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Volguts/des lectors/es
Començo compartint una confidència. És la primera vegada
que hi ha tant de consens en tot l’equip en el moment de pensar el lema que encapçala la memòria. D’aquest fet en trec
dues conclusions: la bona sintonia existent a l’hora d’interpretar el context en què treballem; i la consolidació d’una cultura
d’entitat, d’un tarannà que afecta la manera de fer de Servei
Solidari i genera discurs propi.
Constatem, no per la premsa ni pels media (que precisament
medien la realitat), sinó en el nostre dia a dia ben real i palpable, com alguns veïns nostres, companys de ciutadania, passen a ser la darrera prioritat i resten silenciats; com la llunyana
societat dual va prenent cos (dos tipus de societats en un mateix territori sense compartir espais ni projectes comuns, cada
cop més polaritzades); com s’instrumentalitzen temes delicats
(en la mesura que afecten directament la vida de persones) en
el debat del que hauria de ser l’alta política; com es trepitgen (i
traspassen!) el que fins avui havíem considerat línies vermelles,
tot plegat, amb la terrible coartada de la crisi.
Hi som. És el clam que es respira a Servei Solidari. Enmig de
tot plegat, cal ser-hi.
La llengua catalana amaga tresors rere alguns pronoms.
Aquests dos mots, ser-hi, sostenen molts girs. Quan un no és
prou agut diem que no hi és tot. Per contra, quan manifestem
que aquest hi és, vol dir que sap de què parla, que hi (de nou)
entén. Hi remet al concret, a la realitat mateixa. On hi ha la prova del nou de discursos massa generosos. Davant d’alguns
fets, o s’hi és, o no. No hi ha grisos on refugiar-se. També ens
indica el com, la manera en què ens fem presents. Finalment,
dins del ser-hi hi batega un malgrat tot (i un tot amb majúscules), resistim. No desistim, ara que seria fàcil. De fet, continuem
proposant, continuem projectant.

Hi som per a la creació de ciutadania, amb un nosaltres més
eixamplat, que s’entén pròspera en la mesura que el darrer
dels seus membres també prospera. Que ha de ser activa,
agent de canvi. La feina de Servei Solidari, ho hem escrit diverses vegades, és una discreta incidència dins els problemes
oceànics de la societat. Només serem efectius, veritablement
transformadors si creem i comptem amb un ecosistema que
viu i es mou per a una societat més justa. Tot no pot quedar
en mans de les administracions i les ONG. Per sortir-nos-en és
imprescindible gaudir d’una ciutadania plena i corresponsable.
Hi som per treure de la invisibilitat la pobresa, per donar veu als
qui van entrant en l’espiral de l’exclusió. En aquesta societat hi
calem tots, ningú és prescindible.
Hi som per trencar aquesta entossudida tendència de la pobresa a ser intergeneracional. Treballem perquè l’origen i el
destí social d’una part significativa de la població siguin diversos, per permetre que les oportunitats entrin a les vides de les
persones.
No ens podem desanimar. Amb el vostre permís, explicarem
una i altra vegada què veiem, què creiem que cal. Amb el vostre permís, acabaré la carta en to major. No podem desentendre’ns, ara no. Perquè precisament ara és el moment de treure
pit, d’implicar-se. Com diu la cita de Brecht que hem triat, ara
ens calen els imprescindibles. I afegeixo jo, ara ens calen uns
milers d’imprescindibles. Hi ets?
Ben cordialment,
Carles Gil i Saguer
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Fets i xifres 2011

7.000 persones usuàries

Campanya “L’antídot
és l’educació”

18 mentors, 2 universitats
i 2 escoles a
Rossinyol- Barcelona

Elaboració del pla estratègic
2012-2015. Revisió de la Missió
i Visió

137 voluntaris, col·laboradors
i estudiants en pràctiques

2 estudis d’avaluació de
programes en context universitari
(tesines de Màster)
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16 empreses creades

40 places en pisos i residència
per a joves ex-tutelats

2.011 inscripcions als 113
cursos de llengua
i formació instrumental

Comptes anuals de 2.011 auditats

10 cursos d’alfabetització
digital i informàtica bàsica

84 nacionalitats diferents
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Amb la inclusió, hi som!
Servei Solidari ha reformulat la seva Missió
Visió i Valors durant l’any 2011, dins del procés
d’elaboració del pla estratègic de l’entitat per al
quadrienni 2012-15.

La Visió és aquella situació a la qual volem arribar a llarg
termini. Descriu les aspiracions de Servei Solidari per ser
l’organització ideal, a partir dels nostres desitjos, esperances, oportunitats i amenaces.

La Missió defineix la raó de ser de l’entitat,
d’acord amb els valors i les expectatives de les
persones que en formem part. Recull per escrit
l’essència de Servei Solidari, de manera que tothom que hi tingui interessos pugui identificar-se
com a part de l’entitat, amb una finalitat compartida.

Servei Solidari vol ser una entitat de
referència per la qualitat i impacte dels
seus programes pel que fa a:

Fomentar l’autonomia i
ciutadania plena de joves
i adults en risc d’exclusió social
per generar un canvi cap a una
societat més justa, mitjançant
l’educació, l’emprenedoria, la
sensibilització i una atenció
integral i en xarxa a les
necessitats de persones i grups.
Els Valors són aquelles qualitats intangibles que
defineixen la nostra cultura d’entitat.

•
•
•
•
•

Igualtat d’oportunitats
Participació
Voluntat transformadora
Eficiència
Transparència
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• la formació en competències bàsiques prèvies o complementàries al
sistema educatiu
• el foment i suport de l’emprenedoria
dirigit
• a crear i consolidar micro-empreses
com a via d’inclusió sociolaboral
• a incentivar i crear projectes d’innovació i emprenedoria social liderats
principalment per joves
• l’atenció integral de les persones
en risc d’exclusió, especialment del
col·lectiu de joves ex-tutelats, amb
un efectiu treball en xarxa
• la participació d’un voluntariat compromès, que aporti talent i esdevingui agent de canvi social
• a fi de poder replicar, escalar i fer
sostenibles els programes per aconseguir una societat més justa.

Mirador ciutat

Servei d’acollida, primera atenció i assessorament jurídic

Quin sentit té?

El servei de primera atenció a la recepció de
Servei Solidari pretén donar resposta a les necessitats d’informació que presenten els usuaris
en relació a problemàtiques socials que els afecten. Davant la demanda creixent de consultes
jurídiques per temes d’estrangeria hem reforçat
l’atenció en aquest aspecte, com un dels pilars
bàsics del programa.

La regularització és un procés fonamental
per accedir a
la plena ciutadania

Què fem?

Servei Solidari ofereix un punt d’acollida per a
aquelles persones que necessiten orientació i informació sobre els recursos existents a la ciutat
per a la recerca de feina, formació laboral o d’habitatge o l’assistència sociosanitària. Si la consulta fa referència a l’assistència jurídica s’ofereix el
seguiment individual de cada cas i acompanyament al llarg del procés en curs. Si la necessitat
detectada no es pot cobrir a través dels programes propis de l’entitat es deriva la persona a recursos més específics, gràcies al treball en xarxa.

Amb qui ho fem?

