Fundació ha portat a terme durant l’any 2021. 

També tenim un butlletí electrònic bimensual de difusió interna pels treballadors, extra 

treballadors, voluntaris, el Patronat, els col.laboradors solidaris i proveïdors. 

El nostre butlletí electrònic arriba als membres del personal actiu, als voluntaris, als 

col.laboradors sol.lidaris , als padrins, als Patrons i a les Administracions que sostenen la 

Fundació 

 

Abast: 1200 persones 

 

1.- Gestió de projectes compartits 

• Hotel d’Entitats a Sant Boi 

L’Hotel d’Entitats que gestionem a la nostra seu de Sant Boi segueix acollint a el Centre 
Obert Ginkgo per menors de 12 a l16 anys i el Centre Gingko jove per joves de 17 a 21 
anys en barri de la Cooperativa de Sant Boi. El Centre Obert hem tingut cura de  40 
nens i nenes del barri amb la col·laboració de Proinfancia, l’Ajuntament de Sant i la 
Direcció d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) i també el Centre Obert per a 
joves de 16 a 18 anys. Tenint en compte la Pandèmia l’IES  Rafael Casanova ens ha 
obert les portes de manera que tinguéssim 2 espais amb suficient cabuda per a tots els 
nenes i nens. 

Menors atesos al Centre Obert Ginkgo   42 

Joves atesos al Ginkgo jove   19 

Ginkgo Insertio 21 

 

Hotel d’Entitats a Barberà del Vallès. 

A la nostra seu de Barberà del Vallès segueixen està a disposició de les tres entitats 

que fins ara en disposaven: 

- Associació Iniciatives Solidàries 

http://www.iniciatives.org/
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- Recursos Solidaries, empresa d’inserció SL 

- Consell Evangèlic de Catalunya 

L’associació Iniciatives Solidàries en aquest període ha redefinit el seu projecte per 

poder acollir a persones que els cal un lloc on viure i que en l’actual situació de crisi no 

compten amb els recursos per aconseguir-ho per ells mateixos. 

Persones ateses: 9 

1.- Pisos per a joves 

- LLAR BELLMUNT: llar  per a joves vulnerables . 

El Pis per a joves vulnerables ofereix un recurs d’acolliment, temporalitat de 12 mesos. Els nois  

inicien el seu procés de d’ aprenentatge i d’integració social, fonamentalment pel que fa a 

l’aprenentatge de l’idioma i coneixement de l’entorn i habilitats socials.  

Al pas a la Llar Bellmunt s’inicien els tràmits per obtenir la documentació dels joves i en aquest 

sentit poden accedir a cursos de formació laboral i així continuar amb el itinerari formatiu i de 

recerca de feina. Amb la col·laboració del Consorci de Serveis Social de Barcelona 

 
Persones ateses: 9 
 
 
 
 

2.- PIS DE JOVES extutelats LLAR MONT – ROIG 
 

La LLAR MONT-ROIG és un recurs de primera acollida. El projecte Pis per a joves extutelats 

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 al nostre país.  Es treballa 

la formació, els hàbits alimentaris, els hàbits de convivència i es prepara la sortida a la vida 

ordinaria 

 
 
Persones ateses: 8 
 
 

- 3,.-  LLAR BALANDRAU- PROGRAMA JOVES EX TUTELATS 
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La LLAR BALANDRAU és un recurs de segona fase. El pis forma part del 

programa per a joves ex tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 

(DGAIA) i que després  

 

 

pel pas per un dispositiu de menors. Generalment les persones derivades a aquest recurs ho 

són, en la seva gran majoria, del nostre propi recurs de menors si bé una part ho poden ser 

d’altres centres de menors. Amb la col·laboració del   Consorci de Serveis Socials de Barcelona 

 
Persones ateses 6 
 
 
 

- 4.- LLAR EL FAR i LLAR PUIGMAL PROGRAMA D’ACOLLIDA PER A PERSONES 
PROVINENTS DELS ASSENTAMENTS DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

 

La LLAR EL FAR és un recurs per a persones que provenen dels assentaments de la ciutat de 

Barcelona. A banda de l’acolliment i la manutenció des de la Llar es treballen temes de  

formació en la llengua, la inserció social i laboral. Amb la col·laboració del Ajuntament de 

Barcelona. Programa Sassep 

 
Persones ateses 14 
 

5.- LLAR MONTCAU : llar per a joves vulnerables . 

