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Amics i amigues de Servei Solidari,
La incertesa en l’entorn persisteix, fins i tot, s’ha aguditzat. Però la nostra manera de respondre-hi i posicionar-nos ha canviat. Hem estat tot un any exclamant “hi som!”, convençuts que no podíem minvar la
nostra intervenció i que el treball per una societat inclusiva tenia més sentit que mai. Ni un pas enrere amb
la igualtat d’oportunitats.
Però a l’equip hi trobàvem a faltar més proactivitat. Entenem que cal superar la fase de resposta, on un
s’adapta als esdeveniments, per una altra que els anticipi.
Superant el moment de profunda indignació, sense abandonar el compromís de denúncia davant l’escàndol, cal mirar endavant. En el desencís no s’hi viu. Cal recuperar un valor que sona a una altra època,
l’esperança, perquè amari el to amb què treballem. El següent pas no és (només) el de l’expert, el tecnòcrata, sinó el de la col·laboració i la implicació, dues accions que esdevenen reals quan Tothom suma.
El lema de la Memòria té diferents registres d’interpretacions, que anirem desenvolupant durant l’any, però
n’hi ha dos de cabdals que ens interessen ara.
Primer, fer efectiva una xarxa intersectorial àgil. No es tracta tant del cèlebre treball en xarxa ni del retret per
l’atomització del tercer sector, sinó que iniciativa pública, privada i tercer sector trobin espais comuns per
multiplicar l’impacte de la seva feina. Davant l’atur que desborda tota previsió, la descohesió social (així ho
palesen els indicadors), la mida sí que importa, i la dimensió i visió panoràmica només ve d’una autèntica
col·laboració entre els diferents agents. Com llegireu a l’apartat de Reptes, Servei Solidari procura estar
present en coordinadores i federacions i n’impulsa d’altres. El canvi demanat, certament, és sistèmic, està
fora del nostra abast. No obstant això, nosaltres som un més dels disposats a sumar.
El sentit en la primera interpretació està en què tothom vulgui sumar. En la segona posem l’accent en què
tothom pugui sumar. Ens agrada tancar el cercle, i que qui ha estat usuari de la fundació pugui esdevenir
voluntari, això és, agent de canvi, fent-se coresponsable per una societat justa. Afortunadament, els talents (en plural, perquè són diversos) estan repartits de manera aleatòria. Tothom té la capacitat de sumar,
aprofitem-ho.
Acabo amb una cita d’un reconegut neuròleg, Antonio Damasio: no veiem les coses com són, sinó com
som i com sentim. Tothom suma és un convit a veure la realitat més integralment.
Tot plegat sembla molt obvi. Però allò que és obvi potser ho és perquè és necessari.
Estimat/da lector/a, tu també sumes!
Carles
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Fets i xifres 2012

Campanya “Recicla Cultura”

25 parelles, 2 universitats
i 4 escoles a Rossinyol-Barcelona

184 voluntaris, col·laboradors
i estudiants en pràctiques

Premi Voluntariat
de la Generalitat de Catalunya

Premi Consell Municipal
d’Immigració de Barcelona
per l’emprenedoria

5 cursos formatius
en emprenedoria
i 7 empreses creades
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Rétale: rellançament del
programa amb suport de l’IFAD
(Fons de l’ONU)

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

2254 inscripcions als 128 cursos
de llengua i formació instrumental

Comptes anuals de 2012 auditats

461 usuaris i usuàries
del Punt Òmnia

Participació i impuls en 12 xarxes
i coordinadores
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Amb la inclusió, tothom suma!
Amb el Pla Operatiu anual, fruit de les avaluacions i la concreció del Pla Estratègic 2012-15, el sistema de gestió, l’àrea de
qualitat, que monitoreja els programes i els seus resultats, i les
reunions periòdiques del Patronat, Servei Solidari garanteix una
correcta alineació dels seus projectes amb la missió, amb l’estil
que correspon segons els seus valors, i amb l’impacte que l’ha
de menar a la visió establerta.
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.

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.

Servei Solidari Memòria 2012 6

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.
Servei Solidari vol ser una entitat de referència per la qualitat i
impacte dels seus programes pel que fa a:
• 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.
Els Valors són aquelles qualitats intangibles que defineixen la
nostra cultura d’entitat.
• Igualtat d’oportunitats
• Participació
• Voluntat transformadora
• Eficiència
• Transparència

Mirador ciutat

Servei d’acollida, primera atenció i assessorament jurídic

Quin sentit té?
El servei de primera atenció de Servei Solidari pretén
donar resposta a les necessitats d’informació dels
usuaris en relació a les problemàtiques socials que els
afecten.
És necessari oferir un servei obert a qualsevol demanda, on se’ls pugui acompanyar en els seus processos
i se’ls pugui derivar eficaçment a d’altres recursos de
la ciutat.

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

Amb el servei d’atenció Jurídica d’estrangeria treballem perquè els nostres usuaris puguin accedir a la
plena ciutadania amb l’obtenció de la seva residencia.

Què fem?
Servei Solidari ofereix un punt d’acollida per a persones
que necessiten orientació i informació sobre els recursos existents a la ciutat per a la recerca de feina, formació laboral, d’habitatge o assistència sociosanitària.
En l’àmbit jurídic oferim un assessorament personalitzat en matèria d’estrangeria i tramitem juntament amb
l’usuari la seva residencia. A més oferim periòdicament
xerrades informatives sobre les novetats legislatives
que afectin aquest col·lectiu.
Com a novetat aquest any hem començat a col·laborar
amb el Col·lectiu Ronda que fan a Servei Solidari l’assessorament en matèria de Dret Laboral.

Amb qui ho fem?
Amb el suport de: Direcció General per a la Immigració
Membres de: Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic per Estrangers (Aj. de Barcelona)
En col·laboració amb: Col·lectiu Ronda

962 persones ateses
506 derivacions
a programes propis
80 entrevistes realitzades
pel servei jurídic laboral

(10% de segones i terceres visites)

126 derivacions a altres
entitats
120 persones ateses
pel servei d’Assistència
Jurídica (77% d’usuaris amb

més d’una entrevista)