Membres de: Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic per Estrangers (Aj. de Barcelona)
Amb el suport de:
Direcció General per a la Immigració

4.400 persones ateses
4.004 derivacions a programes propis
o a altres entitats (91% de les consultes)
148 persones ateses pel servei d’Assistència
Jurídica

A Servei
Solidari
vam rebre una
atenció amable,
personalitzada, oberta
i sempre disposada a
atendre qualsevol dubte. La Maria va
ser per nosaltres una veritable guia,
una mà amiga que, en un àmbit amb
tantes confusions i indefinicions com
és el legal, valorem enormement.
Sóc Angèlica Varón, arquitecte interiorista
colombiana. Vaig arribar a Barcelona
l’octubre de 2007 per fer estudis de
postgrau en arquitectura. Vaig venir amb
el meu marit i el meu fill de tres anys. Vam
conèixer Servei Solidari perquè el meu
marit es va inscriure en un curs de formació
empresarial en el marc del programa
d’Emprenedoria.
Amb l’acompanyament de la Maria,
l’advocada social, vam poder realitzar els
tràmits de canvi de la nostra autorització de
residència d’estudiant per una de residència
amb treball. El procés va ser realment llarg
i enutjós. Valorem enormement haver tingut
un ajut professional eficaç i eficient, sobretot
perquè no disposàvem de diners per pagar
els serveis d’un assessor jurídic. Els nostres
ingressos eren limitats i ajustats a pagar
estudis i manutenció a Barcelona.
També ens va orientar sobre el tràmit a
seguir per a la reagrupació familiar. Fa
un temps vaig estar molt interessada en
reagrupar el meu fill gran (15), que viu a
Colòmbia. La Maria va analitzar la nostra
situació i em va assessorar sobre totes les
possibilitats que tenia. Al final vaig prendre
una decisió sense precipitar-me, la qual ha
resultat ser l’encertada. Això és una cosa
que agraeixo moltíssim a Servei Solidari,
perquè vaig sentir que tenia al meu costat
una persona que va saber posar-se en el
meu lloc, entendre les meves necessitats
i projectar una resposta adequada en el
moment oportú.
http://serveisolidari.org/que-fem/mirador-ciutat
Hi som!
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Formació bàsica
Quin sentit té?
En els darrers anys la situació social s’ha vist
agreujada per dinàmiques econòmiques que han
contribuït a la formació de noves bosses d’exclusió social, atur i marginalitat. Les persones
en situació o en risc de pobresa i que es troben
a l’atur són sovint aquelles que tenen un nivell
formatiu més baix. En el cas de les persones estrangeres s’hi afegeix el desconeixement de les
llegues vehiculars de la nostra societat.
Els cursos que s’organitzen a Formació Bàsica
pretenen cobrir un buit en l’oferta formativa i tenen per objectiu que les persones que hi participin adquireixin les eines necessàries per accedir
amb garanties a l’educació formal, ocupacional i
al món laboral.

Què fem?
A Servei Solidari s’ensenyen llengües (català i
castellà) com a acció d’acollida, i després s’intenta cobrir altres necessitats detectades oferint
formació instrumental a persones adultes per a
la seva promoció social. A més, la formació ve
acompanyada de processos de coneixement de
la cultura i de l’entorn per a la participació social:
sortides culturals; celebració de festes tradicionals i de final de curs; organització de xerrades
informatives sobre acollida, estrangeria o sistema
educatiu. També s’ha realitzat un taller de doblatge en català i el Cicle Interversia amb Fundació
Babel. La relació amb l’entorn és important, per
això s’ha participat en iniciatives comunitàries
com la Ravalstoltada i l’Obrint Portes.

Les accions es duen a terme gràcies al treball de
més de 70 persones voluntàries. Per millorar la
seva formació s’han organitzat els “Mòduls formatius per a l’acollida i l’ensenyament de persones immigrades”, en el marc de la Coordinadora
per la Llengua.
La participació de voluntaris i alumnes en el programa es fomenta a través de les reunions trimestrals de
delegats i delegades i dels claustres de professorat.

Projecte TAXI:
Al llarg del 2011 i conjuntament amb EICA (Espai
d’Inclusió i Formació Casc Antic) i Probens, i a petició de l’Institut Metropolità del Taxi, s’han realitzat
sis convocatòries de l’Examen de Competències
Lingüístiques per a persones aspirants a taxistes,
per certificar que aquestes tinguin un nivell de
coneixement de la llengua suficient. També s’ha
realitzat un curs intensiu de castellà per preparar
les persones que es volien presentar a l’examen.

El nivell de
formació és
un factor clau
que incideix en
la desigualtat
social. Conèixer
les llengües
d’acollida és
tenir eines per
a la inclusió
social i la
ciutadania.

Amb qui ho fem?
Membres de:
Coordinadora de la Llengua i Comissió de Formació de la Coordinadora de la Llengua
Amb la col·laboració de:
Probens i Eica (projecte Taxi)
Amb el suport de:
Direcció General per a la Immigració
Secretaria de Política Lingüística

CURSOS DE FORMACIÓ BÀSICA:
47

50

Castellà inicial

45
40
35

28

Català inicial

30
25

16

Alfabetització
en castellà

20
15
10
5
0
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1

Alfabetització
en català

12

7

Neolectura

Perfeccionament
de castellà

2

Formació
pre-laboral

La vida de la Malika
el Harrat Kaissi ha
donat un gir de 180°.
Porta més de dos anys
assistint als cursos de
llengua del programa de
Formació Bàsica, perquè per
a ella l’antídot contra l’atur és la formació.
Fa tres anys que estic sense feina. La meva
família està passant per un moment dur,
perquè ni el meu marit ni jo tenim feina i tirem
endavant gràcies al Pirmi i a l’ajuda de Serveis
Socials per fills a càrrec.
He fet cursos d’alfabetització i neolectura,
perquè només sabia parlar i escriure en
àrab. Ara estic fent castellà i català. La meva
esperança és tenir el nivell que em demanen a
Barcelona Activa per poder accedir als cursos
de formació i començar la recerca d’una feina
més qualificada dins del sector serveis.
Gràcies als cursos que he fet parlo millor, tant en
català com en castellà. Em costa una mica llegir
i escriure, però poc a poc aniré millorant. Per
ara puc llegir l’agenda que els meus fills porten
de l’escola i puc ajudar-los a fer els deures.
Sobretot, puc llegir les adreces i moure’m per
la ciutat amb més seguretat. També, gràcies a
Servei Solidari, puc fer el meu currículum i vaig
actualitzant-lo amb tot el que estic fent.
Sento que la meva vida ha canviat molt des
què vinc a la Fundació. Tinc més eines, més
recursos per tirar endavant. Moltes més des les
que tenia quan vaig venir a Barcelona, a l’edat
de 13 anys. Com que abans no et demanaven
res per poder treballar en una casa, n’hi havia
prou d’entendre el que em deien. Així vaig
passar molts anys treballant en servei domèstic,
però des de què va començar la crisi al 2008
estic sense feina, i el meu marit també perquè
treballava en el sector de la construcció.
Estic contenta per tot el que he après en més
de dos anys fent classes i una vegada acabi tots
els nivells m’agradaria inscriure’m en els cursos
d’ofimàtica, sobre tot per aprendre a fer servir
Internet per cercar feina. Sé que tot el que estic
fent ara, em servirà per l’endemà.
http://serveisolidari.org/que-fem/formacio-basica
Hi som!
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TIC: Alfabetització digital
i Punt Òmnia
Quin sentit té?
Un nombre important de persones no sap fer
servir un ordinador. En una societat com la nostra, on cada cop més tràmits i actes quotidians
es realitzen a través d’Internet, aquest desconeixement, i fins i tot la manca d’accés físic per no
tenir un ordinador a casa, implica una desigualtat
d’oportunitats. És l’anomenada “esquerda digital”.
La finalitat d’aquest projecte és garantir que qualsevol persona pugui accedir a les Tecnologies de
la Informació i Comunicació, evitant que ningú en
quedi exclòs per motius econòmics, formatius o
d’aïllament territorial.

Què fem?