El Pis per a joves vulnerables ofereix un recurs d’acolliment, oferint un parèntesi d’una 

temporalitat de 12/18 mesos. El nois ingressen al pis procedents de la Llar Montcau, on inicien  

el seu procés de d’ aprenentatge  i d’integració social, fonamentalment pel que fa a 

l’aprenentatge de l’idioma i coneixement de l’entorn, habilitats personals, inserció 

sociolaboral. 

Al pas a la Llar Montcau s’inicien els tràmits per obtenir la documentació dels joves i en aquest 

sentit poden accedir a cursos de formació laboral i així continuar amb el itinerari formatiu i de  

recerca de feina. Amb la col·laboració del Departament de Benestar Social i Família de la 

Generalitat de Catalunya. 

 
Persones ateses: 6 
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6.- CENTRE OBERT PER A Menors - “Ginkgo” de 12 a 16 anys 
 
 

El projecte Ginkgo  neix a finals de l’any 2019, després d’haver ser escollit per votació a 

un procés de participació ciutadana promogut per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. A 

partir d’aquest moment, comença la tasca del projecte acompanyant a joves del barri de Ciutat 

Cooperativa d’entre 16 i 29 anys en el seu procés d’inserció laboral, realitzant acompanyament 

individualitzat i sessions grupals de formació en competències i en coneixements generals en 

el procés de cerca de feina. A més, el servei aposta pel foment de la formació dels participants, 

sigui per la via reglada o no.  

Pel que fa al context social, a la ciutat de Sant Boi de Llobregat es registra una de les taxes 

d'atur més altes de tota la comarca del Baix Llobregat (amb un 11,2% de taxa d'atur), set 

dècimes per sobre de la mitjana a Catalunya. Mentre que en la població adulta la taxa d'atur 

s'ha reduit en un 3,1% respecte de l'any anterior (dades del 2019), entre la població de 16 a 29 

anys ha augmentat en un 7%. En valors absoluts, la franja de població entre 16 i 29 anys en 

atur suposa un 20% del total de l'atur registrat a la ciutat. 

La justificació per a donar-li un pes molt gran a la formació, dins les diferents actuacions del 

servei, la trobem en les dades oficials del Departament de la Generalitat pel que fa al fracàs 

escolar. A la ciutat de Sant Boi, la taxa de fracàs escolar es troba entre un valors de 25% i 30%. 

Això permet establir una correlació entre els estudiants que no acrediten i la situació 

econòmica i laboral. Les persones en situació activa sense estudis acreditats o estudis de 

primer nivell lideren els valors de la taxa d'atur a la ciutat (51,7% i 32,3% respectivament). És 

per això que aquest servei de formació i inserció sociolaboral pretén donar èmfasi a la 
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formació i adquisició de competències, així com al possible reincorporament al 

circuit educatiu com a suport per a la millora d'ocupabilitat dels participants.  

 

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, en aquells casos en què resulti pertinent, 

l’orientació i l’assessorament formatiu i professional i reforç escolar. 

 
El Centre Obert per a joves, Ginkgo, s’ubica a l’hotel d’entitats de la Fundació 

Iniciatives Solidàries, a Sant Boi de Llobregat. Gràcies a les obres d’ampliació i 

rehabilitació per tal d’adequar-lo a les exigències de l’Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat i del Servei d’Ocupació del Departament d’Ocupació i Empresa de la 

Generalitat de Catalunya, afavorint els espais per a l’atenció personal i grupal dels 

col·lectius atesos des dels seus diferents serveis. En aquest sentit, es tracta d’un local 

amb una superfície total útil de 266,46 m2 dividit en diferents aules tallers per a la 

realització de diferents actuacions i programes de manera simultània.  