Zahra Majdoubi (36
anys) vingué a Barcelona embarassada de 6 mesos
i amb la convicció
ferma que trobaria
un futur millor per a
ella i per a tota la família. Va
deixar enrere dos fills petits i el marit, al
Marroc.
Un cop aquí, sense documents, em vaig haver
de buscar la vida com vaig poder. Als pocs dies
d’haver donat a llum, ja buscava treball i orientació per treure el permís de residència. Així
vaig conèixer Servei Solidari. Creia que com
que la nena havia nascut a Espanya no tindria
problema per tenir el seu permís de residència,
però no era així. Havia d’aconseguir-lo jo primer.
La Maria, advocada de la Fundació, va estudiar
el meu cas, les condicions en què vaig arribar i
només va trobar una sortida: m’havia d’esperar
3 anys de residència continuada per poder sol·
licitar el permís de residència per arrelament.
Em guanyava la vida de cuidadora o netejant
cases, i a la nena la deixava a la llar Quatre
Vents. D’aquesta manera, me’n vaig anar sortint, sense perdre mai l’esperança que un dia
podríem estar tots junts. Aquest desig em donava forces per tirar endavant, encara que no
tot m’anés bé.
L’any 2011 es compliren els 3 anys. Des de
Servei Solidari vam buscar la documentació al
Consolat del Marroc i a les Administracions locals, fer reunions amb la persona que em faria
el contracte i legalitzar els meus documents.
Després d’aquestes gestions, que van durar
mesos, vaig tenir el permís de residència. Tot
seguit, la Maria, va començar els tràmits per
obtenir la residència de la meva filla. Un cop
acabades totes les gestions, vam decidir iniciar
el reagrupament familiar dels altres dos fills i
del marit. Tot el 2012 recopilant els documents
necessaris. A finals de gener de 2013 vam presentar-los davant la Subdelegació del Govern.
Ara sols falta esperar uns mesos per estar tots
junts. L’acompanyament que m’ha fet Servei
Solidari durant tots aquests anys mostra la seva
implicació i la sensibilitat que li permet estar en
sintonia amb els qui venim a la recerca de respostes a les nostres inquietuds.
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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. 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 llengües d’acollida.
Els cursos de 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?
Servei Solidari treballa en l’acollida sociolingüística a través de classes de català i castellà i dinamització de l’ús de la llengua, a través de parelles
lingüístiques o de tertúlies literàries. A més hi ha
un itinerari de formació instrumental (alfabetització
i neolectura) i s’ofereix orientació acadèmica i professional.
La formació ve acompanyada d’activitats per potenciar el coneixement de la cultura i de l’entorn,
així com la participació social i la creació d’espais
de relació intercultural: sortides, celebració de festes tradicionals i de final de curs i organització de
xerrades informatives. La relació amb l’entorn també és important, per això s’ha participat en iniciatives comunitàries com la Ravalstoltada i l’Obrint
Portes. La participació en el programa es fomenta
a través de les reunions de delegats i delegades i
dels claustres de professorat. Les accions es duen
a terme gràcies al treball de més de 100 persones
voluntàries, sent les persones d’origen estranger

un 17%, i algunes d’elles, usuàries de l’entitat. Gràcies a aquestes persones, s’han començat a oferir
classes d’anglès de nivell inicial.

Treball en xarxa
Al 2012 s’ha consolidat la formació per a l’acollida i l’ensenyament de persones immigrades, una
formació que pretén donar eines a les persones
voluntàries de les entitats com la nostra, i que s’ha
organitzat conjuntament amb EICA (Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic), Probens, Migrastudium
i Apropemnos, en el marc de la Coordinadora per
la Llengua.
I també s’han continuat realitzant, conjuntament
amb EICA i Probens, i a petició de l’Institut Metropolità del Taxi, les convocatòries de l’Examen de
Competències Lingüístiques per a persones aspirants a taxistes.

El coneixement
de les llengües
d’acollida és una
eina clau per
la inclusió social
i l’exercici de
la ciutadania.
A l’hora, el nivell
de formació és
un factor que
incideix en
la desigualtat
social.

Treball amb joves:
El darrer trimestre del 2012 també s’ha començat
una línia de treball amb menors no acompanyats
que porten poc temps a Catalunya. L’objectiu és
que aquest joves assoleixin les competències lingüístiques i instrumentals necessàries per poder
accedir a la formació reglada, a través d’unes metodologies apropiades a les seves característiques.

Amb qui ho fem?
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Direcció General per la Immigració, Secretaria de Política Lingüística, Deutsche Bank
Membres de: Coordinadora de la Llengua i Comissió de Formació de la Coordinadora de la Llengua,
Grup d’educació i Comunitat de la Fundació Tot Raval
Amb la col·laboració de: Probens i Eica

CURSOS DE FORMACIÓ BÀSICA:
54

Castellà inicial

55
50
45

37

36

40

Activitats
complementàries

Català inicial

35
30
25
20
15
10
5
0

Servei Solidari Memòria 2012 8

18

Alfabetització
i neolectura

15

Perfeccionament
de castellà

5

Anglès

Aamir Javid, pakistanès de 22 anys,
és el gran de tres
germans. Va arribar
a Barcelona el 2011
amb tota la família.
Com que l’únic ingrés
que tenen és el sou del pare,
va decidir aprendre castellà per inscriure’s
en cursos de Formació Professional i contribuir a les despeses de casa.
Vaig conèixer Servei Solidari per casualitat.
Anava pel carrer Sant Antoni i vaig veure uns
paisans que sortien de les seves portes amb
tot de papers. Un conegut i em va dir: “Aamir,
has d’aprendre castellà, si no, no te’n sortiràs
pas”. No m’ho vaig pensar i vaig entrar a matricular-me a tots el cursos de castellà del curs
2011-2012. L’equip de Formació Bàsica sabien
que volia alleujar la càrrega econòmica del meu
pare, em van dir que al gener de 2012 hi hauria
proves de competència lingüística per a taxistes
i que m’hi podia presentar. S’havia de fer una
prova de coneixement en castellà i en català i ja
que el meu pare treballava en aquell sector, em
seria més fàcil trobar-hi sortida laboral. També
he vist la possibilitat d’obrir un negoci propi: un
taller de mecànica, i vaig buscar un curs. Durant
3 mesos vaig anar a diferents centres oficials,
sense èxit. Decebut, vaig comentar-ho a l’Eli i
l’Ester i al cap de dos dies ja estava inscrit en
un cicle formatiu de grau mitjà de mecànica. El
programa de Formació Bàsica no sols ensenya
una llengua, sinó que fa tutories d’orientació
acadèmica per als usuaris de la Fundació. Quan
ho acabi, aprofitaré el programa d’Emprenedoria de Servei Solidari, per fer el pla de negoci i
complir el meu somni d’obrir el taller.
Per tot el que han fet, el que fan i el que faran,
dono gràcies a tot l’equip de Formació Bàsica.
Sense el seu temps i dedicació no hauria après
el castellà, ni hauria superat la prova per la credencial de taxista, ni hauria aconseguit el curs
de mecànica. Però sobretot, estic agraït per la
seva calidesa i el tracte humà que tenen amb
tots els usuaris que hi arribem àvids d’aprendre
una nova llengua i obrir-nos camí.
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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?
El programa es basa en tres grans línies d’actuació: el suport formatiu, l’accessibilitat i la inserció
social. A partir d’aquestes tres línies es vertebren
totes les activitats del Punt, per les quals han passat al llarg de l’any 2012, 461 usuaris i usuàries
amb un total de 6.122 usos anuals de l’aula.

• Els Tallers per a joves – Activitats amb l’Aula d’acollida de l’Escola Pia Sant Antoni, amb el
Projecte Franja del Casal de barri Folch i Torres i
des de setembre de 2012 amb l’Associació Cultural El Parlante s’està portant a terme el projecte
Ravalead@s TV (http://ravaleadastv.wordpress.
com/)
Les activitats del programa, les quals queden registrades al bloc http://omniaserveisolidari.blogspot.com s’han dut a terme amb la col·laboració
de 18 persones voluntàries i una treballador procedent d’un pla d’ocupació, el Sergio Sánchez.