Experiències conjuntes amb altres entitats i programes de Servei Solidari:
• Taller Joves: activitat destinada a ampliar els
coneixements i habilitats en relació a les TIC de
joves residents en pisos d’acollida, tant provinents del programa Pont Jove de Servei Solidari com d’altres entitats: Punt de Referència,
Probens i Centre d’Acollida Mas Pins
• Cessió d’ espais a Àmbit Prevenció, per realitzar-hi tres tallers: d’inserció laboral, d’alfabetització digital, i de correu electrònic i Internet.
• Espai Noves Tendències, en col·laboració amb
Escola Pia Sant Antoni (l’Aula d’Acollida) destinat a donar la possibilitat a nois i noies nouvinguts de conèixer nous recursos, serveis, i
activitats del barri i visualitzar-les i expressar-se
a través d’un bloc compartit (Inside Raval).

Amb qui ho fem?

El programa es basa en tres grans línies d’actuació: el suport formatiu, l’accessibilitat i la inserció sociolaboral. Al llarg del dia passen per l’aula
una mitjana de 30 persones per les diferents activitats: el total de persones participants durant
l’any 2011 (en els cursos de nivell inicial i nivell 1,
activitats d’alfabetització digital i accions relacionades amb la inserció laboral) ha estat de 379 i el
nombre d’usos de l’aula 4487.

Amb el suport de:
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària

El projecte
pretén la
inclusió social
dels seus
beneficiaris
a través dels
àmbits de la
formació, l’ús
comunitari
i la inserció
laboral
mitjançant les
Tecnologies
de la
Informació i la
Comunicació.

Les activitats del programa, les quals queden
registrades al bloc omniaserveisolidari.blogspot.
com, s’han dut a terme amb la col·laboració de
9 persones voluntàries i la participació de dos
alumnes en pràctiques de PQPI del TEB i de la
Fundació ADSIS.

ACTIVITATS REALITZADES AL PUNT ÒMNIA SERVEI SOLIDARI DURANT L’ANY 2011:
6

7

Cursos d’alfabetització digital

6

4
3

4

4

5

3

Altres activitats
d’alfabetització
digital

2
1
0
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Altres (sortides, tallers per
diades)

4

Cursos
d’informàtica
bàsica

3

2

Internet bàsic
i oci digital

Inserció
laboral

Tallers per
a entitats

3

Aula oberta
(accés lliure)

2

Tallers
per joves

Jordi Creus, vitalista i treballador, a la
seva edat estudia un màster en auxiliar
de geriatria. Des que es va quedar sense
feina, la seva vida ha canviat moltíssim.
Em dic Jordi Creus Martori, tinc 49 anys i vaig
néixer a Barcelona. Abans de quedar-me sense feina vaig treballar
com a ajudant de cuina, conductor i missatger. En aquell moment
vaig decidir reorientar la meva vida professional, formant-me de
nou.
Vaig iniciar un curs d’auxiliar d’infermeria perquè a casa, a part
d’haver cuidat a avis i pares, tinc alguns germans i cunyats que
són metges i infermeres. Ells em van comentar que hi havien
forces sortides professionals en el terreny de la sanitat i més
concretament en l’atenció a persones grans i persones malaltes.
El curs al qual em vaig matricular combinava classes presencials
amb exercicis, activitats, documents i exàmens que es trobaven
en un Campus Virtual., motiu pel qual vaig veure la necessitat
d’iniciar-me en les TIC, que fins llavors desconeixia. Vaig començar
un curs d’iniciació a la informàtica a Servei Solidari i, a partir
de llavors, vaig fer ús dels espais d’Aula Oberta per fer totes
les activitats, ja que a casa no tenia ni ordinador ni connexió a
Internet. A més, se’m generaven molts dubtes que amb el suport
del dinamitzador podia solucionar. Tot seguit, vaig fer un curs
d’un nivell una mica més avançat, per tal de reforçar alguns
coneixements.
Després del curs d’auxiliar d’infermeria he estat treballant durant
6 mesos en un centre d’atenció a persones grans, realitzant
tot tipus de tasques: recollida i trasllat als domicilis particulars;
tallers cognitius, de memòria i de gimnàstica de mobilitat; servei
de menjador, banys i atenció de necessitats bàsiques... I ara que
sembla que el contracte s’acaba, he decidit començar un màster
d’auxiliar de geriatria i he tornat a Servei Solidari per redactar el
meu currículum dins dels espais d’inserció laboral i descobrir quins
són els recursos TIC per a la recerca de feina.
La veritat és que a Servei Solidari sempre m’han orientat i m’han
ajudat en aquest nou camí que vaig iniciar.
http://serveisolidari.org/que-fem/punt-omnia-tics
Hi som!
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Rossinyol-Barcelona
Quin sentit té?
En els darrers anys s’ha produït un increment
considerable de l’alumnat estranger a totes les
etapes del sistema educatiu català. Tanmateix,
les taxes de presència de l’alumnat estranger en
l’educació postobligatòria són considerablement
inferiors a les de la seva presència a l’ESO. Es
posa de manifest que un conjunt de nois i noies,
sigui pel seu origen social o pel projecte migratori
dels seus pares, es troben en situacions de desigualtat social i presenten un major risc de fracàs
escolar i menys possibilitats d’aconseguir una
mobilitat social ascendent.
Rossinyol-Barcelona pretén que aquests infants
i adolescents, a través de la interacció amb estudiants universitaris que actuen com a mentors,
augmentin la seva seguretat en si mateixos i es
plantegin el seu futur com una oportunitat de millora social. El jove estudiant actua com a nou
referent del menor i també es beneficia de la interacció, ja que coneix altres realitats socials i es
prepara per viure en una societat multicultural.

Carta Europea de la Mentoria:
relacions que aporten un benefici
mutu, que no estan subjectes a
judici, organitzades per tercers,
que es desenvolupen quan les
persones ofereixen el seu temps
per donar suport i encoratjar a
d’altres que es troben en una
situació de desavantatge, compartint
experiències i coneixements, durant
un període significatiu ja digui
determinat o perllongat en el temps.

Què fem?
L’any 2011 hi ha hagut 18 parelles Rossinyol,
repartides entre els cursos escolars 2010-11 i
2011-12 (7 i 11). Els nens i adolescents procedien de centres educatius dels barris de Torre Baró
i Ciutat Meridiana.
Les parelles de nens i mentors han enfortit el seu
vincle a través de trobades setmanals en el seu
temps d’oci, realitzant diverses activitats, com
passejades per la ciutat, visites a universitats o
activitats culturals.
Els mentors també participen en accions formatives, sessions d’intercanvi d’experiències i trobades amb els tècnics del projecte.

Amb qui ho fem?
Membres de:
Xarxa internacional Nightingale:
http://nightingalementoring.org/
Entitats participants:
Centres Educatius: Escola Mestre Morera del
barri de Ciutat Meridiana i Institut Picasso de Torre Baró.
Universitats: Universitat de Barcelona i Universitat
Pompeu Fabra
Amb el suport de:
Direcció General per a la Immigració
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Els mentors de 2011:
Adrian Tangarife • Alba Girbau Canet • Anna
Mur Simón • Ariadna Pagès • Carla Viladot •
Elisabet Torà • Irene Solé Canet • Itziar Carrillo Unamuno • Lola Ferré Prades • Maddiha
Farooq • Maria Fernandez • Maria Frías • Maria Hernandez Alias • Mireia Garriga Clusellas
• Queralt Amill Cos • Raquel Bardella • Roger
Sanchez • Tomas Miralles • Xènia Anglí Padró