 

El Centre Obert per a menors és un projecte, orientat a potenciar una educació 

integral, així com la integració social i laboral dels joves en situació desfavorable, a 

través de la incidència en aquells factors que provoquen un risc social. Des del centre 

es treballarà per l’adquisició de valors i hàbits, tant socials com formatius, l’ús del 

temps de lleure i la creació d’espais grupals i individuals per a l’adquisició de 

competències socials i, en els casos en què resulti pertinent, també laborals.  

 

Aquest projecte s’està portant a terme amb el suport de Proinfancia, l’Ajuntament de 

Sant Boi i la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat de 

Catalunya. 

 
Persones ateses:  usuaris directes: 42 
Famílies: 42 
 

 
7.- Centre Obert Gingko jove per joves de 16 a 18 anys 
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El projecte Ginkgo Jove neix de la necessitat de seguir donant 

recolzament a aquells usuaris del Centre Obert Ginkgo que acaben el cicle d’E.S.O 

(obligatori) i que per edat excedeixen el límit. Però aquesta realitat del centre també 

es veu reflectida al barri on creix la necessitat de suport en aquells estudiants majors 

de 16 anys que continuen  

 

amb un recorregut acadèmic i que tenen dificultat per a superar els estudis. Aquesta 

creixent demanda juntament amb l’escassetat de recursos per a la franja  de 16-18 

anys, fa que en un període inferior a dos anys s’arribi a donar cobertura a 37joves.  

 
És molt important destacar el caràcter transversal d’aquest projecte ja que, degut a 

l’ampli ventall d’estudis per a joves majors de 16 anys, s’atenen usuaris provinents de 

branques educatives diferents. Des d’estudiants a punt de finalitzar l’E.S.O. a 

estudiants de batxillerat, CFGM, PFI, cursos d’accés a CFGM i Formació per a adults.  

Malgrat que l’objectiu principal del Ginkgo Jove és el suport a l’estudi, també es 

treballa per oferir un acompanyament personal a l’usuari en quant a orientació 

professional, posant a l’abast tots els recursos necessaris per a que els joves no només 

acabin amb els estudis bàsics sinó que aconsegueixin involucrar-se i superar estudis 

superiors o professionalitzadors. 

 

Joves atesos: 19 

 

8.- Ginkgo Insertio 

El projecte Ginkgo Insertio neix a finals de l’any 2019, després d’haver ser escollit per 

votació a un procés de participació ciutadana promogut per l’Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat. A partir d’aquest moment, comença la tasca del projecte acompanyant a joves del 

barri de Ciutat Cooperativa d’entre 16 i 29 anys en el seu procés d’inserció laboral, realitzant 

acompanyament individualitzat i sessions grupals de formació en competències i en 

coneixements generals en el procés de cerca de feina. A més, el servei aposta pel foment de la 

formació dels participants, sigui per la via reglada o no.  
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Pel que fa al context social, a la ciutat de Sant Boi de Llobregat es registra 

una de les taxes d'atur més altes de tota la comarca del Baix Llobregat (amb un 11,2% de taxa 

d'atur), set dècimes per sobre de la mitjana a Catalunya. Mentre que en la població adulta la 

taxa d'atur s'ha reduit en un 3,1% respecte de l'any anterior (dades del 2019), entre la població 

de 16 a 29  

anys ha augmentat en un 7%. En valors absoluts, la franja de població entre 16 i 29 anys en 

atur suposa un 20% del total de l'atur registrat a la ciutat. 

La justificació per a donar-li un pes molt gran a la formació, dins les diferents actuacions del 

servei, la trobem en les dades oficials del Departament de la Generalitat pel que fa al fracàs 

escolar. A la ciutat de Sant Boi, la taxa de fracàs escolar es troba entre un valors de 25% i 30%. 

