
1 
 

 
Centre Obert Eixample 
Pau Claris, 121 (INS Jaume Balmes) 
08009 Barcelona  
coeixample@fundacioviarany.org  
 

Centre Convivim 
Cardenal Tedeschini, 72, baixos 
08027 Barcelona 
convivim@fundacioviarany.org  

 Centre Passatge 
València 244, 3r 
08007 Barcelona 
passatge@fundacioviarany.org 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

Fundació Privada Viarany 
Memòria 2020 



2 
 

 
Centre Obert Eixample 
Pau Claris, 121 (INS Jaume Balmes) 
08009 Barcelona  
coeixample@fundacioviarany.org  

Centre Convivim 
Cardenal Tedeschini, 72, baixos 
08027 Barcelona 
convivim@fundacioviarany.org  

 Centre Passatge 
València 244, 3r 
08007 Barcelona 
passatge@fundacioviarany.org 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índex 

 
1. Fundació Privada Viarany..................................... pàg.    3 

2. Centre Obert Eixample.......................................... pàg.   9  

3. Centre Convivim.................................................... pàg. 40 

4. Centre Passatge.................................................... pàg.  59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
Centre Obert Eixample 
Pau Claris, 121 (INS Jaume Balmes) 
08009 Barcelona  
coeixample@fundacioviarany.org  

Centre Convivim 
Cardenal Tedeschini, 72, baixos 
08027 Barcelona 
convivim@fundacioviarany.org  

 Centre Passatge 
València 244, 3r 
08007 Barcelona 
passatge@fundacioviarany.org 

 

1. La Fundació Privada Viarany 
 

La Fundació Privada Viarany neix com espai de diàleg entre persones i grups compromesos en 

la construcció de la vida quotidiana on es posen en joc els valors, on s’accepten els seus reptes, 

on es demana respostes i on es construeix la història. 

Des d’aquesta perspectiva, la Fundació Privada Viarany treballa per a generar processos que 

facin possible una ciutadania oberta  als diferents sistemes de valors, amb consciència crítica, 

amb tarannà solidari i amb obertura compromesa al món, especialment a les realitats socials i 

culturals amb mancances bàsiques per al desenvolupament integral de les persones que en 

formen part. 

L’acció educativa, la intervenció sociocultural,  el suport a la família i la mediació cultural són, 

entre d’altres, camps específics d’actuació de la Fundació Privada Viarany tots ells viscuts des 

d’una concepció transcendent de la vida i les persones. 

La Fundació té com a finalitat l’acció cultural i educativa la qual es concreta en els següents 

objectius: 

1. Treballar per la promoció de grups i persones tot promovent una ciutadania activa, 

crítica i oberta a la diversitat cultural i religiosa i amb la voluntat d’una societat més 

justa i solidària. 

2. Realitzar accions educatives i de promoció social i cultural en el marc de l’educació 

formal i no formal, atenent a la formació de la persona al llarg de la seva vida. Són 

camps d’educació no formals prioritaris en l’actuació educativa de la Fundació el 

lleure, el medi ambient, l’esport i l’excursionisme. 

3. Impulsar la funció educativa i social de la família. 

4. Formar voluntaris/es per als diferents àmbits de la vida social. 

5. Elaborar i difondre publicacions pròpies. 

 

Actualment té tres centres propis: 

- Centre Obert Eixample (Pau Claris, 121, 08009 BCN): Atenció socioeducativa a la 

infància i l’adolescència en situació de risc social o vulnerabilitat, a l’Eixample. 

- Centre Convivim (Cardenal Tedeschini, 72, baixos, 08027 BCN): Centre que orienta a la 

persona estrangera, prioritzant l’empoderament de les dones, facilitant la seva 

integració al país. Ofereix acollida sociopersonal, acollida sociolingüística, assessoria 

jurídica, activitats de convivència intercultural, coneixement de l’entorn i 

sensibilització. 

- Centre Passatge (València 244, 3r. 08008 BCN): projecte sociocultural que afavoreix 

l'acció cultural i comunitària, orientant les seves activitats vers el canvi integral, de la 

persona i  de l’entorn que ens envolta. 
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La Fundació Privada Viarany, busca donar resposta als següents Objectius de 

Desenvolupament Sostenible marcats a l’Agenda 2030 de Nacions Unides:       

 

   

   

   

    

Entenent que per tal de posar fi a la pobresa l’educació hi juga un 

paper clau, en el nostre cas l’aportació l’oferim en el marc de 

l’educació no formal, promovent la igualtat de gènere i a través de les 

nostres accions reduint les desigualtats socials, lluitant per construir 

una societat més justa, i construint societats més pacífiques i inclusives.  L’acció cultural, 

promovent la participació en la vida cultural dels seus membres, el diàleg fe-cultura i la 

valoració i promoció de la diversitat cultural, esdevenen fonamentals per l´acompliment 

d’aquests ODS i per la Fundació Viarany. 

Tot plegat treballant des dels següents enfocaments: 

- Enfocament de Drets Humans amb perspectiva de gènere 

- Enfocament socioeducatiu i sociocultural per la transformació social 

- Enfocament d’interculturalitat 

- Enfocament de sostenibilitat ambiental i social 

 

Aspectes a destacar de la Fundació Privada Viarany l’any 2020: 
Efectes de la COVID-19 a nivell general de la Fundació 
Aquest any ha estat marcat, a nivell mundial, per l’impacte de la pandèmia per la COVID-19, i 

això ha repercutit també en la Fundació Viarany. Ens ha possibilitat descobrir noves necessitats 

però també noves potencialitats. Entre les necessitats, aquesta pandèmia ha posat al 

descobert l’escletxa digital que pateixen sobretot les persones més vulnerables. En el nostre 

cas, els infants i joves amb menys recursos han patit la dificultat de no poder seguir les classes 

de forma virtual, bé perquè no tenien dispositius electrònics o bé perquè no tenien connexió a 

internet.  

Des de la Fundació hem fet front a aquest aspecte engegant la campanya “Dóna una tablet o 



5 
 

 
Centre Obert Eixample 
Pau Claris, 121 (INS Jaume Balmes) 
08009 Barcelona  
coeixample@fundacioviarany.org  

Centre Convivim 
Cardenal Tedeschini, 72, baixos 
08027 Barcelona 
convivim@fundacioviarany.org  

 Centre Passatge 
València 244, 3r 
08007 Barcelona 
passatge@fundacioviarany.org 

 

un pc”, junt amb el grup EDIW Barcelona, a través de la qual persones de forma voluntària han 

donat els seus ordinadors portàtils o tauletes i nosaltres els hem posat en funcionament i els 

hem entregat a infants i joves del Centre Obert Eixample que no en tenien. Val a dir que 

malgrat el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya oferia als estudiants un 

aparell per poder seguir les classes de forma virtual, aquest no ha arribat a totes les persones 

que ho necessitaven. Amb aquesta campanya hem recollit 67 dispositius, dels quals un cop 

reparats i feta la posta a punt, se n’han repartit 45 als infants i joves del COE. La campanya 

“Dóna una tablet o un pc” tenia una doble finalitat; a part de la de recaptar dispositius per fer-

los arribar a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat, la campanya va desenvolupar, per 

mitjà de la difusió en diferents formats a les xarxes socials, una tasca de conscienciació i 

reivindicació de la realitat de l’escletxa digital que la COVID-19 va destapar. 

      

La campanya “Dóna una tablet o un pc” i l’èmfasi posat al trencament de l’escletxa digital, ha 

tingut com a conseqüència la realització de cursos i tallers d’alfabetització digital a les 

persones usuàries i voluntàries dels diferents projecte de la Fundació que no sabien utilitzar les 

TIC: ús bàsic de l’ordinador, navegació web, correu electrònic, plataformes educatives, tràmits 

virtuals, plataformes de comunicació digital, etc. La resposta a aquesta nova necessitat 

detectada va fer palesa la manca de dispositius que es va poder resoldre gràcies a un seguit de 

subvencions, ajuts i donacions extraordinàries. En primer lloc la subvenció extraordinària 

organitzada per part de la Institució Teresiana, en una campanya per concedir ajuts per la 

COVID-19: va permetre comprar 10 ordinadors portàtils destinats a les tasques d’alfabetització 

digital i comunicació. També hem tingut les donacions de dispositius de dues empreses 

privades, Merck SLU i Medtronic, que ens han donat 5 i 20 ordinadors portàtils usats 

respectivament. Un cop posats en funcionament, serveixen per facilitar la realització de les 

tasques escolars dels infants i joves del Centre Obert i del projecte Tu Pots!. 