Itziar Carrillo estudiava economia i en
el seu temps lliure, a més de practicar
esport i fer les pràctiques universitàries,
es va involucrar per fer de mentora en el
projecte Rossinyol-Barcelona.
Em dic Itziar Carrillo i vaig fer de mentora de l’Alima, una nena de
12 anys provinent de Guinea Bissau. Puc definir Rossinyol com un
moment d’oci amb un noi o noia per enriquir la seva experiència.
Acostar al mentorat les experiències del mentor, apropar-li les
vivències de la universitat i veure-les de tu a tu potser és una
forma perquè els entri el «gusanillo» i intentar reptes que des de la
seva realitat social es veuen com impossibles.
L’Alima era una nena tímida, li costava una mica al principi explicar
les coses, però al llarg de les nostres trobades es va anar obrint.
Ens trobàvem un cop per setmana en sortir de l’escola i això per a
les dues era molt emocionant: per part seva, pel fet de saber que
aquell dia faria coses agradables fora de la seva rutina i sense cap
tipus de cost per a la família; per a mi, com a mentora, perquè
aprenia moltes coses de l’Alima sense que ella en fos conscient.
Decidir juntes el que faríem, on aniríem i veure l’evolució de la
relació feia que cada vegada el vincle s’enfortís més, creant una
molt bona sensació.
Una vegada, com que l’Alima fa classes extraescolars de Hip-hop a
l’escola, vaig decidir portar-la a una classe particular. Li va agradar
molt veure una persona que ho feia tan bé, i nosaltres li vam dir
que ella també ho podria fer si s’hi esforçava. Em va agradar poder
participar en complir la il·lusió que ella tenia. Per l’Alima, participar
en Rossinyol-Barcelona va ser un acte de superació.
Animo els estudiants universitaris a participar-hi i el recomano
cent per cent. No només per la feina que fas, sinó per tot el que
t’aporta: tens molts menys prejudicis. Quan no coneixes certes
realitats social, tens unes idees perquè la societat et fa veure-les
així. Participar en aquest tipus de projectes i conèixer persones
que realment són fantàstiques t’obre interiorment i t’ajuda a veure
les coses per tu mateixa.
http://serveisolidari.org/que-fem/projecte-rossinyol
Hi som!
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Emprenedoria
Quin sentit té?
La finalitat del projecte és la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió a través de la
creació del seu propi lloc de treball, fomentant la
posada en marxa de petits negocis.
En temps de crisi l’emprenedoria es presenta
com una oportunitat per obtenir ingressos davant
la baixa oferta de llocs de treball, però la necessitat condueix sovint a la posada en marxa d’activitats inviables per manca de planificació prèvia.
A més, si la persona emprenedora pertany a un
col·lectiu en risc d’exclusió sovint presenta mancances en habilitats de gestió empresarial; desconeixement de normatives i obligacions legals;
possibilitats de finançament insuficients o restriccions per la reglamentació d’Estrangeria.

Què fem?
El projecte Espai Emprèn planteja les seves activitats com un contínuum, des de l’origen de la idea
de negoci fins la posada en marxa i consolidació
de l’activitat, on cada persona rep resposta a les
seves necessitats. S’ofereix tant formació en sessions grupals com assessorament individualitzat.

• Xerrades de sensibilització i foment de l’Emprenedoria: alumnes de PQPI de Comerç d’Escola Pia Sabadell, tècnics de les entitats membres de la Xarxa Laboral del Raval.
• Rétale: s’han invertit esforços en recerca de
finançament per al projecte per poder iniciar
accions durant 2012.

Amb qui ho fem?
Amb el suport de:
INICIA: per la creació d’Empreses, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya
Fundació Acsar
La Caixa, Of. Sant Antoni
Membres de:
Xarxa Laboral del Raval, integrant de la Comissió
d’Autoocupació
Xarxa d’Inserció Laboral de Barcelona
Amb la col·laboració de:
CREANT SCCL i IMPULSEM SCCL

L’aparició
d’una empresa
té impacte en
el promotor
i en el seu
entorn més
immediat però
també en el
conjunt del
teixit econòmic
i social.

Altres activitats:
• Elaboració de la “Guía para emprendedores
Senegaleses/as”, promoguda pel Fons Català
de Cooperació, en el marc del projecte REDEL
III: http://www.fonscatala.org/recursosDocumentals/index.php?id_pagina=88&tp=12&idR
egi=229&c=4&paginaAct= (link)
• Projecte “Adona’t i Emprèn”, de foment de
l’emprenedoria femenina, amb col·laboració
amb CREANT S.C.C.L.

Activitats i participants 2011

Resultats 2011
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individual

30

100

25

66

80

24
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Plans
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40
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19

Plans
d’empresa
finalitzats

Accions
formatives

Persones
assistents
formació

16

Empreses
creades

15
10
5
0

3

Empreses
en tràmits de
construcció

5

Empreses en
consolidació

“Comença fent el
necessari, després
el possible i, de
sobte, estaràs fent
l’impossible”, (Sant
Francesc d’Assis).
Aquesta és la frase que ha
marcat la meva vida d’emprenedor.
Em dic Roberto Martel. Sóc d’origen cubà, estic
casat amb la Digna i tinc dos fills, de 18 i 9 anys.
Fa catorze mesos que sóc a Catalunya, vaig
venir amb tota la meva família perquè un dels
meus fills estava molt malalt i els metges a Cuba
no podien curar-lo. Vaig aprofitar que tinc avis
espanyols per reclamar la nacionalitat espanyola.
A més de cercar tractament mèdic cercava
també una manera d’establir-nos. Vaig trobar
treball en el sector serveis, però la idea
d’aconseguir un bar sempre estava present.
Quan en veia un en traspàs, hi entrava i parlava
amb l’amo, fins que en vaig trobar un que em
va cridar l’atenció a Sant Andreu de la Barca.
Visitava el bar gairebé a diari, m’asseia a
conversar amb el propietari i ell em comentava
que el negoci valia la pena. Quan arribava a
casa analitzava amb la meva dona el que havia
vist i sentit, intentant prendre alguna decisió.
Fins i tot vaig parlar amb un amic sobre el
projecte,el qual em va dir que era una bogeria
en el temps que vivim.
Però a mi m’agrada escriure les meves idees
i les vaig portar a Servei Solidari perquè
m’orientessin. Allà em van facilitar una guia per
avaluar la viabilitat del negoci en traspàs i em
van assessorar per fer el pla d’empresa.
Estic molt agraït amb el personal del programa
d’Emprenedoria, sempre els puc consultar els
meus dubtes i rebo suggeriments per millorar el
nostre servei. També m’han ajudat molt a aclarir
dubtes sobre aspectes legals i em van donar
opcions per a un possible finançament.
Gràcies a aquest acompanyament estic segur
que no m’he equivocat en assumir aquest
repte. El meu pas és lent, però l’important és
no perdre la marxa, encara que de moment
no tingui velocitat. Sé que de cara a l’estiu la
situació millorarà.
http://serveisolidari.org/que-fem/emprenedoria
Hi som!
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Pont jove (pisos assistits)
Quin sentit té?

de Suport al Jove (ASJTET) per oferir diferents
propostes formatives. Servei Solidari s’ha encarregat dels taller de cuina, el reforç acadèmic
(17 parelles), reforç per a les proves d’accés
a grau superior (7 estudiants – 4 professors),
tallers sobre la Violència de Gènere i el taller
corporal entre d’altres activitats.
• Domus: recurs residencial de baixa intensitat
educativa que cerca donar resposta a joves
que han fet un bon itinerari als pisos assistits i
que encara tenen greus dificultats per a accedir a un habitatge normalitzat. Han de tenir un
itinerari laboral o formatiu clarament definit i un
bon compromís amb el seu futur immediat.
Aquest projecte és compartit pedagògicament
amb l’associació Punt de Referència.