Això permet establir una correlació entre els estudiants que no acrediten i la situació 

econòmica i laboral. Les persones en situació activa sense estudis acreditats o estudis de 

primer nivell lideren els valors de la taxa d'atur a la ciutat (51,7% i 32,3% respectivament). És 

per això que aquest servei de formació i inserció sociolaboral pretén donar èmfasi a la 

formació i adquisició de competències, així com al possible reincorporament al circuit educatiu 

com a suport per a la millora d'ocupabilitat dels participants.  

Joves atesos/es  21 

  
9. - Centre Acolliment Temporal . Centre  multiprogrames 
 
Programa d’acolliment  a persones sense xarxa social 
 
L’any 2021 hem endegat,un altre cop, des de la Fundació un conveni de col.laboració 

amb l’Ajuntament de Sta. Perpetua per tal d’acollir amb règim de manutenció  

acolliment i seguiment social a persones amb fills o sense amb risc d’exclusió. Estem 

molt agraït a l’Ajuntament per la confiança que ha dipositat en la nostra Fundació.  

 

Persones ateses 18 
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10.- Llar per a Persones en extrema pobresa. 
 
L’any 2021 gràcies al conveni signat amb Caritas Diocesanes la Fundació ha pogut 

atendre a 5 usuaris/es en risc d’exclusió social oferint places d’acolliment amb 

manutenció inclosa, formació, atenció jurídica i psicològica.  

 

Persones ateses 17 
 

 
11.- Menjador Social 
 
Els projecte ha treballat per oferir menús de qualitat, amb totes les garanties de 

sanitat, higiene, conservació, varietat i equilibri dietètic. A través d'aquest programa 

hem assolit que els beneficiàris/ es del programa tinguéssim una alimentació 

equilibrada diaria de dilluns a divendres i pels caps de setmana han rebut una bossa de 

mercat perquè es poguéssin autogestionar. 

 

Aquest programa s’ha desenvolupat des de les inspal.lacions que Iniciatives Solidàries 

té cedides pel Departament de Benestar Social i Família amb beneficiàris derivats de 

l’Ajunta,ent de Sta. Perpetua de Mogoda. 

 
 
Persones ateses: 39 

 
 

12.- Llar per persones sense referents 

Projecte d’acollida a persones sense referents en Conveni amb l’Ajuntament de Sta. 

Perpetua. La base del projecte és uqe els usuaris/usuaries obtinguin una autonomia tal 

que els hi permeti arrancar, a la sortida del Centre una vida centrada en la superació 

personal 

 

 

Persones ateses: 9 
 

13.- Programa Nausica: Acolliment a persones Refugiades 
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El projecte Nausica 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 

refugiats/refugiades, 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 

 

La nostra Fundació treballa amb 3 llars. 

Llar La Ribereta: 5 usuaris/usuàries 

Llar Les Agudes: 4 usuaris/usuàries 

Llar Pedraforca: 3 usuaris/usuàries 

Persones ateses: 12 
 
 
14.- Atenció a MENORS MIGRATS SOLS. Centre d’acollida per a joves nouvinguts 
sense referents ni vincles familiars 
 
Llar El Pinetó: 12 menors de 16 a 18 anys 

Llar La Mola: 11 menors de 16 a 18 anys 

Llar Costabona: 18 menors de 16 a 18 anys 

 Llar Aguiló: 12 extutelats de 18 a 21 anys. 

 

 Persones ateses 53 

 

15.- Suport a l’Acolliment per a persones sense llar. 
 

Aquest projecte es desenvolupa des del Castell Can Taió, al municipi de Sta. Perpetua amb el 

recozament de CARITAS. 

