
MEMÒRIA ACTIVITATS  FUNDACIÓ NOU MIL·LENNI ANY 2020 

 

PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN ELS PROJECTES DE CÀRITAS PER A L’ANY 2020 

Inicialment l’ajuda anada dirigida als programes PAIDOS com en els darrers anys, però Càritas va 

sol·licitar que la ajuda anés dirigida al Fons d’Emergència-COVID-19  ja que la demanda d’ajudes 

s’havia triplicat i necessitaven recursos per cobrir les necessitats més bàsiques. 

Finalment l’aportació es va realitzar al “Fons d’Emergència-COVID-19, corresponent al servei 

d’ajudes econòmiques per a pagar necessitats bàsiques com l’alimentació o diferents 

conceptes d’habitatge, sempre per a ajudes finalistes que corresponguin a famílies amb nens 

i adolescents.  

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de 

200.000€.  

 

PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN ELS PROJECTES DE SALESIANS SANT JORDI 

PER A L’ ANY 2020 

 

PARRÒQUIA DE SANT OLEGUER: Atenció a les persones necessitades, immigrants o gent del barri. 

Banc d’aliments. -  10.000,-€ 

 

SALESIANS SANT JORDI:  

A.- CENTRES OBERTS 

El projecte Centre Obert acull infants i adolescents d’entre 6 i 18 anys en situació de risc social en un 

espai educatiu no formal, en un clima de família, que els permet adquirir aprenentatges i elaborar el 

seu propi creixement personal. 

• Centre Obert Salesians Mataró. MATARÓ. - 40.000,-€ 
• Centre Obert Santa Eugènia. GIRONA. - 55.000,-€ 
• Centre Obert El Mercat. LLEIDA. - 12.000,-€ 
• Centre Obert Martí Codolar. BARCELONA. 15.000,-€ 
• Centre Obert La Mina. Sant Adrià del Besos. – 9.000,-€ 
 

B.- PROJECTES D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
 
Amb aquest tipus de projectes es posa en marxa la possibilitat de dissenyar itineraris 
professionalitzadors amb joves en situació de risc social a través de la formació en competències 
laborals, amb la idea que en un futur es possibiliti l'accés a recursos de segona oportunitat educativa. 
Les activitats a desenvolupar són: 

• Coneixements aplicats: S'intentarà que el jove pugui relacionar continguts nous amb 
experiències de la seva vida actual i del que ha de ser la seva vida laboral. Les àrees que es 
treballaran seran aquelles que els joves puguin menester en les properes fases: matemàtiques, 
càlcul, llenguatge, escriptura, etc. 



• Tallers prelaborals: Es faran diferents tallers pels quals passaran tots els participants. Aquests 
seran el més semblant possible a les possibilitats de formació posterior i que respondrien a les 
demandes d'inserció fetes per les empreses, de manera que ja es pugui fer una orientació al curs 
de formació que respongui millor a les motivacions, habilitats i / o capacitats dels joves. 

• Activitats d'orientació laboral: Es faran activitats individuals i grupals amb els joves per poder 
anar confirmant el primer diagnòstic i definició d'Itinerari individualitzat. Un indicador que caldrà 
tenir present és el resultat de la participació dels joves als tallers prelaborals. 

Els projectes i centres a donar suport econòmicament serien: 

• Inserció laboral Ciutat Meridiana. – 21.000,-€ 

• Inserció laboral Mataró. MATARÓ. – 15.000,-€ 

• Inserció laboral Martí Codolar. BARCELONA. – 30.000,-€ 

• Inserció Sociolaboral Lleida. LLEIDA. – 30.000,-€ 

 

C.- MATERNO INFANTIL 

El Materno Infantil és un espai de serenor per a les mares i els seus nadons. Les mares, sovint 
molt joves i sense experiència, amb situacions familiars molt complexes i sovint  amb problemes 
relacionats amb la droga, assimilen les atencions bàsiques que necessita el seu nadó. Aprenen 
a mimar-lo, alimentar-lo, gaudir-ne, i vetllar per la seva integritat emocional i física. Un equip 
d’educadores i una psicòloga els ajuden a fer camí. 

• Materno Infantil La Mina. SANT ADRIÀ DE BESÒS. – 5.000,-€ 

 

D.- AULES ESTUDI 

El projecte Aula d’Estudi té com per finalitat fomentar la igualtat d'oportunitats i la reducció del 
fracàs escolar, oferint un espai d'integració i creixement personal. S’adreça a infants i 
adolescents d’entre 6 i 16 anys, amb dificultats per seguir el ritme escolar, amb especial atenció 
als infants i adolescents immigrats. Es proposa prevenir i evitar les situacions de risc i afavorir 
l'èxit escolar, la integració social a través de l'aula, compensar dèficits socioeducatius, i promoure 
l'educació integral dels infants i adolescents. 