Els joves que estan sota tutela tenen atenció garantida per llei fins a assolir la majoria d’edat; a
partir d’aquell moment es desenvolupen programes i mesures de suport per tal de facilitar al jove
eines que li permetin ser plenament autònoms.
Des de l’Administració es desenvolupen diversos
programes per donar continuïtat a la feina feta al
llarg dels anys previs, ja sigui en centres de menors o en seguiment al territori. Un dels programes que tenen conveni amb l’Àrea de Suport al
Jove Tutelat i ex-tutelat (ASJTET)de la DGAIA és
el programa d’habitatge en què s’ofereix al jove
un programa residencial i educatiu per tal de consolidar la seva trajectòria.

Amb el suport de:

Què fem?

Àrea de suport al jove tutelat i ex-tutelat
DGAIA
Agència de l’Habitatge de Catalunya

Pont Jove està format per tres projectes:
• Pisos assistits: pisos on viuen els joves amb
la presència puntual d’un educador que en fa
el seguiment educatiu. El jove ha de seguir un
pla de treball que l’ajudi a assolir les competències necessàries per esdevenir autònom. El
treball és molt integral, ja que contempla totes
les dimensions del jove (ambit sòcio-familiar,
emocional-relacional,vida quotidiana, intel·
lectual i d’aprenentatge, laboral i salut) .
• Residència de Cabestany: espai residencial situat a les dependències de l’Administració
anomenades “Espai Cabestany”, destinat a joves ex-tutelats que estiguin seguint un projecte
clarament formatiu.
A l’Espai Cabestany treballem conjuntament
amb Via Laboral, Espai Jove (FEPA) i l’Àrea

Nois

Les mesures
de suport per
a l’autonomia
reverteixen
directament
en el jove i
també en la
societat, en
tant que eviten
malmetre
el treball
aconseguit
amb ell.

Amb la col·laboració de:

Nombre i perfil dels usuaris 2011

Noies

18
16

16

36%

Altres
(no comunitaris)

14

12

12

9

10
8

8

8

6

64%

4

2

2
0

Pisos
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Residència Cabestany

Domus

Origen
espanyol

Sempre ens fixem en el que fan
malament els altres i no som
empàtics. Amb el suport psicològic he
après a perdonar els meus pares i, en
fer-ho de debò, he pogut reconciliar-me
amb ells.
Sóc Celeste Serra. Tinc 20 anys i porto més de dos anys en el
programa Pont Jove. Des de l’edat de 15 anys he estat vivint
en diferents centres per a menors. Vaig arribar al primer centre
després de greus problemes de convivència a casa. Em van
aconsellar estar en un centre. Al cap d’un temps vaig fer una
temptativa de retorn a casa, però va fracassar i vaig tornar a anar a
un CRAE (Centre Residencial d’Atenció Educativa).
Per aquesta situació tempestuosa d’anades i tornades vaig deixar
el batxillerat, però després de valorar diverses opcions amb els
consells de l’educadora, la Nerea, i el coordinador del projecte,
en Joan, vaig decidir tirar endavant un CFGM de tècnic d’anàlisi
clínica. Em va anar molt bé i actualment estic preparant la prova
d’accés als cicles formatius de Grau Superior. A més a més,
m’estan sol·licitant un ajut per consolidar el meu projecte d’estudis.
També treballo algunes hores en un restaurant per obtenir uns
ingressos mínims per tirar endavant. Les experiències viscudes
m’han permès madurar. Ara sé com va la vida i tinc recursos para
espavilar-me. Pocs, però en tinc.
L’estada al pis i les tutories amb la Nerea m’han servit per anar
agafant confiança i apujar la meva autoestima. Confiança tant en
les possibilitats personals que tinc (en Joan diu que en tinc moltes
més de les que m’imagino) com per resoldre els problemes de
relacions amb els altres, sobretot amb els adults. També he après a
escoltar i a pensar les coses dues vegades abans d’actuar.
Amb el suport de la psicòloga he après a perdonar i reconciliar-me
amb els meus pares. He pogut solucionar els problemes amb el
meu pare i el que més desitjo és tornar a casa i ser una família de
debò.
http://serveisolidari.org/que-fem/projecte-rossinyol
Hi som!
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Cooperació internacional
Quin sentit té?

Amb qui ho fem?

Servei Solidari entén la cooperació com l’intercanvi de coneixement en

Amb la col·laboració de: FES, AES, NCYS

aquelles àrees de treball on pot oferir la seva experiència. Per aquesta raó estableix aliances i relacions de caràcter simètric amb socis d’altres països, als quals
els aporta, d’una banda el seu coneixement tècnic sobre formulació, gestió,
seguiment i avaluació de projectes; d’una altra, la seva experiència i recursos en
aquelles activitats pròpies de l’entitat i que tenen a veure, especialment, amb les
àrees d’emprenedoria i formació.

Què fem?
Servei Solidari col·labora amb el projecte Nazareth Centre Youth Insertion
Scheme (NCYIS) a Bamenda, Camerun. NCYIS és un centre de suport i assessorament per la creació de petits negocis impulsats per joves de la zona.
Ofereix també accés al finançament dels plans d’empresa assessorats amb col·
laboració de la cooperativa d’estalvi i crèdit MC2. Durant 2011 s’ha creat i posat
en marxa l’oficina i s’han iniciat les accions de sensibilització i captació d’interessats: més de 40 joves rebran formació el 2012 per elaborar el seu pla de negoci.

Creant vincles
Enfortir el
vincle entre la
migració i el
desenvolupament en els
països d’origen
és la millor
manera de
generar un
impacte real de
desenvolupament aquí
i allà.

Quin sentit té?
Aquest projecte, que s’ha dut a terme durant 2011
com a experiència pilot, pretén enfortir el vincle
entre la migració de diferents orígens a Catalunya
(en concret de Colòmbia, Equador i Gàmbia) i el
desenvolupament en els seus països, mitjançant
la millora de les capacitats del membres de les
seves associacions i agrupacions. Es pretén que
aquestes persones disposin de les eines i recursos
necessaris per a formular i implementar projectes
que generin un impacte real de desenvolupament.

Què fem?
Servei Solidari ha volgut actuar com a facilitador de coneixement tècnic a través de la formació i sensibilització en codesenvolupament.
S’han impartit 2 cursos de 32 hores d’introducció a les eines pràctiques per a la gestió de projectes de codesenvolupament (formulació, gestió
, execució, justificació i seguiment) a entitats de
persones migrades a Barcelona i a Vic. A més,
s’han fet accions de suport personalitzat amb
una organització a Olot.

Amb qui ho fem?
Amb el suport de: Agència Catalana Cooperació al Desenvolupament
Amb la col·laboració de: Consell Comarcal
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d’Osona • Ajuntament d’Olot, a través del Consell municipal de cooperació i solidaritat d’Olot •
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Entitats participants: Abarake bake • AESCO
(Asociación América España Solidaridad y Cooperación) • AINCO Catalunya (Asociación de
immigrantes Colombianos) • Apadrina un nen a
Burkina • ASERTA (Asociación de Ecuatorianos
Residentes en Terrassa) • Asociación de Afroamericanos Semillas de Paz • Associació Bamtaar
Fuladuu • Associació Catalunya Plural • Associació d’Africans de Koina • Associació de Cooperació Castellar per Colòmbia • Associació P.
Kumbija • AUCAC (Asociación de Antioqueños
Unidos en Catalunya por Colombia) • Chamoi Cat
• Dars Lanie Kekoro • Darlanie Kekoro • Fasamcat (Federación de Asociaciones Americanas en
Catalunya) • Enlace Barcelona • Kulary Tumanna
• Huellas de Colombia • Momentos BCN • Plataforma Colombia es Cultura • Tropa Arcoiris •
Una mà al Senegal (UMAS) • Tairon Kande - Unió
Jove Senegalesos de Vic • Yagaru •
http://serveisolidari.org/que-fem/cooperacio-internacional