      

L’impuls en les TICs, la lluita contra l’analfabetisme digital i la reducció de l’escletxa digital, 

sobretot posant l’èmfasi en l’escletxa digital de gènere contribueix a afavorir la inclusió social 

dels col·lectius amb els que treballem.  Alhora obre una oportunitat a la participació de 

persones que en altres circumstàncies no ho podrien fer.  

 

Identificant les oportunitats que ens ha ofert aquesta situació creada per la pandèmia, hem 

millorat les nostres eines digitals i els nostres coneixements i habilitats, utilitzant plataformes 

digitals tant per a la comunicació com per a la formació. 

 

Aspectes a nivell de funcionament intern de la Fundació 

El Patronat de la Fundació ha fet un pas més en la qualitat i ha tingut interès en: 

● Donar un impuls a la implementació del Plà Estratègic i coordinació inter-centres 

contractant la Direcció Executiva que permetrà articular tots els projectes, per donar 

millor resposta a les necessitats del nostre entorn, i continuar l’esforç engegat aquests 

darrers anys per a aprofundir la qualitat dels serveis.  

● Aprovar els indicadors de qualitat de gestió de la Fundació que tenen en compte els 

seus diferents àmbits d’actuació des del nivell de govern i estratègic, fins el de 
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relacions laborals, voluntariat, subvencions, etc. 

● Aprovar el model de governança de la Fundació que esta pendent de la seva 

divulgació. 

● Donar resposta a la situació de la Covid-19 i garantir la seguretat i higiene de totes les 

persones de la Fundació ha aprovat el Protocol COVID-19 i mesures d’higiene. 

● Garantir la prevenció contra l’assetjament sexual aprovant el Protocol assetjament 

sexual o per motiu de sexe o gènere. 

● Donar a conèixer la Fundació, promocionar els centres i les activitats, i complir els 

estàndards de transparència exigits per a entitats com la nostra. En aquesta era digital 

i de les comunicacions, ha finalitzat l’actualització de la pàgina web de la Fundació amb 

un disseny més modern, coherent i atractiu. 

● Garantir la homogeneïtzació en el tractament de les dades, facilitar el seu ús i cerca 

històrica de resultats per la qual cosa s’està en procés de posar en marxa la nova base 

de dades.      

● Seguir millorant en la contractació de les diferents pòlisses d’assegurances amb una 

corredoria social i ètica, més alineada amb els principis de la Fundació.  

● Reorientar el Centre Convivim, en el sentit d’optar per prioritzar nivells més bàsics 

d’aprenentatge de castellà i  introduir alfabetització d’adults, preferentment dones, 

així com l’alfabetització digital, al temps que s’ha cercat la seva professionalització, 

mitjançant la contractació d’una persona per assumir la coordinació. 

● Posar les bases per l’ampliació de noves línies de treball mitjançant la presentació de 

subvencions  per endegar un Servei d’Orientació i Atenció a les Famílies que es posarà 

en marxa el 2021. 

 

Destinataris i participants dels projectes la Fundació 

L’exercici 2020 han estat, 137 participants al Centre Obert Eixample (64 infants i 43 famílies del 

Servei Socioeducatiu, 17 adolescents i joves del Tu Pots i 15 adolescents i joves d’A Temps); 

219 al Centre Convivim (77 a Assessoria Jurídica, 100 participants cursos de castellà; 29 dels 

cursos de català i 13 al servei de lideratge femení i convivència intercultural) i 945 persones 

que han participat a les diferents activitats del Centre Passatge. Fent un total de 1301 persones 

beneficiaries ateses a nivell global de la Fundació Privada Viarany 

 

Voluntariat dels projectes de la Fundació i estudiants de pràctiques 

La FPV compta amb una xarxa sòlida de voluntariat, formada per 121 persones: 53 Centre 

Obert, 33  al Centre Convivim, 35 al Centre Passatge.  

Entenem el voluntariat com un exercici de ciutadania i de participació, així com un compromís 

solidari envers la construcció d´una societat més justa i oberta per a tots.  

Aquest any hem reforçat la formació del voluntariat a través de dues accions formatives:  

- Participació, conjuntament amb altres entitats, en l’organització del “Curs de formació 

per a la ciutadania global. Vers un voluntariat transformador”, que per causa de la 

pandèmia s’ha dut a terme de forma virtual.  

- La participació d’un grup de voluntaris en accions formatives organitzades per la 
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Associació Comissió de Formació – ACOF.  

 

També s’ha fet l’acompanyament a 5 persones de pràctiques: 

● 4 al Centre Obert Eixample 

o 2 alumnes del grau d’Educació Social 

o 1 alumna del màster de Psicopedagogia 

o 1 alumna en pràctiques  del títol de Monitor de temps lliure 

● 1 al Centre Convivim 

o 1 alumna del grau d’Educació Social 

Hem aprofundit en la col·laboració en el Treball en Benefici de la Comunitat que depèn del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de servir mútuament 

en ambdues direccions servei-reparació a la comunitat.  

 

Curs de Formació per a la Ciutadania Global. Vers un voluntariat transformador 

 

Entre els 3 centres de la Fundació: 

Centre Obert Eixample, Centre Passatge 

i Centre Convivim, i en col·laboració 

amb la Fundació InteRed i l’Escola Arrels 

(totes elles entitats de la Institució 

Teresiana a Catalunya) i amb el suport 

de l’Ajuntament de Barcelona, hem 

organitzat i desenvolupat un curs de 

formació per a voluntariat, per a totes 

aquelles persones interessades en una 

formació integral que els aporti 

continguts, acompanyament i praxis en 

tasques de voluntariat i compromís 

social i cultural. Aquest curs consta de 6 mòduls, dos dels quals s’han dut a terme aquest 2020 

i els altres continuaran els primers mesos del 2021 

      

Finançament dels projectes de la 

Fundació  

L’any 2020 la Fundació Privada 

Viarany ha rebut un 21% dels seus 

ingressos de subvencions públiques, 

un 20     % de donatius, un 24     % 

de subvencions privades i un 35% 

de prestació de serveis.   

 

Del total d’ingressos, un 52     % provenen del sector públic i un 48     % del sector privat. 

Subvencio
ns 

públiques
21%

Subvencio
ns 

privades
24%

Donatius 
20%

Serveis
35%

Origen dels fons
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Plataformes i xarxes de participació de la Fundació  

Durant l’any 2020 la Fundació Privada Viarany ha participat a les següents xarxes i/o 

plataformes: 

 

● Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants 

● ONG InteRed 

● EDIW Barcelona 

● Xarxa de Centres Oberts de l’Ajuntament de Barcelona 

● Xarxa de Centres Oberts de Barcelona i de la Xarxa de Centres Socioeducatius vinculats a 

la Fundació Pere Tarrés (XACS) es participa de les seves reunions i activitats. 

● Hem treballat amb la Fundació Nous Cims que ha becat estudis a alguns dels joves i ha 

donat ajuts puntuals per fer front a la crisi soferta per la COVID-19.  

● Xarxa Jove de serveis de l’Eixample. 

● Xarxa de Joves de Barcelona, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i participació 

activa en el Grup de Treball de Formació. 

● Xarxa del Projecte Tu Pots! que coordina el Centre Obert Eixample i hi participen el Casal 

Loiola i els CSS de l’Antiga Esquerra de l’Eixample. 

● Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. 

● Procés participatiu per la creació del nou Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030, 

impulsat pel Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós, des de la Gerència 

de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. 

● Consorci de Normalització Lingüística 

● Coordinadora de la Llengua 

● Xarxa d’Acollida i Acompanyament de l’Ajuntament de Barcelona 

● Xarxa d’entitats socials d’Assessorament Jurídic en Estrangeria 

● Xarxa d’Ateneus de Catalunya 

● Lluïsos de Gràcia 

● Fundació Joan Maragall 

● Àmbit d’investigació i difusió Maria Corral 

● XVII Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya – organitzat per la Direcció General d’Afers 

Religiosos de la Generalitat de Catalunya. 