Amb qui ho fem?
Amb el suport de:
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària Xarxa Òmnia, Departament de Benestar Social i
Família, Ajuntament de Barcelona

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

De mitjana, uns 50 usuaris al dia passen per l’aula
TIC, i les activitats es succeeixen de les 9.30h del
matí fins a les 20h del vespre. Al llarg de l’any s’han
portat a terme 59 activitats diferents, adreçades
als diferents col·lectius que convergeixen al Punt.
Les activitats més rellevants són:
• Els cursos d’iniciació a les TIC – que tenen
per objectiu introduir els alumnes en l’ús de l’ordinador i Internet. Els 16 cursos que s’han realitzat
han comptat amb la participació de 190 alumnes.
• L’espai d’inserció social – on es dóna suport
en temes relacionats amb la recerca de feina a
través de les TIC i on s’ha atès a 180 usuaris.

ACTIVITATS REALITZADES AL PUNT ÒMNIA SERVEI SOLIDARI DURANT L’ANY 2012:
8

7

8
7

7

Cursos
Cursos
d’alfabetit- d’informàtica
zació digital
bàsica

6

Píndoles
6
formatives Píndoles
Informàtica formatives bàsica
Oci digital

6
5
4
3
2
1
0
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Píndoles
formatives Internet bàsic

4

3

Espai
de càpsules
de repàs

3

Aula oberta
(accés lliure)

4

Espais
Activitats
d’inserció TIC per a la
social
inserció social

5

5

Activitats
per Joves

Tallers
per entitats

2

Tallers TIC per
l’aprenentatge
de les llengues

Juan Alba ha trobat
en el grups d’alfabetització digital del
Punt Òmnia de Servei Solidari acceptació, suport personal
i amistat. A l’edat de 52
anys s’endinsa en el món de
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), i reconeix que ha après allò que
mai s’hagués imaginat que podria aprendre.
Em vaig inscriure en els cursos d’informàtica de
Servei Solidari per aprendre els usos de l’ordinador, però sobretot, per navegar per Internet.
Volia estar ocupat amb alguna cosa, ja que porto molt de temps a l’atur, però a mesura que
passaven els dies, augmentava el meu desig
d’aprendre més coses i alhora em sentia molt
bé amb els professors, voluntaris i companys de
classe gràcies a l’atenció i bon tracte de tots els
membres de la Fundació.
En els nou mesos que porto realitzant cursos de
diferents nivells i altres activitats al Punt Òmnia
he après coses bàsiques, senzilles, però a la
vegada molt útils: ara puc enviar e-mails, adjuntar-hi fotos des del meu mòbil, fer recerques
per Internet i fins i tot, tinc un perfil al Facebook.
Jo que vaig créixer amb l’Olivetti i que picava
les tecles amb un dit de cada mà, ara tinc molta
agilitat en totes les tasques.
Però Servei Solidari no és sols una entitat de
formació on pots adquirir nous coneixements,
també ha estat l’espai on he fet vincles personals, m’he tornat a sentir integrat en societat i
he rebut un tracte d’igual a igual. M’han brindat
l’oportunitat d’aprendre i alhora de participar en
totes les activitats que es realitzen més enllà de
l’aula (Ravalsotltada, sortides, festes de final de
curs). L’esperit integrador i de convivència són
uns dels valors afegits que qualsevol persona
trobarà en la Fundació.
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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 i
mentores, augmentin la seva seguretat en si mateixos i es plantegin el seu futur com una oportunitat
de millora social. Els estudiants actuen com a nou
referent dels menors i també es beneficien de la
interacció, ja que coneixen altres realitats socials i
els prepara per viure en una societat multicultural.

Què fem?
L’any 2012 hi ha hagut 35 parelles Rossinyol, repartides entre els cursos escolars 2011-12 i 201213 (11 i 24). El creixement del nombre de parelles
respecte de l’any passat (s’ha augmentat en 19
parelles) ha estat significatiu degut a l’èxit del programa i al suport de l’Administració pública.
Els nens/es i adolescents procedien de centres
educatius dels barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana, el Verdum i el Raval.
Les parelles de nois/es i mentors/es han enfortit
el seu vincle a través de trobades setmanals en el
seu temps lliure, 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?
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona –
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat,
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar i família Direcció General d’Immigració
Membres de: Coordinadora de Mentoria: http://
mentoriasocial.org/ i Xarxa internacional Nightingale: http://nightingalementoring.org/
Entitats participants:
Centres Educatius: Escola Mestre Morera – Ciutat
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Meridiana, IES Picasso – Torre Baró, IES Miquel
Tarradell – Raval, Escola Pia Luz Casanova – Verdum
Universitats: Universitat de Barcelona – Facultat de
Pedagogia APS i Universitat Pompeu Fabra – UPF
Solidària

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.
Els mentors de 2012: Andrea Vilajuan Vinuesa • Àngels Andreu
Timoner • Anna Mur Simón • Carla Viladot • Carla Montserratte Pèrez • Claudia Perez Aranda • Cristina de Lamo Camino
• Elisabet Torà • Estela Morales Acuña • Feliu Saludes Pinya
• Irene Garcia Gascón • Irene Solé Canet • Isabel Martínez
Muelas • Laura Martínez Gil • Laura Fernandez Florido • Maddiha Farooq • Mar Companys Alet • Maria Hernandez Alias •
Maria Fernandez • Maria Frías • Marta Rossinyol Pinya • Mireia Garriga Clusellas • Nacho Minguez • Nerea Serrano Perez •
Queralt Montañà Bernal • Queralt Amill Cos • Roger Sanchez
• Said El Hamoudi Bader • Sara Llopis Sans • Sílvia Martínez
Garcia • Sira Apuy Soler • Susana Sherwin-Brawn Jimenez •
Teresa Vilaprinyó Arola • Veronica Molinero Corredor • Yuri
López Torres

Carla Viladot acaba els estudis de
Psicologia Social.
Fa les pràctiques
en un Centre Obert
Juvenil amb nens
amb risc d’exclusió
social. El curs 2011-2012
va ser mentora, al projecte Rossinyol,
d’una noia de l’IES Picasso de Torre Baró.
Què és, Rossinyol?... Un projecte que fomenta
l’esperit de superació entre adolescents de primària i secundària, amb trobades setmanals i
sortides lúdiques per acostar l’experiència d’un
estudiant universitari al jove de qui és referent.
La majoria dels mentorats no tenen motivació
per anar a la universitat: valoren més posar-se
a treballar, per diners, i també perquè en el seu
entorn no hi ha persones que hi hagin anat.
Gairebé tots són els fills grans, que no veuen
uns pares que treballen tot el dia, i han de ferse càrrec dels germans petits. Fan la feina de
casa i, si queda temps, els deures escolars. Tot
dificulta el seu procés d’aprenentatge. Al final
de l’ESO ni es plantegen continuar estudiant:
els sembla que amb un cicle formatiu de grau
mig i posar-se a treballar ja els està bé.
Durant les trobades que tenia amb la Gina, li
explicava el que jo feia: estudiar a la universitat i també treballar com a cangur per guanyar uns diners. La nena s’anava obrint cada
vegada més: vaig conèixer casa seva, els seus
amics i els seus pares. Quan la confiança ja
era plena parlàvem de tot: les seves històries,
el dia a dia, les diferencies que tenia amb els
pares, coses de l’escola, els amors de la seva
edat i les seves il·lusions.
El repte més gran que vaig tenir com a mentora va ser que la Gina no em veiés com un
adult que li diu què ha de fer, sinó con una
amiga amb qui podia compartir inquietuds i,
alhora, que conegués de primera mà la realitat universitària, aliena al seu entorn, que
podia ser una opció de futur per a ella.
M’agradaria que des de l’escola es doni continuïtat durant l’etapa educativa dels adolescents, a les llavors que Rossinyol Barcelona ha
anat sembrant. Rossinyol no és la solució, però
és un regal per al mentor i per al noi o noia.
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Emprenedoria
Quin sentit té?

pía, Emprendoria social als col·legis Escola Pia
Balmes, Escola Pia Granollers i Caldes, Escola
Pia Sarrià, Escola Pia Sant Antoni
• Assessoria a projectes emprenedors per a persones senegaleses que volen retornar al seu país
amb una iniciativa productiva (prestació de serveis a l’Ajuntament de Barcelona)

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.