• Aula d’estudi Sant Boi de Llobregat. SANT BOI DE LLOBREGAT. - 5.000,-€ 

• Aula d’estudi La Mina. SANT ADRIÀ DEL BESÓS. – 2.000,-€ 

• Aula d’estudi Mataró – MATARÓ. – 5.000,-€  

 

E.- CENTRES RESIDENCIAL D’ACCIÓ EDUCATIVA (CRAE) 

La Casa Don Bosco és un Centre Residencial d’Acció  Educativa (CRAE) que atén nois 

adolescents, d’edats compreses entre els 14 i 18 anys. – 5.000,-€ 

 

F.- PROJECTE ATLAS, D’ACOLLIDA D’INFANTS I ADOLESCENTS IMMIGRANTS  -SANT BOI  

L’Atles  acull adolescents nouvinguts d’entre 11 i 17 anys que fa menys d’un any que resideixen 

a Catalunya. Té per finalitat acompanyar-los en el seu procés d’incorporació al nou entorn des 

de dos àmbits: el suport a la integració escolar, i el suport a la integració social, realitzant activitats 

d’acollida (tallers de conversa, participació, seguiment del procés escolar, orientació familiar....). 



De la mateixa manera es combina aquest treball d’acollida amb un treball intensiu de coordinació 

amb les entitats del municipi que ja acullen entre les seves activitats a aquests nois i noies, 

trencant amb els possibles obstacles possibles (manca de preparació de les entitats, quotes, 

difusió entre la comunitat immigrada de la possibilitat de participació, seguiments de les possibles 

derivacions). 

Per tant, el fet de tractar d’una proposta vinculada a les intervencions que venen desenvolupant-

se amb aquesta població en el municipi, fa que sigui necessària una voluntat de treball en xarxa, 

concretant aquest treball en estructures que possibilitin la coordinació dels diferents serveis 

(escoles, instituts, serveis socials, etc.) al mateix temps es fomenta la participació en els recursos 

normalitzats de la zona com qualsevol altre ciutadà de barri trencant amb les possibles dificultats 

que es puguin donar en el cas d’aquest col·lectiu. 

Durant l’any 2020 s’han atès 16 nois/es, amb el suport de 3 educadors/es. 

Projecte Atles – SANT BOI   - 8.000,-€ 

 

G.- PROJECTE FES-TE JOVE  - SANT BOI  

Es tracta d’un servei destinat a donar suport als adolescents en situació de risc amb la finalitat 

que puguin assolir progressivament la capacitat de gestionar les seves responsabilitats personals 

i socials. 

Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa i 

coordinat amb serveis especialitzats d’acolliment residencial, perquè  es tracta d’un projecte 

diferent i complementari del centre Obert i dels projectes de segona oportunitat educativa. Aquest 

servei pot convertir-se en porta d’entrada per adolescents que un cop hagin fet un procés en 

aquest projecte  passin al Centre obert o a projectes de segona oportunitat educativa, o bé que 

sigui una porta de sortida per a adolescents que fa molts anys que han estat al Centre Obert o 

en projectes de segona oportunitat educativa i han assolit els objectius que van motivar el seu 

ingrés al centre. 

Durant el 2020 s’han atès 22 joves, que han estat acompanyats per 3 educadors/es. 

Projecte Fes-te Jove -  SANT BOI  -  5.000,-€ 

 

L’aportació realitzada per la FUNDACIÓ a SALESIANS SANT JORDI en relació als projectes 

identificats anteriorment , ha estat d’un total de 272.000,- €. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN ELS PROJECTES DE LA FUNDACIÓ JOVENT  PER 

A L’ANY 2020 

1.- PROJECTE DE RESTAURANT FORMATIU  

➢ Projecte Restaurant Formatiu  –  Projecte de Restaurants Formatius per tal d’oferir als 

joves en situació de vulnerabilitat social que han estat formats per Salesians Sant Jordi 

una primera experiència laboral, que els permeti millorar les seves competències 

professionals i hàbits laborals, acompanyats per talleristes-educadors que orientin la 

tasca professional.  -   15.000,-€ 

2.- PROJECTE CUINA PER L’OCUPACIÓ 

➢ Projecte Cuina per l’ocupació  –  La finalitat del Projecte “Cuina per l’ocupació” es  

aconseguir un espai de sensibilització en temes relacionats amb la salut, l’atur i la 

diversitat, amb la cuina com eina de trobada intercultural, i ser un espai d’integració soci-

laboral vehiculat per una cafeteria i un punt de venda/distribució per a la formació 

d’ajudants de cuina i cambres. L’objectiu d’aquesta proposta és que mitjançant aquestes 

iniciatives es promogui la cohesió social i la economia solidària facilitant la inserció 

sociolaboral a joves en el districte d’Horta-Guinardó.  -   10.000,-€ 

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ a FUNDACIÓ JOVENT en relació als projectes 

identificats anteriorment, ha estat d’un total de 25.000,-€ 

 

PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN ELS PROJECTES DE L’HOSPITAL SANT JOAN DE 

DÉU PER A L’ANY 2020 

TALLER ARTERAPIA 

El taller d’art teràpia es durà a terme amb els nens hospitalitzats a la Unitat d’Oncologia i neurologia 

de l’HSJD. L’objectiu fonamental és oferir als infants hospitalitzats un marc on se li ofereixen recursos 

artístics per tal de que puguin expressar tots els sentiments, emocions i pensament que sorgeixen al 

llarg de la seva situació. 