Privat
48%Públic

52%

Origen Privat vs. Públic
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1. El Servei d’Intervenció Socioeducativa “Centre Obert 

Eixample” 
 

Servei diürn, fora d'horari escolar, per als infants i adolescents que, per motius sociofamiliars i laborals, resten 

moltes hores sense la supervisió i el suport d'un adult i/o que es troben en risc d'exclusió social. Aquest servei 

es basa en un treball integral amb els objectius següents:  

● Donar suport, estimular i potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat del menor. 

● Afavorir la socialització i la integració social dels menors i les seves famílies. 

● Prevenir les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l'escola. 

● Compensar dèficits socioeducatius. 

● Adquirir aprenentatges i competències. 

● Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills i filles.  

(Cartera de Serveis Socials de Catalunya) 

 

Realitza atenció directa els dilluns, dimecres i divendres, de 16:30 a 20:00 hores, i els dimarts i dijous, de 17:00 

a 20:00 hores. S’ofereixen 40 places simultànies per a infants i adolescents d’entre 6 i 18 anys.  

Funcionament de la tarda: acollida i berenar (17:00-17:45), suport educatiu (17:45-18:45), joc lliure (18:45-

19:00) i tallers (19:00-20:00) amb els que es treballen els hàbits, la competència social i l’educació en valors. 

L’equip educatiu realitza, a més de les activitats, un seguiment tutorial a partir de PEI (projecte educatiu 

individual) i plans de treball conjunt amb altres agents (serveis socials bàsics i específics, centres escolars i 

serveis educatius de zona, i serveis de salut, especialment mental). També s’ofereix una atenció psicològica 

puntual o de primer diagnòstic, i atenció i orientació a les famílies en el que respecta a la relació i educació de 

llurs fills/es. Tot això es realitza a partir d’un PEC (projecte educatiu de centre) concretat en sis programes 

d’intervenció socioeducativa. 

 

1.1. Població destinatària 
 

La població destinatària del Servei de Centre Obert durant el 

2020 han estat 64 infants, adolescents i joves entre els 7 i els 17 

anys i 43 famílies del districte de l’Eixample amb dificultats 

socials, econòmiques i/o familiars que es troben en una situació 

de vulnerabilitat o risc social.  

 

 

Totes les derivacions del 2020 al Centre Obert s’han realitzat per Serveis Socials Bàsics i especialitzats que 

atenen a la infància i adolescència principalment del districte de l’Eixample. 

 

Des de setembre del 2016, el 100% de les derivacions provenen dels Serveis Socials Bàsics i Especialitzats, 

(sovint conjuntament amb altres serveis, principalment CSMIJ i EAP). 

Masculí
53%

Femení
47%

Distribució per sexes

Masculí Femení
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Respecte les famílies: 

     

Les famílies majoritàriament 

tenen l’origen familiar fora 

d’Espanya (un 82%). Tot i 

aquesta dada, el 73% dels 

infants i joves són 

autòctons, nascuts a 

Catalunya o la resta de 

l’estat.  

 

 

 

La situació familiar incideix directament en el desenvolupament d’infants, adolescents i joves que participen al 

Centre Obert. La crisi originada per la Covid19 ha agreujat les dificultats ja presents a les famílies ateses: 

 

● Situació socioeconòmica precària: inestabilitat laboral, atur de llarga durada, salaris molt baixos. Aquest 

any s’ha incrementat el nombre de famílies amb ingressos per sota el llindar de la pobresa en un 5%, 

arribant al 93,3% de les famílies ateses. Moltes famílies s’han quedat sense feina a causa de la crisi de 

la Covid19 (principalment del sector de cures a les persones, hoteleria) i sense cap tipus d’ingressos. 

● Situacions d’exclusió de l’habitatge: 

- El 36 % de les famílies han patit o està en situació de desnonament. La pressió immobiliària en el 

districte de l’Eixample segueix obligant moltes famílies a marxar del districte o reallotjar-se en 

habitacions rellogades, pensions, pisos d’inclusió o habitatges ocupats. 

- La inestabilitat i les situacions d’habitatge no adequades repercuteixen negativament en la salut 

emocional d’infants, adolescents i joves i  les famílies: inseguretat i ansietat pels canvis de domicili en 

poc temps i convivència a pensions o pisos d’inclusió. 

Antiga 
Esquerra 
Eixample

11%

Dreta de 
l'Eixample

30%

Fort Pienc
26%

CSS de fora de 
l'Eixample

6%
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7%
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20%

Atenció de serveis socials

Marroc
22%

Amèrica Central
20%

Amèrica del Sud
28%

Espanya
18%

Resta d'Europa
0%

Àsia sud 
4%
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0%

Àsia oriental
8%

Origen familiar
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 - El període de confinament domiciliari ha estat especialment dur per les famílies que resideixen en 

habitatges compartits en espais reduïts, afectant la salut mental de pares, mares i fills i filles. 

● Manca de coneixement del medi i de la llengua. El 82% de les famílies son d’origen estranger (aquesta 

dada ha incrementat en un 8% respecte l’any anterior). Aquest fet dificulta que moltes famílies puguin 

donar suport a fills i filles a nivell escolar per l’idioma, especialment durant el confinament, en que el 

paper de les famílies en el seguiment escolar ha pres més rellevància. 

● Problemàtica de salut mental en algun dels progenitors. El 18% dels pares i mares fan seguiment 

psicològic. Durant el confinament s’ha vist afectada l’estabilitat emocional en moltes famílies, 

necessitant espais d’escolta, orientació i acompanyament i contenció emocional. 

● Violència en l’àmbit familiar. Un 36% de les famílies ha patit o pateix situacions de violència (de gènere 

i filioparental). 

● Elevat nombre d’unitats monoparentals. Ha augmentat en un 6% el nombre de les famílies 

monoparentals, formades principalment mares, arribant al 56,6%, sovint amb dificultats per conciliar 

vida laboral i familiar. 

● Nombre creixent de famílies refugiades amb fills menors que arriben a Barcelona, arribant al 10% dels 

infants, adolescents i joves atesos. 

● Manca de xarxa de suport familiar i social. Aquest aïllament s’ha vist incrementat per la crisi de la 

Covid19 durant el període de confinament. 

 

Respecte els infants, adolescents i joves: 

● Situacions de desavantatge educatiu: 

- Aquest 2020, el període de confinament per la pandèmia de la Covid19 ha agreujat la situació 

de desavantatge educatiu ja present en la majoria d’infants i joves atesos en no disposar de 

dispositius electrònics i connectivitat per poder continuar l’ensenyament telemàtic, amb manca 

habilitats tecnològiques, i moltes famílies sense disposar d’eines per donar suport a fills i filles en 

l’ensenyament telemàtic.  

- Situacions socioeconòmiques desfavorides que interfereixen en l’adquisició dels aprenentatges. 

La pèrdua de llocs de feina per la Crisi Covid19 ha agreujat aquesta situació. 

- L’exclusió d’habitatge ha fet que molts infants, adolescents i joves no disposin d’un espai adequat 

on poder seguir l’ensenyament durant el confinament, ja que molts resideixen en habitatges 

compartits o pensions, sovint compartint habitació amb mares, pares i germans/es, el que ha 

afectat la seva situació a nivell emocional i relacional. 

-Trastorns d’aprenentatge o de comunicació que afecten l’adquisició i l’ús funcional del llenguatge, 

de la lectura, l’escriptura i les habilitats matemàtiques, o el desenvolupament de l’autoregulació 

emocional i del comportament. 

- Un 37 % dels infants, adolescents i joves tenen Necessitats Educatives Especials (NEE) amb 

dictamen o adaptacions curriculars, i  un 36 %  tenen dificultats importants d’aprenentatge sense 

dictamen. El període de confinament ha afectat  l’atenció a les necessitats educatives específiques. 

- Incorporació tardana al sistema educatiu. El 18% dels atesos tenen dificultats idiomàtiques o 

d’adaptació al nou sistema educatiu.  

● Falta de punts de referència pel menor que, sovint, es troba sense alternatives de lleure i generalment 

sense l’acompanyament o supervisió d’un adult.  
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● Presència de conductes de risc.  

● Augment dels conflictes relacionals en l’entorn familiar, trastorns de l’estat d’ànim (ansietat, depressió) 

i alteracions dels hàbits de son i alimentació agreujats per la situació de confinament.  

● Aquest 2020  el 84% dels infants, adolescents i joves del Centre Obert han estat atesos per serveis de 

salut mental o per la psicòloga del Centre Obert, aquesta darrera ampliant el nombre d’atesos habitual 

durant el confinament per les situacions especificades al punt anterior. 