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, La Caixa, Of. Sant Antoni , Bancaja, ASCA
Membres de: Xarxa Laboral del Raval, Xarxa d’Inserció Laboral de Barcelona

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.

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.
Altres activitats:
• Curs de formació Emprende desde el Sur: nuevas microempresas lideradas por ciudadanos de
Ecuador y Colombia
• Participació d’emprenedors del programa en activitats organitzades en conjunt amb l’Eix Comercial del Raval: Fira Artesanal del Raval i Raval’s
– Fira de comerç
• Xerrades de sensibilització i foment de l’Emprenedoria: Xerrada en el marc del projecte Merca-

Al 2012 hem rebut:

Activitats i participants 2012
140
120

Resultats 2012

120

16

Projectes
d’assessorament
individual

14

11

Llocs
de treball
creats

12

100

10

80
60
40

14

Plans d’empresa
acabats

28

Plans
d’empresa
iniciats

20
0
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35

Persones
assistents
formació

14

Plans
d’empresa
finalitzats

5

Cursos
formatius

8
6
4
2
0

7

Empreses
creades

7

Projectes de
consolidació
empresarial

Cristhian Aguayo
és un exemple de
paciència i constància. Un jove
conscient de les
seves capacitats i limitacions, tenia clar en
quines condicions es trobava i on vol arribar.
Tinc 31 anys. Sóc perruquer. Vaig arribar a Barcelona fa 7 anys per treballar, estalviar i obrir
una perruqueria. Venia amb visat de turista, i
als 3 mesos vaig quedar en situació irregular.
Vaig treballar a Madrid un parell de mesos en el
sector agrícola. Després vaig venir a Barcelona
i poc després, vaig començar a treballar en una
perruqueria a l’Hospitalet de Llobregat.
Amb el permís de residència per arrelament
(2009), pensava que ja podria fer realitat el
meu somni. Un dia, llegia la columna que publicava Servei Solidari al Sí, se puede (diari per
a llatinoamericans, tancat el 2012) els requisits
i procediments per obrir un negoci i m’hi vaig
posar en contacte.

Cooperació
internacional

Però no podia obrir encara un negoci: cal la targeta permanent! L’equip de l’espai Emprèn, em
va recomanar que fes el pla d’empresa, mirés
locals i reunís diners per obrir el negoci. Em
vaig apuntar al curs d’emprenedoria a Servei
Solidari. Tenia molts dubtes que m’inquietaven:
ser autònom o crear una societat limitada amb
un amic, com es paga la seguretat social per
un autònom, com es calcula l’IVA, quins tràmits
havia de seguir per obtenir la llicència...?

Quin sentit té?

Allí vaig aprendre a calcular la despesa mensual del negoci i a fer una previsió d’ingressos
mínims per setmana. Enllestit el pla, la Sandra
(tècnica) em va dir que l’anés a presentar a la
Subdelegació del Govern (juny 2012). Als 15
dies, ja tenia el canvi de la targeta de treball per
compte aliè per una d’autònom. Vint dies més
tard, feia real el meu somni d’obrir la perruqueria al meu barri de Collblanc. Un sentiment de
dubte es va apoderar de mi, però es va esvair.
Els 8 mesos que té la perruqueria Cristhian, els
qualifico d’èxit total. El negoci progressa amb
pas ferm. Aviat generaré un lloc de treball, perquè hi ha moments que no dono l’abast tot sol.

Suport, des de 2010, al projecte Nazareth Centre Youth Insertion Scheme
(NCYIS) a Bamenda, Camerun.

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

NCYIS és un centre de suport i assessorament per a la creació de petits negocis impulsats per joves de la zona, especialment en l’àmbit agrícola. Ofereix
formació, orientació i finançament a través de la cooperativa de crèdit MC2.
Durant 2012 la funció de Servei Solidari ha consistit en:
• Adaptació dels materials didàctics necessaris per al disseny d’un curs per
elaborar el pla de negoci.
• Suport al director del projecte en la programació i disseny de les accions
formatives.
• Suport en la revisió i assessorament dels plans de negoci resultants.
• 44 persones van rebre formació i suport per elaborar un pla de negoci.

Amb qui ho fem?
Amb la col·laboració de: FES, AES, NCYS
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Pont jove (pisos assistits)
Quin sentit té?

amb Via Laboral, Espai Jove (FEPA) i l’Àrea de
Suport al Jove (ASJTET) per oferir diferents propostes formatives. Servei Solidari s’ha encarregat dels taller de cuina, el reforç acadèmic (15
parelles), reforç per a les proves d’accés a grau
superior (24 estudiants – 12 professors), tallers
sobre la Violència de Gènere, taller d’emocions i
el taller corporal entre d’altres activitats.

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 autònom.
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.

• 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.

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.

Aquest projecte és compartit pedagògicament
amb l’associació Punt de Referència.

Què fem?
Amb qui ho fem?

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 (àmbit sòcio-familiar, emocionalrelacional, vida quotidiana, intel·lectual i d’aprenentatge, laboral i salut).

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

• 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. Els joves reben el suport d’un
equip educatiu present de manera contínua.
A l’Espai Cabestany treballem conjuntament

Membres de:

Nois

Nombre i perfil dels usuaris 2012

Noies

20

43%

18

18

Amb la col·laboració de:

Altres
(no comunitaris)