Als mitjans, hi som!
La Fundació Servei Solidari dóna a conèixer les seves
activitats i esdeveniments a través dels seus diferents
canals de comunicació: web, butlletí digital, bloc, xarxes socials, notes de premsa i circulars internes.
El web, a més de presentar l’entitat i els diferents programes que s’hi desenvolupen, disposa d’un apartat
d’actualitat així com d’un espai per conèixer les diferents campanyes que s’impulsen.
Un altre dels nostres canals de comunicació externa,
amb prop de 1600 lectors, és el butlletí digital bimensual “I-mpacte” (http://www.publicacionsepc.cat/impacte). La primera publicació va sortir l’1 de juny de
2011 i es difon entre usuaris, voluntaris, col·laboradors,
i entitats del sector social, públiques i privades.
L’any 2011 s’ha fet un nou pas amb el llançament de
la pàgina de Facebook (www.facebook.com/serveisolidari), espai interactiu on a més de publicar es recullen els comentaris i opinions dels seus seguidors.
És el principal canal de comunicació de la Fundació.
Pel que fa a la presència de Servei Solidari en mitjans
de comunicació destaca el ressò de “El Consultorio
del Emprendedor” del periòdico Sí, se puede, amb
publicacions setmanals. Gràcies a la redacció i enviament de notes de premsa s’ha fet difusió de les activitats engegades des de cada programa: de Rossinyol,
amb reportatges a La Vanguardia i als telenotícies
de TVE; de Pont Jove, a La nit dels ignorants de Catalunya Ràdio; de Formació Bàsica, amb reportatges als telenotícies de TV3 i TVE, de Rétale a El latino,
Revista Catalina, Revista Aquí hay latinos i de Creant
Vincles a www.vilaweb.cat, www.naciondigital.cat.
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Amb les persones, hi som!
Servei Solidari compta amb les persones per al desenvolupament de les activitats: equip professional, voluntariat,
usuaris, col·laboradors, membres del Patronat… Sense elles
no hagués estat possible fer tot el que s’ha fet el 2011. Els
diversos perfils, siguin remunerats o no, treballen colze a colze
per fer seva la missió de l’entitat.

Patronat:
L’òrgan de govern està compost per 5 patrons, els quals vetllen
per la Missió de Servei Solidari més enllà del treball del dia a dia.
Jaume Pallarolas i Caurel, President
Joan Vila i Farràs, Secretari
Isabel Pagonabarraga i Mora, Vocal
Josep M Canet i Capeta, Vocal
Eduard Pini i Barreiro, Vocal
L’Eduard Pini i Barreiro va rellevar en Victor Filella i Muset el
mes de juny de 2011.

Equip professional:
Recepció i acollida: Cristina Grifoll de Goya i Fritz Habermann
Mirador Ciutat i Assistència Jurídica: Alba García Mora (fins
juny) i Maria Mena Dabán
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Formació Bàsica: Elisabet Moreras Costa, Ester Rams de Pablo
TIC: Pep Carbó González (gener), Albert Francolí Manils
Emprenedoria: Mariona Ayxelà Frigola, Sandra Rodríguez
Tafur, Mireia Sànchez i Belso
Pont Jove - Pisos: Joan Prat Armadans (coordinació), Nerea
Arechaga Zugadi, Montse Cañizares Checa, Glòria Grau
Blázquez, Diana Rambla Duran, Marta Galego Martínez
(fins juny)
Pont Jove – Residència Cabestany: Ernest Botargues Boté
(coordinació), Maria Elvira Blasco Siscar, Glòria Grau
Blázquez, Eduardo Polite Marco, Estefania Ramírez Vidal, Mònica Rocafort Boixadós, Alessandro Ruggiero (fins
març)
Tècnica de projectes: Maria José López Torres
Coordinació de programes: Inma Martín Alegre
Gerència: Carles Gil i Saguer
Han estat també amb nosaltres: Fina Ribas Ribas (Qualitat),
Marina Navarro Toro (Preparació examen Taxi)
L’equip professional combina les seves tasques d’acció directa (desenvolupament dels programes de l’entitat) amb altres
tasques necessàries per al correcte funcionament de Servei
Solidari, i que conformen l’anomenat Back Office: Administració i serveis generals; Captació de Fons; Comunicació; Economia; Qualitat; Planificació i Estratègia i Recursos humans.

Amb les persones
compromeses, hi som!
Els voluntaris no són només un mitjà per desenvolupar les tasques de l’entitat sinó que han
esdevingut veritables protagonistes de Servei
Solidari. Voluntariat a esdevingut un programa
propi de l’entitat, del qual les persones voluntàries esdevenen beneficiàries.
El voluntariat és una peça clau per a la sensibilització per al canvi social: el seu contacte directe
amb els usuaris els permet d’explicar millor la realitat de les persones en risc d’exclusió. També
ha de formar part també de la gestió de l’entitat i
participar en el disseny de programes i activitats.
Per això cal garantir la qualitat del pas del voluntariat per Servei Solidari: potenciar el seu enriquiment, que hagi estat ben atès, que s’hagi format, que hagi rebut suport, que hagi desenvolupat
el treball autònomament, a fi que amb la seva càrrega experiencial esdevingui agent de canvi social.

Voluntaris 2011
(124 persones):
Adrià Dachs • Adriana Segura • Aina Posa Martínez • Alba Martínez Garcia • Albert Pasqual •
Alex Sanchez-Lafuente • Àlex Macià • Alexandra
Torrent Macip • Ana de la Vega • Ana Inés Bonino • Ana Maria Vinasco Nustes • Andrés Garcia
• Andreu Clapés Flaqué • Andreu Trilla Llobera •
Angelina Fullat Genís • Àngels Fàbregues • Àngels Vico Guarinos • Àngels Doñate • Anna Cadenas • Assad Malik • Blanca Hurtado Mejón •
Camile Lavoix • Carmen Sanchez • Carola Rahola
Oliver • Christian Mesa • Cristian Pérez • Cristina
Gonzàlez • Cristina Cosin • David Soler Comas •
David Quesada • Dolors Ferran • Elena Barreno
Alemany • Emilio Lincoln • Enric Sàrries Ribalta •

Esmeralda Sánchez • Estela Bayarri Martín • Ester Richter Boix • Ester Peralta • Eugenia Robato Iglesias • Francesc Puche Escofet • Francesc
Roura Mas • Francesc Xavier Manyoses Fariñas •
Francesca Ferrante • Gabriel Álvarez Fernández
• Georgina Bru • Horacio Bordón • Imma Garcia
• Inmaculada Salcedo • Irene Zambrano • Irene
Gallego Vázquez • Jaime Palomino • Jaume Pascual • Jaume Mas • Joan Ferrarons Llagostera •
Joaquim Sendra Mestres • Jordi Algue • Jordi Ros
i Giralt • Jordi Villalonga Pons • Josep Riera Agustí
• Josep Maria Llopis • Julita Niubó Coderch • Laia
Gay Cases • Laura Santaolalla Bertolin • Laura
Morales Gallego • Laura Gonzalez de Paoli • Lluís
Mateo • Lourdes Huguet • Mª Carme Pérez Vidal
• Mª Jose Lluch Ayza • Maiol Ruiz • Maria Vila •
Maria Àngels Fàbregues Morlà • Maria José Molina • Maria Pau Trayner Vilanova • Marina Navarro
Toro • Mario Abad • Marta Anarte • Marta Munk
• Marta Abancó; Marú Gallardo Frantischeck •
Mauricio Calzadilla • MD Imran Hossain • Melchora Garay • Miquel Font • Miquel Pardo Ferrandez
• Mireia Fabregat Marfà • Mireia Oliveres Jiménez
• Mireia Sans Marín • Miriam Alós Cid • Miroslava
Villatoro Flores • Mònica Jal • Montse Cases Cases • Montserrat Navarro Figas • Nadeem Malik
Muhammad • Nadia Martin Hermoso • Natàlia
Fusté • Natalia Márquez Domínguez; Neus Campo • Norma Cañada Camacho • Núria Cabistán
Monclús • Núria Ballús • Paco Garcia de Haro •
Paloma De Lara Diéguez • Paola Torrado • Patricia Díaz • Pedro Valero Abril • Raquel Subirana •
Raquel Gómez • Raul Perez • Roger Chiva Blanch
• Roger Padrós • Rosina Reventos Puijaner • Sadurní Tudela Prats • Salvador Riera • Sergi Corbera • Susana Moreno • Tamar Movilla Goday • Teresa Lisbona • Valentín Zapico • Veronica Ordoñez
• Verònica Bernadac • Xavier Corbella • Yamila
Castells • Yolanda de Viala Gamisans •