CSMIJ Eixample. (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil): servei d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica i salut mental. 
Associació ACTO. Servei d’atenció psicològica per a infants, adolescents i famílies que col·labora amb el Centre Obert.  

 

1.2. Objectius del servei 
 

1. Prevenir, detectar i donar a conèixer les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l’escola. 

o Acompanyant i orientant les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills.  

o Afavorint la socialització i la integració social dels infants i joves i les seves famílies. 

o Fent difusió i pedagogia del servei en sectors de la població que el puguin desconèixer.  

 
2. Donar suport, estimular i potenciar el desenvolupament de la personalitat dels menors. 

o Promovent el seu desenvolupament d’una perspectiva psicoeducativa. 

o Potenciant l’adquisició d’aprenentatges bàsics i la competència social. 

o Acompanyant i orientant les famílies en el procés de maduració de l’infant i el jove.  

 
3. Afavorir la socialització i la integració social dels infants i adolescents i de les seves famílies. 

o Afavorint la integració de l’infant i el jove en el seu entorn.  

o Promovent el valor de la convivència i les habilitats socials amb els iguals. 

o Potenciant la integració cultural entre els infants i joves. 

 
4. Promoure el compromís i la transformació social com a opció per a una societat millor. 

o Impulsant i acompanyant processos de voluntariat social.  

 
5. Consolidar les vies de comunicació entre el CO i altres serveis implicats en el procés de desenvolupament 

dels menors.  

CSMIJ Eixample
16%

ACTO
18%

Altres serveis 
de salut …

Sense 
simptomatologia

26%

Atenció psicòloga 
COE
25%

Menors atesos per salut mental
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1.3. Àmbit territorial d’actuació 

 

Segons el principi de serveis de proximitat, l’àmbit territorial del Servei de Centre Obert és principalment el 

districte de l’Eixample (barris de Sant Antoni, Sagrada Família, Dreta de l’Eixample, Antiga Esquerra de 

l’Eixample, Nova Esquerra de l’Eixample i Fort Pienc).   

Tot i això, es dona continuïtat a infants i joves de famílies que residien a l’Eixample però han hagut de fer canvi 

de domicili per motius econòmics i s’han mantingut escolaritzats a escoles/instituts de l’Eixample i/o amb 

vinculació amb els serveis socials de l’Eixample.  

 

1.4. Temporalitat  
 

El Centre Obert desenvolupa les seves activitats amb els infants, adolescents, joves i famílies de setembre a 

juny, de dilluns a divendres, seguint el calendari escolar pel que fa als períodes lectius i no lectius o de 

vacances. L’horari d’atenció directa és de 17:00h. a 20:00h. 

L’horari de treball intern és de 09:00h a 12:00h, de 15:30 a 17:00h i de 20:00h a 20:30 h. (revisió diària). 

 

Horari Activitat 

09:00 - 12:00h 

15:30 - 17:00h 

Gestió del projecte: coordinacions, entrevistes, projectes, programació, 

reunió d’equip, avaluació i seguiment de casos, etc. 

16:30 - 20:00h 

Acollida i berenar. 

Suport a l’escolarització: hàbits d’estudi, reforçament coneixements i 

aula oberta. 

Activitats: desenvolupament dels programes socioeducatius. 

20:00 - 20:30h Avaluació diària de l’equip educatiu. 

 

1.5. Recursos  
 

1.5.1. Professionals  

1.5.1.1. Equip tècnic educatiu:  

L’equip del Centre Obert Eixample és multidisciplinar per garantir una atenció més diversificada format per: 

● 1 titulada en treball social, animació sociocultural i directora de lleure amb jornada complerta (38’5 

h/s direcció COE-administració), tot l’any. 

● 1 titulada en educació social (educadora i coordinadora tècnica del servei), a jornada complerta (38’5 

h/s), tot l’any. 

● 2 educadores socials, a jornada parcial (27.5 h/s). 1 fixe discontinu, 1 tot l’any. 

● 1 educadora social, a jornada parcial (25 h/s). Fixe discontinu. 

● 1 psicòloga, en contracte parcial (12 h/s). Fixe discontinu. 

 

L’equip del COE compta amb el suport de la Direcció Executiva per l’acompanyament i seguiment de la gestió 

del COE, i amb la Responsable de Voluntariat per la selecció i formació inicial de les persones voluntàries. 
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1.5.1.2. Equip de suport educatiu: 

Voluntaris: 

● 35 voluntaris i voluntàries de suport a l’escolarització. 

 

Estudiants en pràctiques: 

● 2 alumnes en pràctiques del grau d’Educació Social: UOC i URL. 

● 1 alumna en pràctiques del títol de Monitor de temps lliure de l’Escola de monitors de Barcelona. 

● 1 alumne en pràctiques de Màster de Psicopedagogia de la UOC. 

 

1.5.2. Recursos econòmics 

Finançament públic:  

● Ajuntament de Barcelona, Àrea de Drets Socials, dins de la Xarxa de Centres Oberts: 20 places 

concertades, 73.720,00 €. 

● Subvenció de la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Direcció 

General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, convocatòria COSPE 2020: 35.000’00 €.  

● Subvenció de la Generalitat de Catalunya a la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai 

(Conveni XACS), Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Direcció General de Joventut: 

2.671,27€ 

 

Finançament privat:  

● Obra Social La Caixa, Programa ProInfància1 : Curs 13 (2019-2020) 35.000,00€. 

● Càritas Diocesana de Barcelona: 6.800,00 €.  

● Fundació Nous Cims, per a beques d’estudis al nois i noies en formació professional i estudis 

universitaris: 7.775,32 €. 

● Fundació Nous Cims, per ajut extraordinari COVID-19: 1.507,00 €  

 

Recursos propis:  

● Donatius: 2.349,00 €.  

● Aportacions dels usuaris 

per a activitats 

específiques: 548,00 €      

 

 

 

 
1 Amb el recolzament de l’Obra social “la Caixa” i el seu programa Caixa Proinfància, que té per objectiu 
trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de 
qualitat.  
Amb el programa CaixaProinfància, realitzem una intervenció integral proporcionant als infants i a les seves 
famílies serveis de reforç escolar i educació no formal i temps lliure, a més d’ajuts per a l’equipament escolar, 
ulleres o audiòfons. 

 

Subvencion 
públiques

22%

Subvencions 
privades

33%

Donatius
2%

Serveis
43%

ORIGEN DELS FONS
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1.5.3. Infraestructurals 

El Centre Obert disposa d’un conveni amb l’Institut Jaume Balmes, per a ús social de l’institut. Els espais que es 

fan servir són:  

● Menjador amb office a la planta baixa (punt de trobada, de berenar, de reforç per al grup de petits, i 

per activitats-tallers, segons la planificació diària; d’ús exclusiu per al Centre Obert en horari de tarda); 

● Pati interior amb accés des del vestíbul i des del menjador (per a l’acollida i les activitats d’exterior; 

d’ús exclusiu del Centre Obert en horari de tarda); 

● Aules 13, 14, 15, 34, 36, 37.  

● Gimnàs (tres hores a la setmana); 

● Despatx de l’equip educatiu del Centre Obert a la planta baixa. 

● Sala de visites/tutories en horari de tarda per l’atenció personal als menors i famílies. 

 

1.6. Accions metodològiques  
 

La metodologia educativa del Centre Obert es caracteritza per: 

● El seguiment individual. Per garantir un seguiment individualitzat, el 100% dels infants, adolescents i 

joves atesos disposen d’un Projecte Educatiu Individual.  

● El seguiment grupal. Es realitza un treball en grup, ja que és en aquest espai en el que es 

desenvolupen i es poden treballar les habilitats socials necessàries per millorar les relacions amb 

l’entorn. 

● Intervenció amb la família. Des de l’entrada del/la menor al Centre Obert, s’implica la família de 

forma activa i positiva en el seu procés educatiu proporcionant eines per abordar les diferents 

situacions i dificultats que es puguin produir en la vida quotidiana en relació a l’educació de fills i filles. 

● El treball en xarxa. S’estableix una coordinació amb tots els agents socials i educatius que intervenen 

amb l’infant/jove en el territori. 

● El treball en equip. La tasca de l’equip comprèn la unificació de criteris, planificació conjunta, 

coordinació i comunicació interna. 