 

 

Hem acollit durant l’any 2021 a 15 persones i els hi hem un acolliment integral 
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( manutenció,seguiment social,formació de les llegues i 

l’entor,els hem abastit de material higiènic i de neteja., 

 
Persones ateses 15 
 
16.- Projecte Emergència Habitacional. Llar Trespics. Rubí 
 
L’any 2021 ,la Fundació ha endegat un nou projecte , Llar Trespics d’emergència habitacional 

que està adreçat a persones en situació o en risc d’exclusió social. Neix amb la necessitat de 

dotar d’un acolliment a persones que per qüestions diverses es troben, o es poden trobar, en 

situació de carrer o en desemparament.  

La necessitat d’un servei d’acolliment temporal per casos de persones amb aquest perfil troba 

una fonamentada justificació en el mateix concepte d’exclusió social 1 El procés d’exclusió social 

és un procés multidimensional, multifactorial i dinàmic que requereix una resposta immediata i 

específica a cada cas en particular.  

El caràcter multifactorial de l’exclusió social provoca que aquesta sigui conseqüència de la 

interrelació d’una multiplicitat de factors que, a més, poden anar variant (caràcter dinàmic). 

Aquests factors es poden classificar segons la seva relació amb pèrdua del lloc de treball o de la 

prestació social, deteriorament de la salut, l’habitatge, aspectes personals i competencials, 

d’identitat professional, aspectes familiars i relacionals, aspectes socioculturals, aspectes 

formatius, dèficits econòmics. 

 

Persones ateses: 9 

17.- Formació 1a Acollida 

La Fundació Iniciatives Solidàries va organitzar i desenvolupar els 3 cursos proposats i atorgats en 

aquesta subvenció, tots ells en format presencials. 

 

Els mòduls formatius que s’han realitzat, han sigut: 

 

- Mòdul A1 (llengua catalana) 90h  

- Mòdul B  (coneixement del mercat i dels drets laborals) 15h 

- Mòdul C, (coneixement de la societat catalana) 15h.  

- Mòdul D, (coneixent en la prevenció de la violència de gènere) 15h.  

 

Els llocs i dates han sigut els següents: 

 

Sabadell 

 
1 L’Eurofond (1995) defineix l’exclusió social com a procés pel qual les persones o els grups són 
totalment o parcialment exclosos d’una participació plena en la societat en la que viuen. 
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- Mòdul A1 (llengua catalana) 90h, del 01/03/2021 al 06/05/2021 

- Mòdul B  (coneixement del mercat i dels drets laborals) 15h del 14/04/2021 al 21/04/2021 

- Mòdul C, (coneixement de la societat catalana) 15h del 22/04/2021 al 29/04/2021  

- Mòdul D, (coneixent en la prevenció de la violència de gènere) 15h del 30/04/2021 al 12/05/2021  

 

Lleida 

- Mòdul A1 (llengua catalana) 90h del 09/03/2021 al 27/04/2021  

- Mòdul B  (coneixement del mercat i dels drets laborals) 15h del 28/04/2021 al 05/05/2021 

- Mòdul C, (coneixement de la societat catalana) 15h del 05/05/2021 al 12/05/2021 

- Mòdul D, (coneixent en la prevenció de la violència de gènere) 15h del 13/05/2021 al 19/05/2021  

 

Barcelona 

- Mòdul A1 (llengua catalana) 90h del 22/03/2021 al 10/05/2021 

- Mòdul B  (coneixement del mercat i dels drets laborals) 15h del 11/05/2021 al 17/05/2021 

- Mòdul C, (coneixement de la societat catalana) 15h del 18/05/2021 al 25/05/2021 

- Mòdul D, (coneixent en la prevenció de la violència de gènere) 15h del 26/05/2021 al 02/06/2021  

 

Els horaris eren de dilluns a divendres 3 hores seguides.  A Barcelona i Sabadell al matí i a Lleida a la 

tarda. Les dates van tenir que replantejar-se degut a procesos de derivació, sobre tot.   