Becaris
i estudiants
en pràctiques
2011 (13
persones):
Anna Carrete • Barbara Gonzalez del
Rio • Cristina Polo
González
•
Ewa
Nowinska • Joel Starling • Odamae Rejón
• Oriol Gibert Gurria •
Rafel Ramis • Rosario
SD de Hobohm • Teresa Torrens • Xènia
Anglí • Yassine Lahmidi •
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Economia
Un dels valors de Servei Solidari és la transparència en la rendició de comptes, per aquest motiu
la memòria d’activitats ha d’incloure un breu resum de l’exercici econòmic 2011.
Els comptes anuals han estat auditats, podeu
consultar la memòria econòmica complerta i l’informe d’auditoria externa elaborat per Grup Integral d’Auditors, SLP al nostre web: http://www.
serveisolidari.org/qui-som/organitzacio

Ingressos:
L’any 2011 Servei Solidari ha estès el copagament per part dels usuaris a totes les activitats
que es desenvolupen, de manera que aquests
han de fer front a un preu simbòlic.
Els objectius que han motivat la introducció del
copagament a Servei Solidari des de 2010 han
estat:
• Contribuir a cobrir les despeses directes del
projecte, especialment les relacionades amb
materials i infraestructura.
• Fidelitzar i responsabilitzar la persona usuària
perquè acompleixi els objectius d’assistència i
bona disposició, a la classe i en les entrevistes
concertades.

El voluntariat, motor i ànima
de Servei Solidari, és un
recurs fonamental per al bon
funcionament de l’entitat.
Amb la voluntat de donar-li
el pes i ressò que es mereix
s’ha elaborat el següent càlcul:
la força del voluntariat al llarg
del any 2011 ha suposat un
estalvi aproximat de 90.000 €
per a l’entitat.

NATURA DELS INGRESSOS
Donatius particulars 10.883 €
Donatius per promocions per captació de recursos 1.650 €
Donatius entitats 57.087 €
Subvencions de les administracions 86.871 €
Prestació de serveis a ens públics 357.205 €
Ingressos usuaris 79.997 €
Prestació de serveis privats 58.913 €
Subvencions d’entitats privades 23.705 €

Tanmateix, els ingressos procedents dels usuaris
continuen sent insuficients per cobrir les despeses totals de l’entitat, especialment les indirectes
(comunicació i captació de fons i administració
general). És necessari el suport econòmic d’un
ampli ventall de col·laboradors, públics i privats.
Durant el 2011 s’han intensificat els esforços
per a la captació d’ingressos privats mitjançant
la realització de campanyes i accions específiques. La campanya més emblemàtica, destinada a captar fons per al programa de Formació
Bàsica, ha estat “L’antídot és l’Educació”. Altres
accions han estat la venda d’entrades per a la
funció especial per a entitats del musical Grease
i la realització de “porres” solidàries en partits de
futbol destacats.

1,6%

Donatius particulars

3,5%

Subvencions d’entitats privades

8,7%

Prestació de serveis privats

0,2%

Donatius per promocions per captació de recursos

8,4%

Donatius entitats

12,8%

Subvencions de
les administracions

11,8%

Ingressos usuaris

52,8%

Prestació de serveis a ens públics
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Despeses:

Compte de resultats abreujat:

La distribució de les despeses l’any 2011 ha estat la següent:
Les despeses de comunicació i captació de
fons són imprescindibles per garantir la continuïtat dels projectes. Són les despeses generades
en donar a conèixer la fundació i en captar nous
donants; gestionar subvencions davant les administracions públiques i organismes privats i informar amb transparència a les persones i entitats
col·laboradores de Servei Solidari.
Les despeses d’administració general són les
relacionades amb l’organització interna de l’entitat, com ara els salaris de gerència, del personal
administratiu i el manteniment de les infraestructures.
Les despeses d’activitats són les relatives al
desenvolupament dels projectes de la fundació
i l’atenció directa a les persones usuàries: inclou
els salaris de l’equip tècnic, els recursos materials, o les infraestructures. Les despeses d’activitats per programes s’han distribuït de la següent
manera:

Ingressos:
Donatius

69.620 €

Subvencions

110.576 €

Prestació de serveis

496.115 €

TOTAL INGRESSOS

676.311 €

Despeses:
Despeses de personal

-505.571 €

Material fungible

-9.632 €

Publicitat i difusió

-1.328 €

Funcionament pisos assistits

-79.234 €

Lloguers, subministraments i manteniment

-26.063 €

Serveis professionals

-12.594 €

Assegurances

-1.984 €

Desplaçaments, dietes i transports

-1.309 €

Altres despeses

-11.277 €

Impostos i tributs

-2.439 €

Amortitzacions

-5.977 €

TOTAL DESPESES

-657.409 €

I) RESULTAT EXPLOTACIÓ

18.902 €

Ingressos financers

1€

Despeses financeres

-558 €

Ingressos extraordinaris
Despeses extraordinàries

-5.487 €

II) RESULTAT DE L’EXERCICI

14.880 €

DESPESES D’ACTIVITATS PER PROGRAMES
1,9%

Cooperació
Internacional
i Creant
Vincles

2.022 €

DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
4,9% Mirador ciutat
12,5%

Formació bàsica

2,9% TIC
1,7%

6%

Administració general 39.591 €

8%

Comunicació
i captació de fons
52.485 €

Rossinyol -Barcelona

10,8%

Emprenedoria

65,5%
Pont Jove

86%

Activitats 569.355 €
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Lliçons apreses i reptes
LLIÇONS APRESES

REPTES

En un text mil·lenari hi trobem un episodi de plena actualitat.
És tracta d’una faula amb una moral molt clara, vestida de
somni que un esclau egipci explica al faraó. La cèlebre història de les vaques grasses i vaques magres. En moments de
més bondat cal vetllar per quan s’apropin períodes més durs.
El símil no s’ajusta a la realitat, perquè al 3r sector social no
hem viscut mai un període de vaques grasses. El que sí és
ben real és l’entorn dur en què vivim. Precisament, aquí rau
un dels paranys, creure que abans del 2008 el sector vivia en
l’abundància. En absolut. El que sí és cert, és que hi havia més
possibilitats que no pas en l’ensulsiada actual.

Seguint amb les referències a relats mítics, un repte a Servei
Solidari és no deixar-se endur pels cants de sirena i ser fidels a
la nostra missió. Centrar-nos més que mai en el que ens hem
dit que era essencial i donava sentit a l’existència de l’entitat,
i treballar per la seva traducció en programes. El repte no és
resistir. El repte és continuar transformant la realitat per a una
societat més cohesionada.