● L’avaluació. L’equip educatiu avalua diàriament la tasca educativa en finalitzar l’atenció directa,  

setmanalment en reunió de seguiment i trimestralment per fer seguiment dels casos,  analitzar la 

tasca educativa individual  i grupal, així com el projecte en general.  

Els infants i adolescents fan avaluació de les activitats a través de les assemblees establertes i de full 

de seguiment diari del suport acadèmic. 

Les famílies avaluen les activitats del Grup de famílies, així com el funcionament del Centre Obert. 

 

2. Programes Socioeducatius 
 

Aquest 2020 totes les activitats i accions educatives del Centre Obert Eixample s’han vist alterades per la 

crisi originada per la Covid19, en un primer període (de març a juny) pel confinament domiciliari en el que 

l’atenció va passar de ser presencial a haver de cercar altres vies per mantenir la nostra tasca, i en un segon 

període (juny i de setembre a desembre) quan podem reprendre l’atenció presencial però amb 

modificacions a les activitats. 
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També a causa de les necessitats detectades hem pogut ampliar àrees de treball i promoure i participar en 

diferents projectes adreçats específicament a incidir en diferents aspectes de la crisi Covid19. Aquestes 

queden especificades en cadascun dels programes educatius. 

      

2.1. Programa educatiu d’educació per a la salut 
 

Educar en els hàbits d’higiene i de salut, així com ajudar a les famílies a cobrir les necessitats bàsiques, 

quan sigui necessari.  

 

Accions desenvolupades: 

● Berenar. Diàriament, en el moment d’arribada al Centre Obert, es facilita un espai en el que infants, 

adolescents i joves berenen i comparteixen amb companyes i educadores com ha anat el dia. Aquest 

espai té com a objectiu l’adquisició d’hàbits bàsics d’higiene i la promoció d’una dieta equilibrada 

oferint berenars que consten d’entrepà, fruita i lacti, així com oferir un espai de relació entre infants, 

adolescents, joves i equip educatiu. 

Durant el període de confinament vam gestionar la distribució de les targetes moneder berenar a 

totes les famílies del Centre Obert. 

En la tornada a l’atenció presencial l’espai d’acollida i berenar s’ha mantingut amb alguns canvis: 

fent el berenar en espai obert i mantenint grups bombolla en quatre àrees diferenciades. 

 
 

● Mesures preventives Covid 19 

Des de la irrupció de la Covid19, s’ha fet difusió a infants, adolescents, joves i a les famílies de les 

mesures preventives de contagis i els diferents protocols sanitaris per diferents vies: xarxes socials, 

Classroom, tutories i entrevistes individuals i activitats grupals tant durant el confinament com en la 

represa de l’activitat presencial. 

Es fa una funció pedagògica per tractar la importància de la higiene de mans, distància i mascareta en 

totes les activitats que es realitzen, fent partícips infants, adolescents, joves i famílies de l’aplicació 

dels protocols sanitaris.  

 

● Projecte Gasol Foundation per la promoció d’hàbits saludables durant el confinament. Hem 

participat al projecte Gasol Foundation fent difusió a les famílies del grup de primària d’activitats i 
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propostes per la promoció de l’exercici físic, alimentació saludable i hàbits de salut durant el 

confinament via xarxes socials. 

● Parlem-ne: En aquest taller es realitzen activitats de prevenció i reflexió respecte temes proposats en 

assemblea pels infants, adolescents i joves o necessitats detectades per l’equip educatiu.  

- Taller d’educació afectiva sexual. S’han tractat l’afectivitat i sexualitat a l’adolescència: 

autoconeixement del cos, desmuntar mites i creences relacionats amb l’inici de les relacions 

afectives i sexuals, reconeixement i acceptació de la diversitat sexual. 

- Consums i els seus efectes: En aquest taller s’han tractat amb el grup de joves i adolescents els 

efectes de les diferents substàncies addictives, el seu consum, els efectes en la salut i altres 

conseqüències negatives com els abusos sexuals  a partir del consum voluntari o no. S’ha tractat 

també les addiccions a les TIC. 

Durant el període de confinament, s’han proposat activitats via Classroom i treballat a nivell 

grupal en trobades telemàtiques.  

 

● Taller de cuina. De realització setmanal a tots els grups d’edat. En aquesta activitat es treballa 

l’adquisició hàbits d’higiene, ordre i neteja de l’espai, ús correcte d’utensilis, conèixer diferents 

aliments i les seves qualitats, potenciar una alimentació equilibrada, interpretar una recepta i el  

treball col·laboratiu, així com treballar la interculturalitat a través de les receptes. 

Durant el confinament es continuen proposant receptes via la plataforma  Classroom.  

En el darrer trimestre s’ha pogut reprendre presencialment en un espai diferent per poder garantir 

la distància i extremant les mesures higièniques en les que cada infant, adolescent i jove prepara la 

recepta en format individual.  

 

 
 

● Mou-T. Amb aquesta activitat setmanal per a tots els grups d’edat, es promou l’activitat física, el 

treball en equip, el respecte per les regles del joc i pels companys. S’han realitzat  jocs cooperatius, de 

destresa, gimcanes i introducció a diferents esports. 

Durant el confinament es van proposar activitats per promoure l’activitat física des de casa.  

El darrer trimestre, s’han continuat realitzant activitats garantint les mesures i el protocol de 

prevenció. Es proposen activitats en les que es pugui mantenir la distància i desinfecció dels 

materials utilitzats. 
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● Programa atenció bucodental. El darrer trimestre del 2020 hem participat al Projecte d’atenció a la 

Salut Bucodental que s’ofereix als centres socioeducatius de la XACS de la Fundació Pere Tarrés 

conjuntament amb ADE Clínica Dental. Professionals han realitzat la revisió bucodental al Centre 

Obert a 22 infants fins als 12 anys i 11 infants estan en procés de tractament dental a la Clínica Dental 

ADE.  

2.2. Programa educatiu de suport a l’educació formal  
 

Donar suport a l’escolarització i als processos d’aprenentatge, fent seguiment del mateix.  

El desenvolupament del programa s’ha vist afectat especialment durant el confinament. En aquest període 

s’ha prioritzat l’atenció individualitzada, donant suport telemàtic en les tasques diàries. S’incrementen les 

coordinacions amb centres escolars i serveis socials per informar les necessitats que detectem, coordinar les 

tasques que han de realitzar i cercar una resposta per garantir l’escolarització en aquest període. Molts dels 

infants, adolescents i joves no disposen de dispositius per seguir l’ensenyament i majoritàriament la manera 

de fer l’acompanyament és via telefònica. La situació de desavantatge educatiu s’incrementa, fet que hem 

pogut constatar en la represa de l’atenció presencial el darrer trimestre de 2020, amb retrocés en es 

aprenentatges i especialment a nivell idiomàtic en els casos d’infants, adolescents i joves dels que la llengua 

vehicular familiar no és el castellà /català. 

 

Accions desenvolupades: 

● Reforç  escolar  individual. Aquells infants o joves que presenten major dificultat a nivell acadèmic han 

rebut el suport individualitzat d’un voluntari/ària, alumne/a de pràctiques o educador/a per reforçar 

l’assoliment de continguts. Durant el confinament s’ha realitzat el seguiment individual per les 

educadores referents de cada grup a través del telèfon i/o videotrucades.  

 
● Reforç en grup reduït. Espai d’estudi assistit amb suport d’educadores, voluntariat i alumnat de 

pràctiques per ajudar a resoldre dubtes i on es treballa l’adquisició d’hàbits i autonomia personal.  

● Recerca de materials pedagògics. Tots els infants i joves disposen d’un material personalitzat adaptat 

a  les seves necessitats educatives. Aquest material el formen fitxes per reforçar les matèries 

instrumentals i en alguns casos material específic facilitat en coordinacions pels centres educatius.  

Durant el període de confinament s’han elaborat i enviat materials per complementar o adaptar les 

tasques acadèmiques. 
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● Seguiment tutorial. Acompanyament individual que implica l’infant, adolescent i jove en el seu procés 

d’aprenentatge, fent seguiment de l’evolució i necessitats detectades i marcant objectius de l’infant, 

adolescent i jove amb l’educadora referent. 

● Revisió i avaluació. A partir de les eines d’avaluació individual (diària i trimestral) i reunions de l’equip 

educatiu, s’ha fet el seguiment individualitzat de tots els infants, adolescents i joves, formulat 

objectius i dissenyant estratègies de treball. 