 

Les derivacions han sigut, bàsicament, dels serveis de primera acollida dels ajuntaments on s'han fet les 

formacions: Barcelona, Sabadell i Lleida.  També han vingut d'altres entitats socials i religioses (Barcelona 

Activa, Consell Evangèlic de Catalunya, Associació Iniciatives Solidàries...).  D'aquestes, les que no 

estaven inscrites en els serveis de primera acollida dels ajuntaments, se'ls ha acompanyat per que es 

registressin als serveis de primera acollida, i, en cas de que ja ho estiguessin, se'ls ha indicat que 

demanessin el curs mitjançant el seu servei de primera acollida. 

 

Les nacionalitats des usuaris/es han sigut:  Afganistan, Algèria, Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Cuba,  

Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Equador, Hondures, Índia, Israel, Kirguistan, Malí, Marroc, 

Nepal, Nicaragua, Pakistan, Paraguai, Perú, Rússia, El Salvador, Senegal, Uruguai, Xile, Veneçuela. 

 

Van començar els cursos un total de 50 persones, dels que van finalitzar-ho 43.  Al ser presencial i degut 

a la pandèmia, les sales no tenien més aforament que el mínim que podien tenir i no vam poder afegir 

més gent entenen ja, des de el principi, que hi haurien baixes. L'objetiu inicial er4n 45 persones i el valor 

esperat era del 90 % (40 persones).  Per tant, s'assolit l'objetiu propossat.   

 

Aquest projecte s’ha desenvolupat amb els valors  d'igualtat i de respecte de la diversitat i des del model 

"interculturalisme" (Guia de Projectes d'aquesta convocatòria i concretats en els 3 eixos que es descriuen: 

inclusió, interacció i diversitat). 

S’ha utilitzat un llenguatge no-discriminatori i coherent amb els valors de la interculturalitat tant en 

documentis com en materials, com la Fundació ja té com a pràctica. 

 

Persones ateses: 43 
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AVALUACIÓ DEL PLA D’ACTIVITATS 
 

RESULTAT S ANYALS 

 
Persones ateses durant l’any 2021 :   463 Estades / Pernoctes  129.195 / voluntaris/ies 52 
 
Pla Anual d’activitats 2021 
 

L’any 2021, tot i haver sigut un any molt complexe i difícil per la situació del COVID ens ha 

permès consolidar els 4 projectes d’acollida als menors  estrangers no acompanyats  que la  

 
 
 
Generalitat de Catalunya ha confiat a la nostra Fundació i endegar-ne un de nou: Emergència 

Habitacional amb col·laboració amb l’Ajuntament de Rubí. 

 

A ningú se li escapa que també estarem oberts a d’altres oportunitats que es presentin davant 

nostre ja que la crisi no només fa augmentar la demanda dels nostres serveis sinó que la 

consolida en el sentit d’alentir el procés d’autonomia de les persones. 

 

És lògic pensar que si per les persones que no estan en risc d’exclusió social la present crisi 

econòmica és una important amenaça per aquelles persones que ja es troben en l’exclusió 

social la crisi no és una amenaça sinó una crua realitat a la que difícilment poden encarar tot 

sols.  

Una de les resultants d’aquesta crisi produïda pel COVID és l’afebliment de les entitats d’acció 

social. 

 
La manca de recursos privats, la disminució de recursos públics, la reducció del nombre 

d’entitats solidàries disposades a finançar projectes socials i la necessitat de reduir costos, per 

part d’aquestes entitats, ens confirma aquest afebliment. 

 

Continuarem amb la gestió dels Hotels d’Entitats a Sant Boi i a Barberà, amb els programes de 

sensibilització, de voluntariat i d’apadrinament, continuarem gestionant els  pisos per a joves ,  
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els programes del Centre d’acollida, els pisos  per a Refugiats i els 4 centre per 

a menors estrangers no acompanyats amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, 

l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, Caritas, Proinfància, 

l’Ajuntament de Sant Boi i l’Ajuntament de sta. Perpetua de Mogoda i afegim l’Ajuntament de 

Rubí. 

Barcelona 31/12/21 

  

 Guillem Correa. President 