Ni abans hi havia vaques grasses, ni s’innova en temps de
crisi. És el segon dels paranys. En temps de crisi, qui ha pogut fer una inversió prèvia en innovació, en diversificació del
finançament, sobreviu. La lliçó que hem après és la d’enfortir
els programes, és a dir, assegurar un bon projecte, que tingui
i aporti sentit a la missió de l’entitat, comptar amb expertesa
de l’equip, mesurar i explicar els resultats. Els programes que
hem pogut consolidar són els que aguanten (millor) els embats.
Cal cercar i refermar aliances. No és tracta del treball en xarxa que tanta literatura ha omplert. Hem après que és bàsic
segmentar i circuitar programes amb altres entitats, intervenint cadascuna en el seu tram d’expertesa. Cal comptar amb
partners a la universitat, per compensar la recerca que no es
pot fer des del sector. Cal la col·laboració de l’administració
per garantir l’atenció a certs tipus d’usuaris, bascular correctament la intervenció micro i macro, i impulsar programes que
ens portin a una societat més justa.
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Ara que esteu a les darreres pàgines de la vostra lectura,
haureu comprovat que un element clau a la fundació són els
voluntaris i col·laboradors. Insistim en les dues bondats que
ens proporciones, una de més evident, una segona més latent
però no menys important. La primera és que sense el voluntariat no podríem executar gran part dels nostres programes.
Comptem amb ells per continuar atenent més i millor els nostres usuaris. La segona, i és el repte de Servei Solidari, és que
esdevinguin agents de canvi social. Aquesta societat nostra
serà pròspera si comptem amb gent que hi cregui i que hi actuï, amb independència de la seva vinculació a entitats, cadascú des del seu espai laboral, des del seu paper. El nostre repte
és treballar amb l’equip per possibilitar aquest rol. Estirant més
la corda, tots podem ser agents de canvi social.
Concloem. Estem en un nou moment respecte de la migració.
Hem de poder fer aquesta transició de l’acollida a l’acomodació, del pas de migrant a ciutadà, amb diligència i efectivitat.
Estem revisant els nostres programes per veure si estan treballant per la desghettització, la inclusió i la cohesió. Acabem
amb un darrer símil, de l’àmbit escolar. No es tracta de mirar
quant català es parla a l’aula, sinó al pati. Al pati de la nostra
societat, quin és el grau de conciutadania?

Ser-hi amb nosaltres!
Ser-hi, amb Servei Solidari, vol dir conèixer la realitat que ens envolta i treballar per canviar-la. Col·
laborant amb nosaltres poses el teu gra de sorra
per aconseguir un món més just. T’expliquem
com pots ser-hi:

llegir,

El que tu
estàs fent,

NO NECESSITA
SEGELL PER
FRANQUEJAR
A DESTINACIÓ

hi ha persones
que no ho
poden fer.

RESPOSTA
COMERCIAL
AUTORITZACIÓ
NÚM. 0827594/22200

APARTAT NÚM. 22200 FD
08001 BARCELONA
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L’antídot és l’educació

• Coneixent-nos una mica més: llegint el nostre butlletí digital bimensual o la memòria anual,
consultant el nostre web, seguint-nos a Facebook i Twitter o visitant-nos a la seu de l’entitat.
• Explicant-nos als teus amics i coneguts:
així comparteixes Servei Solidari i la seva tasca. Sigues el nostre ambaixador!
• Dedicant-nos temps: pots fer de voluntari en
qualsevol dels nostres programes o compartir
els teus coneixements per millorar la gestió de
l’entitat. Vols ser-hi amb nosaltres?
• Fent una donació: pots omplir la butlleta que
trobaràs a la memòria anual, en els nostres
tríptics o al web. Els recursos econòmics són
imprescindibles per realitzar les nostres activitats.

10€

€

25€

trimestral

anual

SIGNATURA

Nº Compte/Llibreta:
ENTITAT / OFICINA / DC / NÚMERO DE COMPTE

AUTORITZO: A la FUNDACIÓ SERVEI SOLIDARI amb CIF
G –64251192 a que giri en el número de compte bancari
especificat en la present autorització, tots els rebuts corresponents a les aportacions voluntàries a la Fundació,
als efectes previstos en la Llei de Serveis de Pagament
16/2009.

Suma’t als nostres reptes

Amb 1 € setmanal
aprendrà
la nostra llengua

Afortunadament
tu les pots ajudar

Envieu aquesta butlleta a l’adreça: C/ Sant Antoni Abat, 61 – 08001 Barcelona
o a la direcció de correu: serveisolidari@serveisolidari.org
Si ho desitgeu, podeu fer la vostra aportació al web www.serveisolidari.org

Amb una aportació única fent un ingrés
al compte:
La Caixa 2100 3430 82 2200039173

Altres

5€

Per l’import de:

mensual

Amb una aportació:

Vull que un alumne aprengui a llegir

Nom i cognoms
Adreça
Població - CP
Telèfon/mòbil
NIF
E-mail
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Agraïments
És de justícia acabar la presentació de les activitats realitzades per Servei
Solidari l’any 2011 donant les gràcies a totes les persones i institucions
que han permès dur-les a terme, més enllà del suport financer.
Albert Florensa Giménez (IQS) • Alexandra Torrent • Altran • Alumnes
PQPI Comerç EP Sabadell • Ana Gorostegui • Ana Guerrero • Andreu
Clapés Flaqué • Andreu Trilla i Llobera • Àngels Doñate Sastre • Antonio
Madrid (UB) • Biblioteca Sant Pau - Santa Creu • Castellers del Poble Sec
• Colònies Jordi Turull • ECAS • Eduard Andrés • Emilio Pérez Pombo •
ENDESA • Enric Sàrries Ribalta • Escola Mestre Morera • Escola Pia Balmes • Escola Pia de Catalunya • Escola Pia Granollers • Escola Pia Nostra Senyora • Escola Pia Sant Antoni • Escola Pia Sarrià • Eix Comercial
del Raval • Federació Catalana Voluntariat Social • Fidel Masreal • Fina
Ribas • Fundació Babel • Fundació Escó • Fundació Tot Raval • Gemma
Canalies • Grup de Treball ICE UB – Educació en valors • Grup de Treball
ICE UB - Alfabetització i Educació de Persones Adultes • Grup Mou-te 4
de l’EPSA (6è primària) • Guillem Arís (CP’AC) • IES Picasso • Jesmina
Cuiné (Abarake Bake) • Lydia Ferre • Joan Martin Segala • Johanny Posada Barrero • Jordi Feu (UdG) • Jordi Mir (UPF) • Jordi Teixidor Segarra •
José Luis García Jiménez (Periódico Sí se Puede) • Juan Tafur Bonnells •
Júlia Garrusta (UPF) • Lantmännen Unibake • Laura Fernández (Punt JIP
Nou Barris) • Lluís Civit (en memòria) • Luis Carlos Lavady • Màrqueting
y Valores • Miquel Àngel Zarza • Miquel Bonfill Asperó • Mireia Rosés
i Noguera (Consell Comarcal d’Osona) • Montse Tutusaus (Productora
ILLUMINATI PRODUCTION GROUP, S.L). • Museu Història de Catalunya •
Museu Història de la Ciutat • Òscar Prieto (UdG) • Pedro Álvarez (El Tercer) • Probens • Ramon Francolí (FES) • Rulof Petter (ASERTA) • Teresa
Eudaldo • Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions • UNED
Olot • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat Pompeu Fabra • Yolanda Martínez (FGC) • Zulma Sierra Bedoya •

Sense vosaltres no hagués estat possible!
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Col·labora:

Amb el suport de:

Fundació Servei Solidari per la Inclusió Social
C/. Sant Antoni Abad 61, Barcelona 08001
T. 93 441 64 06 – F. 93 443 27 27 – www.serveisolidari.org