16
14
12

11

10

7

8

7

8

6

57%

4

1

2
0

Pisos
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Residència Cabestany

Domus

Origen
espanyol

Jonathan arribava a un
pis assistit, amb idees
poc clares sobre el seu
futur. Ara s’esforça per
aprovar les assignatures que li queden d’un
grau mig d’instal·lacions
elèctriques, mentre es prepara
per presentar-se a la prova d’accés a grau
superior.
Als 18 anys havia de deixar el centre d’acollida. Podia tornar a casa o anar a viure a un pis assistit. Tot
i tenir bona relació amb els meus pares, era millor
anar al pis: si tornava a casa, tot continuaria com
abans, ni estudiaria, ni aniria a l’escola i no evolucionaria com a persona.
Vaig deixar 1r d’ESO perquè els pares eren tot el
dia fora i ningú em marcava pautes. Al pis on visc
ara em sento a gust i protegit. Tinc companys amb
qui compartir vivències i una educadora que em
pot ajudar a resoldre qualsevol problema que tingui. Tinc suport i un ambient familiar que abans no
tenia. Abans d’arribar-hi, no tenia clar què volia fer
amb la meva vida perquè els estudis em costen una
mica. Després d’un any, la meva vida ha fet un gir.
Dues coses m’hi han ajudat: la primera, que l’any
passat vaig fer de voluntari com a monitor d’esplai i
això em va aclarir que vull fer un grau superior relacionat amb educació infantil; la segona, és aprofitar
la meva situació, perquè als 5 mesos d’estar al
pis, vaig veure un que se’n va anar tal com havia
entrat, sense estalvis, sense estudis, a punt que li
traguessin la paga. Va ser una lliçó per a mi. Quan
deixi el pis, ho vull fer en bones condicions i treballant. Reconec que quan vaig entrar em va costar
assumir les rutines de participació, d’hàbits d’estudi, d’aprendre a estalviar. Aquestes són les pautes
de comportament que regeixen la convivència dins
de casa. A canvi, tinc la meva habitació que és el
meu espai i ningú no hi pot entrar sense el meu
permís. Puc sortir quan vulgui i no he de marcar
targeta. Els caps de setmana vaig a casa dels pares i si vull m’hi quedo a dormir. M’agradaria abans
d’anar-me’n a un pis amb total independència, tenir
una feina, estar assentat i saber què vull fer amb el
meu futur llunyà, haver aconseguit un nivell major
de maduresa. Vaig entrar amb una actitud infantil...
i cada cop la tinc una mica menys.
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Rétale
Quin sentit té?
Rétale té per objectiu la millora de les condicions de
vida de les persones migrades colombianes i equatorianes que viuen a Espanya i de les seves famílies en el
seu país d’origen mitjançant el suport a iniciatives de
creació o ampliació de microempreses en zones rurals
de Colòmbia i l’Equador.
El programa té dues alternatives:
• AMB RETORN: La persona migrada d’ Equador o
Colòmbia es troba actualment a Espanya i vol tornar
al seu país d’origen per crear o ampliar un negoci.
• SENSE RETORN: La persona migrada vol crear o
ampliar un negoci en el seu país d’origen, que gestionarà a través d’un familiar.
Amb Rétale s’aconsegueix:
• L’avaluació i garantia d’iniciar projectes microempresarials que generin ocupació en zones rurals.
• L’empoderament de les persones emprenedores a
través de la formació, l’assistència tècnica i l’acompanyament
• En el cas de retorn, s’assegura la viabilitat de la idea
i es garanteix un projecte vital que generi un mitjà de
vida a la persona promotora.
• En el cas de no retorn, s’afebleixen els vincles de
dependència econòmica de les famílies en el país
d’origen respecte a la persona d’Equador o Colòmbia emigrada.

Què fem?
• Assessoria per a l’anàlisi i avaluació de la viabilitat de
la idea de negoci en el país d’origen
• Formació en Educació financera i gestió empresarial
• Intermediació financera per a la posada en marxa del
negoci
• Seguiment del funcionament del negoci en país
d’origen pels assessors d’allà durant el primer any.

Amb qui ho fem?
Amb el suport de: Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola de la Nacions Unides (FIDA):

Amb la col·laboració de: Servei Solidari és el coordinador general del projecte que porta a terme amb:
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El primer semestre d’activitats del projecte:
S’ha capacitat un equip de 12 assessors a Colòmbia
i Equador per al seguiment dels plans d’empresa.
S’ha informat a 262 persones interessades
a Barcelona i Madrid.
21 projectes en fase d’assessorament,
dels quals es preveu que 9 passin a finalitzar-se
al primer trimestre de 2013.
Walter Manuel Chumo, després de 12
anys de treball en el sector de les construccions metàl·liques per a una companyia multinacional (que tanca la filial a
Barcelona), tornarà a l’Equador a mitjans
del 2013 per executar la idea de negoci
que ha treballat durant dos mesos i mig amb
l’equip tècnic del projecte Rétale
Me’n torno satisfet perquè podré obrir un hivernacle per produir pebrots
i tomàquets al meu poble natal, a la Província de Manabí. Tinc el terreny,
els diners i l’acompanyament durant un any de l’equip d’assessors de
Rétale. No tinc competència en aquest sector, perquè el poble viu de l’arròs. Només estic esperant que tanqui l’empresa per acollir-me al retorn
voluntari.
Estic satisfet de l’assessorament i el seguiment que m’han donat. He vist
com anàvem donant forma a la meva idea, analitzàvem pros i contres.
Els enginyers van visitar el meu terreny i es van adonar que els cultius
d’arròs veïns usen productes químics que podrien perjudicar la meva
collita; per això, em van recomanar els hivernacles i aprofitar els recursos
naturals per produir adob orgànic i tenir un producte ecològic de bona
qualitat.
També, em van recomanar que fes un pou per tenir regadiu propi. Hem
valorat diferents possibilitats de finançament i ja tinc contacte amb la
Banca del Migrante a l’Equador per a un préstec. L’estudi de viabilitat
que he fet a Rétale ha estat molt minuciós i complet. Si l’hagués fet jo
sol, als pocs dies m’hauria desanimat. El més destacable és que des
que vaig iniciar el pla d’empresa, he ampliat la visió del negoci: a partir
de la primera idea n’estic covant altres. Per exemple, la millor collita la
portaré a Manta ja empaquetada en safata per ser venuda a les cadenes
de supermercats. També tinc en fase embrionària posar una granja amb
gallines d’engreix. Mentre l’hivernacle es consolidi, puc obtenir ingressos
amb la granja. Tot un ventall de possibilitats i oportunitats se m’han obert
a partir de la meva experiència amb el Rétale.
De fet marxo satisfet pel capital aconseguit i pel coneixement i l’ofici
apresos. Vaig sortir de l’Equador com a agent de productes lactis. En
arribar a Espanya vaig aprendre l’ofici de soldador i ara me’n vaig com
a futur empresari. Certament, a les voltes que dóna la vida no s’hi pot
buscar explicació, però cal adaptar-s’hi i aprofitar el seu moviment en
benefici teu.

Mitjans i Social Media,
tothom suma!
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.
Pel que fa a la presència de Servei Solidari en mitjans
de comunicació destaca el ressò del programa La
Veu del Poble - Parlem d’emprenedoria amb Omaira
Beltrán - Emissora La Bomba (febrer-setembre), la
columna del emprenedors en el diari “Sí se puede”
(Gener-juliol). Gràcies a la redacció i enviament de
notes de premsa a diferents mtjans s’ha fet difusió
de les activitats engegades des de cada programa:
Espai Emprèn amb reportatges de emprenedors a
Plataforma Española de Microfinanzas – PEM, Rétale amb aparicions als diaris ABC, El País, Catalunya Radio, Rossinyol Barcelona en treball conjunt
amb la Coordinadora de Mentoria per a la Inclusió
a la Vanguardia, a més hem tingut aparicions en
diferents butlletins del tercer sector: ECAS, Persones Emprenedores, Direcció de Immigració, Acord
Ciutadà i altres que podeu trobar al nostre apartat
Premsa al web http://www.serveisolidari.org/premsa, on a més de presentar l’entitat i els diferents programes podeu trobar el recull d’activitats publicades
i la imatge corporativa de la nostra entitat.
La Vanguardia i als telenotícies de TVE; de Pont
Jove, a La nit dels ignorants de Catalunya Ràdio;
o de Formació Bàsica, amb reportatges als telenotícies de TV3 i TVE.