● Treball en xarxa. S’han realitzat reunions/correus/trucades amb els centres educatius per avaluar les 

necessitats i l’evolució dels nois i noies. S’han realitzat coordinacions escola-família per establir 

objectius i unificar criteris d’actuació. S’han realitzat reunions multiserveis específiques (escola, serveis 

socials, Centre Obert) per tractar casos concrets.  

Aquest curs han sigut 27 centres escolars amb els que hem fet reunions presencials, coordinacions 

telefòniques i seguiment per correu electrònic amb tutors/es, EAP i orientadors/es. A partir del 

període confinament s’incorporen les videotrucades amb les diferents professionals. Hem participat a 

les Comissions Socials de 3 centres educatius. 

● Campanya de recollida de dispositius “Dóna una tablet o PC”: Durant el confinament es detecta la 

manca de dispositius a moltes llars del Centre Obert. La Fundació Privada Viarany i el grup EDIW 

Barcelona impulsa la campanya de recollida i distribució de dispositius “Dóna una tablet o PC” 

adreçada a infants, adolescents i joves del Centre Obert que no disposaven de material per seguir 

l’ensenyament telemàtic i no n’havien rebut dels centres educatius. Es recullen 67 dispositius dels 

quals, un cop seleccionats, revisats i habilitats, se’n distribueixen 45 de maig a setembre de 2020. 

● Activitats de competència digital: El darrer trimestre del 2020, un cop reiniciada l’activitat presencial, 

hem dedicat un taller específic setmanal en el que es treballen les competències digitals, especialment 

en el grup de primària, grup que ha presentat més dificultats en aquest àmbit.  
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2.3. Programa educatiu de promoció i autonomia personal  
 

Fomentar l’autonomia, la independència i la responsabilitat dels nois i noies.  

 

Accions desenvolupades:  

● Atenció personalitzada. A través de tutories, s’ha orientat els joves amb risc d’abandonar els estudis i 

les seves famílies per trobar alternatives dins el sistema educatiu (PFI, Cicles Formatius). 

S’ha fet acompanyament i suport específic en el procés d’orientació i d’inscripció a CFGM durant el 

període de confinament. 

● Coordinacions i treball en xarxa: S’han realitzat coordinacions (reunions, trucades i correus)  amb els 

centres educatius amb reunions Centre Obert/joves i tutors per establir objectius.  

● Grup de joves de 16 a 18 anys.  

- Fundació Nous Cims. Aquest 2020 la Fundació Nous Cims ha becat 4 joves per continuar els 

estudis de CFGM, CFGS i universitaris i amb un ajut econòmic especial per aquelles despeses 

familiars bàsiques que no s’han pogut cobrir a causa de la crisi Covid19 del qual se n’han 

beneficiat 2 famílies.  

 

2.4. Programa educatiu de competència social, participació i educació en 

valors  
 

Desenvolupar habilitats socials de comunicació, participació i relació i fomentar la descoberta i la 

interiorització de valors socials.  

 

Accions desenvolupades:  

● Acollida. En el primer espai de trobada de la tarda els nois i noies comparteixen amb els companys i 

educadors com ha anat el dia, disposen d’un espai de relació i de temps lliure on compartir i jugar 

abans d’incorporar-se a les activitats del Centre Obert. 

Aquest espai s’ha vista alterat pels protocols de prevenció, essent un espai de trobada diferenciat 

per cada grup amb l’educadora referent. 

● Dinàmiques de grup. S’ha potenciat la participació, l’expressió d’idees, el respecte als altres i el treball 

en col·laboratiu. Es treballen eines per adquirir una comunicació assertiva. 

● Cine-fòrum. Aquest taller setmanal té com a objectiu suscitar valors i una posterior reflexió 

crítica/debat. S’ha fet una selecció de materials audiovisuals que recullen les demandes dels nois/es i 

al mateix temps treballen continguts educatius. S’han treballat continguts de gènere, diversitat 

funcional, adolescència, relacions familiars, assetjament escolar, violència, racisme, interculturalitat. 

● Atenció tutorial. Aquesta eina ens permet, a partir del vincle educadora-infant, adolescent, jove, 

detectar dificultats a nivell personal, familiar, escolar i social per donar suport emocional, orientació i 

facilitar eines per gestionar les dificultats observades. Durant el confinament s’han incrementat el 

nombre de tutories individuals (telefòniques) a fi de donar suport, acompanyament emocional, 

mantenint el vincle. Es manifesten més situacions d’angoixa, malestar emocional, necessitat d’espai 
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d’escolta i en alguns casos es fan derivacions a la psicòloga del Centre Obert. En la tornada a 

l’atenció directa hi ha més demanda per part dels adolescents i joves d’aquest espai individual. 

● Activitats per l’aprenentatge emocional. Aquest curs hem realitzat tallers per crear espais d’expressió 

a través de diferents metodologies on els infants puguin identificar i expressar emocions pròpies i 

reconèixer les dels altres. 

S’ha fet especial incidència en el benestar emocional amb activitats que proporcionen eines per la 

gestió i expressió emocional, suport grupal, tècniques de relaxació. Durant el confinament s’han fet 

propostes a les reunions telemàtiques grupals i a nivell individual. En el darrer trimestre observem 

com infants, adolescents i joves fan major demanda d’espais d’expressió emocional, especialment 

els grups d’adolescents joves. 

● Assemblees. Per potenciar la implicació en el Centre Obert, la responsabilitat, autoorganització, 

respecte, les capacitats comunicatives, la presa de decisions i la participació crítica, es realitzen a les 

activitats setmanals i a principi i final de trimestre per avaluar les activitats i per fer noves propostes. 

 

 
 

● Festes i tradicions populars. Les celebracions són una eina de participació i coneixença de les 

tradicions i festes populars, així com potencien l’intercanvi cultural. Aquest 2020 hem pogut celebrar 

presencialment Carnestoltes, i a partir del període de confinament, via telemàtica Sant Jordi, amb 

propostes per tota la família. Les celebracions de Nadal i Castanyada s’han realitzat per grups 

bombolla.  

● Parlem-ne! A partir de les necessitats observades per l’equip educatiu i les demandes dels infants i 

joves, s’han realitzat tallers setmanals per tots els grups d’edat en el que hem abordat des d’una 

vessant preventiva: assetjament escolar, ús responsable de les xarxes socials, educació socioafectiva 

i sexual, identitat sexual, desmitificació de la pornografia, identificació dels diferents tipus de 

violències, mites de l’amor romàntic des d’una perspectiva de gènere que també es treballa 

transversalment a totes les activitats del Centre Obert. 

● Intervenció en habilitats socials i grupals a través del Teatre de l’Oprimit. El darrer trimestre del 2020 

desenvolupa al grup de Grans del Centre Obert el projecte de l’alumne en pràctiques del màster de 

Psicopedagogia.  
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2.5. Programa educatiu d’expressió i joc  
 

Expressar i comunicar emocions i vivències i realitzar processos propis de creació artística.  

 

Activitats desenvolupades:  

● Tallers d’art plàstic. S’ha treballat amb diverses tècniques i materials per fomentar la creativitat, 

treballar emocions a través de l’art plàstic, el treball en equip, la reutilització i reciclatge de diferents 

materials i el consum responsable. Durant el confinament s’han fet propostes d’activitats artístiques 

via Classroom amb participació per part dels infants, adolescents  i joves de les creacions realitzades. 

● Sortides: Aquest 2020 degut a les restriccions per la Covid19 s’ha reduït el nombre de sortides. Hem 

assistit a espectacles del Centre Cívic Sagrada Família. 

● Ludoteca. A través dels jocs de taula es treballen habilitats socials com la relació amb els companys i el 

respecte: aprendre a guanyar i perdre el torn, seguir les normes del joc, col·laborar, adquirir hàbits 

d’ordre. Un espai present durant tot el curs i grups que afavoreix la imaginació i creativitat, i potencia 

habilitats cognitives com la memòria i l’atenció. 

● Jocs d’exterior. Aquests jocs potencien el lligam de grup. S’han fet  jocs de col·laboració, moviment i 

agilitat que han permès potenciar el treball en equip, la relació amb els iguals i el respecte de les 

normes del joc a tots els grups d’edat.  