 L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de   

27.000 €. 

PROJECTE CUIDAM 

CUIDAM és un dels programes de cooperació internacional que dur a terme l’Hospital Sant Joan de 

Déu. El seu objectiu és oferir tractament medicoquirúrgic d’alta complexitat a nens i nenes de qualsevol 

país del món amb un sistema sanitari que no pugui oferir aquest tractament o, encara que ho pugui 

oferir, no sigui a l’abast de les famílies del nen per falta de recursos econòmics.  

Inicialment estava previst fer 6 casos Cuida’m a l’any 2020 (15.000,-€ x 6 casos),  per motius de la 

pandèmia el conveni finalment es va modificar, 45.000,-€ es van destinar a 3 casos del programa 

Cuida’m i 45.000,-€ es van destinar al projecte Kids Corona, la descripció del projecte la trobareu més 

endavant. 



El tercer CAS CUIDAM per motius de l’evolució de la covid-19 no s’ha pogut realitzar i els 15.000,-€ 

que ja s’havien pagat s’han destinat a la compra d’un bressol  tèrmic  de cures intensives GIRAFFE 

destinada a la nova Àrea de Neonatologia  

PROJECTE  KIDS CORONA 

El programa consisteix en: una plataforma per a la recerca de la COVID-19 a la població materno-

infantil, la qual porta a terme diferents línies de recerca relacionades amb el Coronavirus SARS-CoV-

2, causant de la malaltia COVID19. 

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de 

45.000,-€  (Aquestes diners  inicialment estaven destinats al programa CUIDAM) 

 

PROJECTE UFAM (Unitat Funcional Atenció Menor) 

Unitat especialitzada en el diagnòstic  i atenció integral dels pacients menors d’edat víctimes d’abús 

sexual. 

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de 

253.000,-€ 

 

PROJECTE CHILD LIFE 

Per resoldre els dubtes i  tranquil·litzar als pacients i els pares, l’Hospital compta amb una professional 

formada a Estats Units en infermeria, psicologia i en l’especialitat Child Life. Ella utilitza el joc i altres 

tècniques perquè l’infant entengui tot el procés que viurà i aconseguir així que l’experiència de ser 

intervingut no sigui traumàtica. 

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de 

44.000,-€ 

PROJECTE  ESPAI FAMÍLIES 

Persona d’atenció a les famílies  en el espai famílies.  

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de 

29.000,-€. 

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ a HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU  en relació als projectes 

identificats anteriorment, ha estat d’un total de 443.000,-€ 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN ELS PROJECTES D’AEIRAVAL PER A L’ANY 2020 

PROJECTE 1: 

 Pla per a la inclusió d’infants i joves amb discapacitat o problemàtiques de salut mental a l’AEIRAVAL. 

Amb aquest projecte es vol oferir millor qualitat socioeducativa als infants amb discapacitat i/o 

problemàtiques de salut mental que participen a l’AEIRAVAL. 

Franges d’edat: de 3 anys a 16 anys. 

Nombre de participants: atenem 112 infants i adolescents atesos durant el curs dels quals hem 

identificat que 1 de cada 4 presenten trastorns de conducta, TDAH (transport del dèficit d’atenció i 

hiperactivitat) i TEA (trastorn de l’espectre autista). 

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de 

47.000,-€ 

PROJECTE 2: 

 Millorar el nivell de comprensió lectora dels infants. El Districte de Ciutat Vella presenta uns nivells de 

comprensió  de la lectura molt per sota de la mitjana de la ciutat de Barcelona. 

Franges d’edat: de 6 a 17 anys. 

Nombre de participants: 40 participants, conformar 20 parelles. 

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de 

25.000,-€ 

PROJECTE 3: 

Mentoria a adolescents que necessiten orientació, per tal que cap adolescent abandoni prematurament 

els seus estudis, que els joves que s’ho proposin arribin a la universitat, que els joves que s’ho proposin 

arribin a CFGS. També es vol millorar les relacions entre els joves i les seves famílies i que els joves 

tinguin un millor benestar emocional. 

Franges d’edat: de 14 a 18 anys. 

Nombre de participants: 26 participants. 

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de 

22.000,-€ 

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ a AEIRAVAL en relació als projectes identificats 

anteriorment, ha estat d’un total de 94.000,-€ 

 

PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ  A LA CAMINADA-MAGIC LINE PER A L’ANY 2020 

Aportació de 250,-€ 

 

TOTAL AJUDES ANY 2020 :  1.034.250,-€  