Amb la presència en els diferents canals del web 2.0, la Fundació vol ser una
finestra al món social. Volem donar altaveu i ressò a les nostres activitats, així
com als esdeveniments més rellevants del sector. Volem explicar allò en què
creiem, allò que ens preocupa, i evidentment, com ens podeu ajudar a canviar-ho. Volem despertar el vostre interès i la curiositat, ens agradaria que us
sentíssiu coresponsables del canvi social.
La presència en el Web 2.0 s’ha fet efectiva a través de:
Facebook:
• Més 1.000 M’agrada a la nostra pàgina (www.facebook.com/serveisolidari).
• 280 post durant el 2012 dels quals el Premi del Voluntariat i el Premi del
Consell d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona atorgats a la Fundació
són els que han generat més activitat a la xarxa.
Twitter:
• Més de 850 followers del Twitter @serveisolidari.
• 216 tweets i 115 retweets durant l’any 2012.
• Creació de llistes per programes i grups d’interès per facilitar l’ús del Twitter
com a eina de treball.
Newsletter I-mpacte:
• 5 newsletters I-mpacte publicades durant l’any 2012.
• Més de 1.400 lectors. Subscriu-t’hi a http://www.publicacionsepc.cat/i-mpacte/
Linked in:
• Creació del perfil Servei Solidari Foundation.
• Presència en grups d’interès i primers contactes amb el sector.
• 11 treballadors i voluntaris associats al perfil de la Fundació.
Vimeo:
• 7 vídeos publicats durant el 2012.
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Amb les persones, tothom suma!
Servei Solidari compta amb les persones per al desenvolupament de les activitats: equip professional, voluntariat, usuaris
i usuàries, col·laboradors i col·laboradores, membres del Patronat… Sense elles no hagués estat possible fer tot el que s’ha fet
el 2012. 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

Equip professional:
Recepció i acollida: Cristina Grifoll de Goya (fins l’agost) i Rebeca Garcia.
Assistència Jurídica: Maria Mena Dabán
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Formació Bàsica: Elisabet Moreras Costa, Ester Rams de Pablo
TIC: Albert Francolí Manils i Sergio Sànchez (fins el juny)
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
Pont Jove – Residència Cabestany: Ernest Botargues Boté (coordinació), Maria Elvira Blasco Siscar, Glòria Grau Blázquez,
Eduardo Polite Marco, Estefania Ramírez Vidal, Mònica Rocafort Boixadós, Laura Thomas, Montse Cañizares Checa
Pont Jove – Domus: Joan Prat Armadans
Tècnica de projectes: Maria José López Torres
Coordinació de programes: Inma Martín Alegre
Gerència: Carles Gil i Saguer
Han estat també amb nosaltres: Aina Posa
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,
tothom suma!
Enguany Voluntariat ha esdevingut un programa propi. Durant
el 2012 ens vam proposar com a repte fer madurar el programa
de Voluntariat, volíem que el programa caminés de la mà d’altres
programes i que en fos un més de la fundació.
Podem dir que hem posat la primera pedra i que anirem més
enllà. L’equip de voluntaris empeny amb força i fa que aquesta
transició sigui més efectiva.
Per això cal continuar treballant en aquesta direcció i enfortir els
voluntaris, donant suport a la tasca que realitzen autònomament,
oferint formacions, fent un bon acompanyament, en definitiva
cuidant El Voluntariat, aquest petit tresor que té la Fundació.

Al 2012 hem rebut:

Voluntaris 2012 (173 persones):
Enric Sàrries Ribalta • Miquel Pardo Ferrandez • Angelina Fullat Genís • Àngels Vico Guarinos • Laura Collantes • Mª Carme
Pérez Vidal • Carola Rahola Oliver • Roger Chiva Blanch • Emilio Lincoln Vilaplana • Montserrat Cases Casas • Julita Niubó
Coderch • Elena Barreno Alemany • Andreu Clapes Flaqué •
Alba Martínez • Josep Riera Agustí • Laia Gay Cases • Yolanda
de Viala Gamisans • Ma Angels Fàbregues Morlà • Miquel Font
Quintana • Jaume Mas Canyelles • Joaquim Sendra Mestres •
Alexandra Torrent Macip • Emilio Perez Pombo • Laura Gallego
Morales • Nadia Martin Hermoso • Ana María Vinasco Nustes •
Sadurní Tudela Prats • Rosina Reventos Puigjaner • Pedro Valero
Abril • Jaume Gázquez • Diana Llobet Gómez • Maria del Mar
González Romero • Aretha Francis Hoste • Cristina Grifoll de
Goya • Eulalia Delgado Mediavilla • Joan Grau Mauri • Josep
Maria Torras López • Àngela Sitjas Quintero • Francesc Masdeu
Navarro • Diana Lombana González • Germán Ruiz Castaño •
M Antònia Hugas Lleó • Hamza Arnana • Tamar Movilla Goday
• Marta Solana Guarch • Maria Molina Molina • Yamila Castells
Tuffaha • Cristian Joel Pérez Cascón • Patricia Díaz Gallego •
Paula García Vaquero • Neus Campo Sánchez • Irene Zambrano
Sánchez • Xènia Anglí Padró • Marina Rahola Oliver • Carles
Garcia Bachs • Manuel Gómez Poyato • Emma Tarragó Llop •

Judit Ferrer Fernández • Enric Insa Conesa • Laura Gil Barrafón
• Carles Chacón Jiménez • Laura Martí Fandos • Marta Fornos Gonzalez • Ashkaun Razmara • Marga Martín Santamarta
• Guiomar Grande Abella • Eva Fernández Pèrez • Sara Jeisel
Barroso García • Imma Pinyol Fort • Esther Cuadrado Callejo •
Marcela Marturet Rodríguez • Jordi Cercós Blasco • Ruth Moraleda Duran • Pep Reyes • Elisabet Torà Mañós • Irene Solé Canet • Roger Sánchez Güell • Maria Fernández Serra • Maria Frías
Corrius • Raúl Capillas Peña • Olga Pedrola Doce • Diana Posa
Gómez • Anna Palou Truilhé • Ma Teresa Novell Carné • Alba
Requena Gil • Maria Hernandez Alias • Mireia Garriga Clusellas
• Maddiha Farooq Akhtar • Carla Viladot • Laura Lozano Melero
• Yolanda Pachón González • Eugenia De Andrés Misquera •
Sigrid Martinez Martin • Meritxell Sabaté Sirvent • María Villalba
Bustos • Silvia Ruiz Pujol • Karolyna Nuñez Corez • Antoni Mateo
Martinez • Encarna Vadillo Pulido • Fidel Pallerols Rossell • Laia
Costa Corral • Jaime Uriel Buriticá Zuluaga • Mohammad Jahangin Alam • Razib Hossain • Raquel Carvajal Quesada • Victor
Manuel Martinez Gonzalez • Mariona Jiménez Medinaceli • Sergi
Sánchez Cabrol • Amalia de Andrés Mosquera • Marina Núñez
Monterroso • Marta García García • Assumpta Lluverol Pons •
Marina García Salas • Laia Mateu González • Montserrat Bonastre Bertran • Júlia Gil Rodríguez • Silvia Hernandez Fernandez •
Elias Hortas Garcia • Michela De Marchi • Laura Fernandez Florido • Mar Companys Alet • Cristina de Lamo Camino • Sira Apuy
Soler • Silvia Martínez Garcia • Marta Rossinyol i Pinya • Àngels
Andreu Timoner • Laura Martínez Gil • Feliu Saludes Piña • Verónica Molinero Corredor • Clara Jové Portal • Irene Garcia Gascón • Yuri López Torres • Said El Hamoudi Bader • Alexandra
Bosch Calvó • Carolina Carrera Serrano • Jordi Martorell López
• Mireia Castejon Vilatersana • Claudia Crusellas Casanueva •
Mª Dolors Sánchez Masip • Esther González Castán • Cristina
Canaleta Safont • Teresa Vilaprinyó Arola • Josefina Barceló Pi •
Luis Mª Toro Trallero • Isabel Martínez Muelas • Queralt Montañà
Bernal • Ruth Aguilera Casas • Chema Montorio Rodriguez •
Ignasi Alcobé Llòria • Andrea Vilajuan Vinuesa • Irfan Masood •
Sofia Pons Cerezuela • Elena Margarita Salinas López • Lucie
Prochazkova • Nerea Serrano Pérez • Alessandro Siclari • Cristina Polo González • Maria del Rosario Suárez Dóriga Dalton •
Mònica Jal Mora • Aina Posa Martínez • Melchora Garay Abad •
Mireia Fabregat Marfà • Maria Elisa Chacón Hernández • Núria
Cabistán Monclús • Àngels Doñate Sastre • M. Pau Trayner Vilanova • Francesc Puche Escofet • Natalia Màrquez Domínguez
• Francesc Xavier Manyoses Fariñas • Francesc Roura Mas •
Miroslaba Lissette Villatoro • Oriol Gibert Gurria •