● Campanya recollida de joguines Fundació Pere Tarrés: Aquest any el Centre Obert ha participat a la 

Campanya de Recollida de Joguines per als infants que assisteixen als centres de la Xarxa de Centres 

Socioeducatius de la Fundació, rebent material pel desenvolupament de les activitats del programa 

d’expressió i joc. 

● Campanya “Arbre dels Somnis” de CaixaBank: Al desembre de 2020, els i les infants, adolescents i 

joves del Centre Obert han participat a la campanya escrivint la carta als reis amb els seus desitjos per 

Nadal i posteriorment s’ha fet l’entrega dels regals al nostre centre. 

 

 

2.6. Programa de suport familiar i d’atenció psicològica  
 

Donar suport a la família en el procés de maduració i d’educació dels fills.  

Aquest programa ha tingut una especial rellevància durant el període de confinament, en el que s’han detectat 

moltes situacions que han requerit intervenció a nivell d’acompanyament emocional a les famílies i infants, 

adolescents i joves.    

 

Activitats desenvolupades:  

● Orientació psicològica individualitzada. Espai individual per aquells nois i noies del Centre Obert que 

necessiten un suport psicològic amb mancances en el desenvolupament afectiu, psicològic o cognitiu. 

És una intervenció específica i temporal si les condicions que han fet necessària aquesta atenció 

milloren o es fa una derivació a serveis especialitzats. 

Durant el període de confinament s’han incrementat el nombre d’atencions per situacions 

d’inestabilitat emocional, alteració d’hàbits (menjar i son), pors, angoixa, solitud. Aquestes 
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atencions es van fer via telefònica. 

● Associació ACTO. Continua la col·laboració d’ACTO amb el Centre Obert, atenent infants i joves no 

vinculats a serveis de salut mental i derivats pel Centre Obert per fer un primer estudi diagnòstic i la 

posterior derivació. Es realitzen deu sessions d’una hora setmanal als espais del Centre Obert per 

garantir assistència i un espai de seguretat. Durant el 2020 s’ha realitzat un estudi diagnòstic psicològic 

a 13 infants i adolescents de gener a març i de setembre a desembre. 

● Entrevistes familiars. Es realitza una a principi de curs i trimestralment per avaluar el procés dels fills i 

filles. A més, a demanda de l’equip educatiu o per petició de la pròpia família, s’han realitzat 

entrevistes en aquells moments en què s’ha considerat necessari tractar aspectes importants del 

desenvolupament dels menors.  

● Orientació psicològica familiar. S’ha donat suport i orientacions a nivell familiar en aspectes com els 

límits, conflictes relacionals i en l’acompanyament i orientació de les necessitats educatives especials 

detectades i no diagnosticades.  

Durant el confinament s’han incrementat les sessions individuals per fer seguiment de l’evolució 

dels menors i donar resposta a les necessitats i demandes de les famílies  com orientació, suport 

emocional, pautes educatives i d’habilitats parentals, gestió emocional i de conflictes. S’han fet via 

telefònica. 

S’ha fet atenció individualitzada especialment en aquells casos d’angoixa per contagi de Covid19 de 

pares, mares i fills/es. 

● Grup de famílies. Espai de trobada familiar amb l’objectiu de reforçar les capacitats parentals i crear 

una xarxa de suport. 

 

Durant el confinament s’han proposat activitats per les famílies per potenciar el benestar físic i emocional i 

s’han fet trobades telemàtiques en les que s’han compartint angoixes i s’han facilitat eines per gestionar les 

emocions generades per la crisi i per mantenir la vinculació al grup.  

En reprendre l’atenció presencial, s’ha integrat el Programa “Estem en Xoc” a les activitats del Grup de 

famílies durant el darrer trimestre del 2020.  

Aquest programa de suport emocional i relacional a famílies, infants i adolescents atesos als Centres Oberts de 

Barcelona és impulsat pel Departament de Salut de Barcelona en coordinació amb la xarxa de Centres Oberts 

de la ciutat i el Departament d’Atenció Social a la Família i la Infància.  

La implementació del programa al Centre Obert l’ha portat a terme una psicòloga del programa conjuntament 

amb la psicòloga del Centre Obert.  

Les sessions, quinzenals de dues hores de durada, s’han dissenyat en funció de les necessitats de les famílies 

del Centre Obert i s’han tractat temes per gestionar amb fills i filles: La gestió de les tics, límits i pactes, gestió 

emocional i dol, i afectes i sexualitat . 

 

2.7. Els efectes de la COVID-19 en l’acció del Centre Obert Eixample      

 

La situació creada arrel de la pandèmia de la COVID19 ha impactat fortament en el desenvolupament de les 

activitats i en la vida quotidiana del Centre Obert. Per una banda ha suposat un treball d’adaptació a noves 

formes de funcionar, i per altra banda, ha fet emergir situacions sobrevingudes que afecten fortament tant els 

infants i joves com les seves famílies. Algunes d’aquestes situacions abans podien estar latents i s’han fet més 
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paleses, d’altres són noves i cal tenir-les en compte. Les hem volgut recollir i ordenar, per poder reflectir millor 

la realitat, fer la oportuna intervenció, i el posterior seguiment. 

 

✓ Respecte a les famílies 
Durant el confinament 

● Augment de les tutories per l’acompanyament educatiu individualitzat i de l’atenció psicològica 

oferint:  

- Pautes per la gestió emocional del confinament i acompanyament emocional en casos de contagi 

o aïllament per la Covid19. 

- Estratègies per donar resposta a les alteracions de la son, pors, ansietat i estat d’ànim 

manifestades i sensació de solitud. 

- Pautes per la gestió relacional maternofilial i conflictes familiars agreujats pel confinament.  

- Suport en l’organització de tasques i horaris. 

● Increment de la detecció de no cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, subministraments, 

habitatge). Es fa contacte i notificació amb serveis socials de referència. Moltes famílies connecten 

amb el Centre Obert en no poder contactar amb els diferents serveis per notificar situacions. 

● Suport en tràmits i orientació. Degut a la saturació d’altres serveis les famílies han fet demanda de 

suport a les professionals del Centre Obert (inscripcions, notificacions rebudes). S’ha fet suport i 

derivació/notificació al servei corresponent. 

● Suport en l’acompanyament a fills i filles en l’ensenyament telemàtic: Dificultats de les famílies en 

l’accés a plataformes educatives, manca de competències digitals, dificultats idiomàtiques. Es detecta 

necessitat d’oferir espai formatiu en competències digitals per a famílies. 

 

✓ Respecte als infants, adolescents i joves 
Durant el confinament 

● Augment de l’acompanyament educatiu individual per: 

- Suport i acompanyament emocional. 

- Acompanyament individualitzat diari en les tasques educatives (organització, adaptació de material, 

elaboració de materials de suport).  

● Augment de l’atenció psicològica:  

- Trastorns de la son, alimentació i alteració d’hàbits.  

- Estats d’ansietat i pors causades pel confinament. 

- Sobreutilització de les pantalles. 

● Detecció de manca de dispositius per seguir l’ensenyament telemàtic.  

- Treball en xarxa per donar resposta a l’escletxa digital.  

- Campanya de recollida de dispositius. 

● Suport individualitzat per compensar la manca d'habilitats digitals. 

Després del confinament 

● Suport específic per endarreriment en les competències lingüístiques en menors que no tenen castellà 

o català com a llengua vehicular familiar. 

● Suport en l’endarreriment general en els aprenentatges a causa del període de confinament. 
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● Ampliació d’espais d’acompanyament i d’expressió emocional individual i grupal. 

● Activitats i tallers per la millora de les competències digitals.  

✓ Respecte a la metodologia 
Durant el confinament 

● Implantació del teletreball en l’equip educatiu. 

● Cerca de noves vies de comunicació per l’acció educativa: trucades, videotrucades, aplicacions i 

sessions de  formació d’equip. 

● Creació de plataforma  educativa per la difusió de les activitats socioeducatives. 

● Trobades grupals telemàtiques (famílies, infants, adolescents i joves). 

● Treball en xarxa telemàtic. 

 

Després del confinament: 

● Disseny i implementació de protocols preventius. 

● Modificació de l’estructura dels grups i activitats: 

- Grups bombolla estables amb educadora referent. 

- Voluntariat fixe en cada grup. 

- Activitats adaptades als protocols sanitaris. 

- Augment d’activitats a l’exterior. 