Becaris i estudiants en pràctiques 2012
(11 persones):
Xènia Anglí Padró • Cristina Baldoví Rodríguez • Leonel Ncalani
Baita • Albert Bosch Pla • Rafael Ramis • Cristina Polo Gonzalez
• Laura Fernandez • María del Rosario Suárez-Dóriga Dalton •
Vicente Cortes Torres • Soumaya Haddouchi Kalay • Sergio Valle
Fernandez •
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Economia
Un dels valors de Servei Solidari és la transparència en la rendició de comptes, per aquest motiu
aquesta memòria d’activitats ha d’incloure un breu
resum de l’exercici econòmic 2012.
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

Compte de resultats abreujat:
Ingressos:
Donatius

24.893 €

Subvencions

196.207 €

Prestació de serveis

489.370 €

TOTAL INGRESSOS

710.470 €

Despeses:
Despeses de personal
Material fungible
Publicitat i difusió

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 de l’any 2012
ha suposat un estalvi aproximat
de 90.000 € per a l’entitat.

528.977 €
9.314 €
990 €

Funcionament pisos assistits

87.986 €

Lloguers, subministraments i manteniment

28.488 €

Serveis professionals

10.575 €

Assegurances

2.217 €

Desplaçaments, dietes i transports

5.373 €

Altres despeses

47.700 €

Impostos i tributs

2.584 €

Amortitzacions

6.236 €

TOTAL DESPESES

730.440 €

I) RESULTAT EXPLOTACIÓ

-19.970 €

Ingressos financers
Despeses financeres
Ingressos extraordinaris
Despeses extraordinàries
II) RESULTAT DE L’EXERCICI

2%

Ingressos extraordinaris

28 €
1.189 €
17.004 €
1.080 €
-5.206 €

2%

Donatius particulars

2% Donatius entitats
NATURA DELS INGRESSOS
Donatius particulars 13.395 €
Donatius entitats 11.499 €
Subvencions de les administracions 102.859 €
Prestació de serveis a ens públics 370.281 €
Ingressos usuaris 119.088 €
Subvencions d’entitats privades 93.348 €

51%

Prestacions
de serveis - públic

13%

Subvencions
d’entitats
privades

14%

Subvencions
de les
administracions

16%

Ingressos usuaris
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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.
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 2012 s’han intensificat els esforços per
a la captació d’ingressos privats mitjançant la realització de campanyes i accions específiques. Les
campanyes més emblemàtiques han estat “Recicla
Cultura” per Sant Jordi i “Pàdel Solidari”.

• Premi Consell Municipal d’Immigració de
l’ajuntament de Barcelona per la nostra tasca en l’àmbit del comerç i l’emprenedoria de les
persones immigrades (6000€).

Despeses:
La distribució de les despeses l’any 2012 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:

Cal destacar que el 2012 hem guanyat dos premis:
• Premi Voluntariat atorgat pel Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya (8000€) en reconeixement al nostre projecte, en la categoria d’àmbit local.

DESPESES D’ACTIVITATS PER PROGRAMES
13%

1% Rossinyol
1% Voluntariat

Rétale

DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
7%

Comunicació
i captació de fons
53.368 €

4%

Administració general
28.780 €

7%

Emprèn

89%

5%

Activitats
648.292 €

TIC

3%

Mirador ciutat

56%

Pont Jove

14%

Formació Bàsica
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Campanyes!
Recicla cultura

L’antídot és l’educació

Quin sentit té?

Quin sentit té?

La idea de la campanya és ben simpàtica. Sumar Sant
Jordi, dia del llibre, amb la idea que els llibres tinguin
vida un cop llegits. Que els llibres oblidats en algun
prestatge puguin ser reciclats per donar nova cultura.
El que m’ha fet servei a mi, pot fer servei a algú altre. El
que jo he llegit, algú altre ho ha de poder llegir i amb els
diners recollits joves i adults en risc d’exclusió social
poden aprendre a llegir i escriure.

Quan treballem amb adults, no els podem considerar aïllats del seu entorn, especialment el familiar. Cal una comprensió sistèmica de l’alumne,
perquè la seva formació afecta directament al seu nucli més proper.

La campanya va comptar amb la participació de set
escoles de l’Escola Pia: Balaguer, Balmes, Granollers,
Nostra Senyora, Sarrià, Sant Antoni i Terrassa, a més
de la parada que vam tenir a Rambla Catalunya.
El ressò mediàtic de Recicla Cultura es va fer palès en
diferents mitjans, entre els quals podem destacar:
Reportatge a l’informatiu del vespre de TVE2:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/
(Minuts 30:49 i minut 35:08)
Entrevista a RAC 1: Programa 14/15
http://rac1.org/a-la-carta/ (Minut 14 aproximadament)
Tota la informació de la campanya a www.reciclacultura.org
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El nivell educatiu dels pares és un determinant de correlació de pobresa
amb els fills. Invertir en l’educació dels pares i mares, dels qui tenen el
rol d’adults en les famílies, és un element clau per trencar la cadena de
transmissió intergeneracional de l’exclusió. Cal capgirar aquest efecte dominó perquè generi un cercle virtuós. La formació dels pares redunda de
manera necessària en la dels nens.
Aquesta campanya, portada a terme de manera transversal en totes les
altres campanyes, esdeveniments i actes de la Fundació va ser visible
durant un mes a l’estació de Provença gràcies a la cessió d’espais per a
la promoció social dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
A més, hem obert un
grup de Teaming (www.
teaming.net) amb el nom
L’antídot és l’educació
a on la suma de petits
esforços a través de microdonacions d’1 euro al
mes pot transformar la
vida d’una persona. Si creus que tothom mereix les mateixes oportunitats,
ara és el moment d’actuar. T’hi sumes?

Pàdel Solidari:
Sport & Social
Quin sentit té?
El Pàdel Solidari Sport & Social pretén ser una jornada que
aporti beneficis socials, que permeti anar sumant agents
de canvi social.
La creació d’un espai web www.padelsolidari.com ens ha
permès disposar d’una plataforma per a la difusió, gestió i
organització del Torneig i permetrà la realització de properes edicions.
Més d’un centenar de persones van assistir al Torneig, a
més dels 56 jugadors participants repartits en dues categories (mixta i masculina).
Cal destacar la presència de patrocinadors i empreses
col·laboradores que van fer possible el desenvolupament i
èxit de l’esdeveniment, amb especial atenció a Ana Maria LaJusticia
i la seva delegació amb l’esport.
(http://anamarialajusticia.es/)

El que tu estàs fent,

llegir, hi ha persones que no ho poden fer.
Jo també vull sumar!
Nom i cognoms
Adreça
Població - CP
Telèfon/mòbil
NIF
E-mail
Amb una aportació única fent un ingrés al compte:
La Caixa 2100 3430 82 2200039173
Amb una aportació:
mensual

trimestral

Per l’import de:
anual

5€
Altres

10€

25€
€

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

SIGNATURA
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, i que l’antídot sigui l’educació

Lliçons apreses i reptes
Els experts en diagnosi han aparegut arreu com bolets, quan el
que ens calen són profetes. Aquests tenen la virtut de ser resilients, contraculturals (en la mesura que van un pas per davant
del statu quo) i lúcids. Ara bé, tenen dos problemes: no són mai
ben rebuts a casa seva, i en la literatura mil·lenària, observem
que no arriben a vells. O el que seria el mateix passat pel sedàs
de l’acadèmia: massa didàctica i poca heurística.
Aterrant el discurs, a Servei Solidari intentem resoldre la tensió
entre la lletra i l’esperit, això és, el desplegament dels projectes
tècnics, una bona operativització de l’estratègia, la preocupació
per la mesura de l’impacte, d’un costat, i la flexibilitat per testar
plans pilots, possibilitar que apareguin spin off dels grans programes, entrar en la cultura del prototip, de l’altre.
Certament, rere les nostres accions hi ha la pregunta sobre si estem responent al que hem de respondre, sobre com connectem
amb la realitat. En aquest sentit, l’avaluació és imprescindible.
Sense mètrica no hi ha millora. Però alhora essent conscients
que hi ha vida més enllà de les xifres.
A la Fundació tenim per línia estratègica que la persona sigui el
centre de totes les nostres accions, principalment, els nostres
usuaris/es pel que fa el disseny dels programes. Cal admetre
que ens està costant molt verificar que és així, per la dificultat

de captar el seu parer i transformar-lo en activitat. La tendència
a escoltar més els experts i les cèlebres bones pràctiques ens
arrossega. Ens costa saber les seves necessitats, amb la sospita
de no confiar en el seu punt de vista.
L’opció pel treball en xarxa ha de suportar un sotrac. Tots els
programes de Servei Solidari pertanyen com a mínim a una coordinadora, federació, o estan enxarxats amb altres entitats, forma
part del DNA de la casa. Segur que ja ho heu vist a la vostra lectura. En un període on tot allò social s’aprima cal renovar l’aposta
per mantenir (seria esplèndid augmentar) la connectivitat dins el
Tercer Sector. La priorització de les hores destinades a aquest
tipus de tasques passa per reformular els objectius d’algunes
plataformes i assajar noves relacions, com les intersectorials o
les processuals (d’on vénen i a on van els usuaris que atenem).
Per cloure, ens plau compartir l’alegria amb què hem recollit uns
primers fruits amb forma de premi Voluntariat Catalunya 2012. El
treball per comptar amb una ciutadania activa coresponsable ha
de consolidar-se a través d’un voluntariat capacitat per a la seva
tasca, conscient de l’entorn i actor per una societat més justa, i
també d’usuaris que volen tenir veu activa esdevenint voluntaris.
Fins aquí alguns dels nostres reptes i lliçons apreses, ara compartides, a fi de, si s’escau, generar coneixement.

RESPOSTA
COMERCIAL
AUTORITZACIÓ
NÚM. 0827594/22200

Gràcies

per seguir sumant
amb nosaltres!

NO NECESSITA
SEGELL PER
FRANQUEJAR
A DESTINACIÓ

APARTAT NÚM. 22200 FD
08001 BARCELONA

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

Agraïments
És de justícia acabar la presentació de les activitats realitzades per Servei
Solidari l’any 2012 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) • Albert Janer • Alberto Peregrina • Alexandra Torrent • Amaya Sports • Andrea Aponte (RSC Altran) • Andreu Clapés
Flaqué • Andreu Prat (Embotits Leo Boeck) • Andreu Trilla • Àngels Doñate •
Antonio Madrid (Universitat Barcelona – Facultat Dret) • Associació Cultural
El Parlante • Asun Martín (UPF Solidària) • Biblioteca Sant Pau- Santa Creu
• Biblioteca Zona Nord – Nou Barris • Carles Vandellòs • Colònies Jordi Turull • Consulado de Colombia en Barcelona • Cultivar • Diana Posa Gomez
• Eduard Andrés • Eix Comercial del Raval • Elisports - Padel 20 • Emilio
Torres Florez • Enric Coll (Ana Maria LaJustícia) • Enric Sàrries Ribalta •
Erika Torregrossa • Escola Pia Balaguer • Escola Pia Balmes • Escola Pia
Calassanci • Escola Pia Diputació • Escola Pia Granollers • Escola Pia Sant
Antoni • Escola Pia Sarrià • Escola Pia Terrassa • Ferran Pastor Delgado
(Futbol Club Barcelona) • Frederic Segarra (DAMM) • Fundació Èxit • Grup
AUSTICA - COninCOM – URL • Grup de persones jubilades de l’IPSI • Grup
de Treball ICE UB – Educació en valors • Guillermo Escobar • Ignasi Sans •
Ismael Peña (UOC) • Ivan Linares (Indoor Padel Team Barberà) • Jesmina
Cuine • Joan Ballbé • Joan Martin Segalà • Joan Rovira Canaleta • Johany
Posadas • Jordi Vilà (Escola Pia Luz Casanova) • Josep Puig (APS – Facultat de Pedagogia) • Josep Vela (Internet Society) • Lídia Cordero Triay • Lis
Valeria Brusa • Llet Nostra • Marcela Fajardo • Maria Antonia Amat • Mariana Gonzàlez (IES Miquel Tarradell) • Maribel de la Cerda (APS – Facultat
de Pedagogia) • Marta Masó • Miguel Angél Martín (RSC Altran) • Miquel
Antonijuan • Miquel Verdaguer Montés • Montse Moretó • Nil Allué • Noelia
Gòmez (IES Picasso) • Noemi Rocabert (Escola Mestre Morera) • Olga De
Bergé (Miaportacion.org) • Omaira Beltrán (La veu del poble) • ONG Nuestros Pequeños Hermanos • Òscar Prieto i Jordi Feu (Universitat de Girona) •
Pau Francolí • Pau Muns • Paula Muñóz • Pep Reyes • Play and Help • Precintia • Punt de Referència • Ramon Francolí • Robert Masih Nahar • Rulof
Petter • Sara Barroso • Sara Lee (Marcilla Senseo) • Sarajeisel Barroso •
Sergi Burrull • Sí se puede • Silvia Delas (ACOES) • Silvia Mir • Song Guo •
St. Peters School • Yoel Ricardo Martínez • Zulma Sierra •

Sense vosaltres no hagués estat possible!
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