 

✓ Respecte a l’equip educatiu:  
Durant el confinament 

● Formació intensiva per l’ús de noves plataformes educatives i de comunicació.  

● Treball en equip telemàtic. 

● Formació específica en acompanyament emocional. Projecte d’acompanyament socioemocional per 

equips de centres oberts. Proposada per l’Ajuntament de Barcelona i organitzat per la Fundació Nous 

Cims i SEER. 

● Formació específica sobre la COVID-19 i la prevenció de riscos laborals, efectuada per ASPY Formación. 

● Seguiment telefònic/telemàtic del grup tutoritzat per part de les educadores referents. 

 

Després del confinament 

● Formació específica en acompanyament emocional. 

● Aplicació dels protocols de prevenció de la Covid 19 en l’atenció directa. 

● Atenció directa en grup estable. 

✓ Respecte al treball en xarxa 
Durant el confinament 

● Increment de les coordinacions amb serveis socials per notificar de manca de cobertura de necessitats 

bàsiques, a més a més del seguiment habitual de casos. 

● Increment de les coordinacions amb centres educatius pel seguiment de les tasques i necessitats 

detectades (dificultats d’accés a l’ensenyament telemàtic). 
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Després del confinament 

● Es manté la via telemàtica per la majoria de coordinacions. 

✓ Programes i campanyes específiques  

Durant el confinament 

● “Dóna una tablet o un PC”. Campanya de recollida i distribució de dispositius electrònics per 

l’ensenyament telemàtic impulsat per la Fundació Privada Viarany i grup EDIW Barcelona.  

● Projecte Gasol Foundation per la promoció d’hàbits saludables durant el confinament. 

 

Després del confinament 

● Programa “Estem en xoc”. Suport emocional i relacional a famílies, infants i adolescents atesos als 

Centres Oberts de Barcelona és impulsat pel Departament de Salut de Barcelona en coordinació amb 

la xarxa de Centres Oberts de la ciutat i el Departament d’Atenció Social a la Família i la Infància.  

● Reducció de l’escletxa digital. S’han posat en funcionament els ordinadors usats donats per l’empresa 

Medtronic, per la seva utilització durant el reforç escolar, i per fer tallers d’alfabetització digital amb 

els infants i joves. Estem planificant cursos també per a mares. 
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3. Altres projectes del “Centre Obert Eixample” 
 

3.1 “Tu pots!” - Xarxa d’Acompanyament Educatiu 

 

L’origen del projecte és la necessitat de suport o acompanyament educatiu detectada al Districte per diversos 

agents de forma separada: (1) El Centre Passatge, que havia començat com a reforç escolar l’any 1995 i com a 

Centre Obert el 2008, acumulant una llarga llista d’espera per la manca de recursos al territori, que aportarà la 

base metodològica del projecte; (2) l’Espai Social Provença havia començat un grup experimental de reforç a 

partir del qual es crearà l’avantprojecte del que avui tenim; (3) el Casal Loiola estudia la seva manera 

d’implicar-se més en el barri i detecta dues línies; una d’elles, un reforç escolar que anomenarà “Tu Pots!”; (i 

4) el Serveis Socials de l’Antiga Esquerra de l’Eixample convoca tots els anteriors el juny de 2012 per impulsar 

una acció comuna (projecte comunitari). L’octubre del mateix any comença el projecte amb tres espais 

d’acompanyament educatiu, un ofert per cada entitat participant.  

 

 
El 2020 han funcionat els següents grups: 

● Espais gestionats directament pel Centre Obert Eixample-FPV: 

● Espai educatiu “Tu pots!” a l’Institut Jaume Balmes. Un màxim de 15 places de 2n cicle d’ESO o 

superior (dimarts i dijous, de gener a juny, i de setembre a desembre, de 17:45h a 19:15 h). Aquest 

2020 s’han atès 15 joves derivats per l’EAP de l’Eixample i els centres de Serveis Socials. Durant el 

confinament es va suspendre l’atenció. El mes d’octubre vam reprendre l’activitat. 

● Espais gestionats per altres entitats:  

● Espai “Tu pots!” al Casal Loiola-Primària. Un màxim de 10 places de primària (dilluns i dimecres, de 

gener a juny, i de setembre a desembre, de 17:30 a 19:00 hores) 

● Espai “Tu pots!” al Casal Loiola-ESO. Un màxim de 10 places de 1r i 2n d’ESO (dilluns i dimecres, de 

gener a juny, i de setembre a desembre, de 17:30h a 19:00 h).  

 

El Centre Obert Eixample-FPV ha realitzat, també, la coordinació general de tot el projecte, la dinamització de 

les reunions de seguiment i coordinació, així com contactes amb diferents entitats i/o serveis interessades en 

replicar el model de la Xarxa "Tu pots!" en altres barris de la ciutat de Barcelona.  
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3.1.1 Ús de TICs 

Les aules de l’espai Tu Pots! – COE compten amb ordinadors a disposició dels joves per tal de fer les seves 

tasques educatives, donat que per a aquests cursos, totes les escoles i instituts tenen un format de treball 

molt telemàtic. S’han fet sessions de formació en habilitats tecnològiques per tal d’enfortir els seus 

coneixements i facilitar-los la realització dels treballs. 

 

L’empresa MERCK ens va fer donació de 5 ordinadors portàtils usats que es van dotar de sistema operatiu i el 

software necessari per a la correcta utilització per part dels joves i MediaMarkt 10 fundes per a portàtils.  

Medtronic ha fet donació de 20 ordinadors portàtils usats, als quals també s’hi ha posat  el sistema operatiu i 

el software necessari per que les infants i joves hi puguin treballar. 

 

Alguns joves tenen el seu propi ordinador, però d’altres no, i 

afavorir que puguin utilitzar-lo durant l’activitat fa que puguin 

seguir la seva formació escolar de forma proactiva. Avui en dia, 

moltes activitats, en aquests cursos de la ESO, només es poden 

fer de forma virtual. Les situacions de vulnerabilitat que 

pateixen, en no tenir mitjans tècnics, fa que l’escletxa digital 

amenaci d’empitjorar la seva situació. 

 

3.1.2. Voluntariat 

De gener a març vam comptar amb la col·laboració de 2 persones voluntàries i d’octubre de desembre hem 

comptat amb la participació de 4 persones voluntàries.  

 

Dos d’aquests voluntaris/es han participat al curs organitzat per la Fundació Privada Viarany, InteRed i l’Escola 

Arrels: “Curs de Ciutadania Global. Vers un voluntariat transformador”, adreçat a la formació del voluntariat.  

 

Finalment, s’han fet reunions trimestrals per tal d’avaluar la marxa de l’activitat, i es presenten iniciatives per 

a millorar l’atenció i enfortir els aprenentatges dels joves.  
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3.2 “A temps!” - Intervenció amb menors estrangers no acompanyats 
 

3.2.1 Població jove destinatària 

L’any 2020 s'ha atès, entre els tres cursos/trimestres, a 15 joves (100% nois) migrants, sense referents 

familiars, d’entre 16 i 19 anys, dels quals la major part eren provinents del Marroc (9, 2 dels quals amazics), 

tres de Gàmbia, dos de Senegal i un de Ghana. Tos ells amb un temps d'estada al país inferior als 2 anys, 

essent els joves del Marroc els que feia més temps que estaven a Catalunya (1-3 anys). 

 

Els anys d'escolarització als països d'origen també són força variats, i en alguns casos són difícilment 

homologables al sistema educatiu català i europeu. Oscil·len entre els 3 anys d’escolarització i els 11, sent 8 la 

mitja d'anys escolaritzats.  

 

La majoria dels joves participants tenien 17 anys quan es van inscriure (12 joves, tot i que a un d’ells un metge, 

i per ordre de Fiscalia, va indicar que ja tenia 18 anys). Si bé 3 joves ja eren majors d’edat i tenien 18 anys. El 

projecte/recurs A Temps! treballa tant amb joves tutelats com extutelats. Ho fem perquè la situació 

d’extutelat és la que comporta una dificultat més important en la integració social del jove al país d’acollida al 

haver de marxar molts d’ells dels centres d’acollida i establir-se en un alberg o un altre centre residencial de 

protecció social, sense un equip d’educadors/es que el sostingui. 

 

Dels 15 joves que han assistit entre el segon trimestre (gener-març) del 2019-2020 i el primer trimestre 

(novembre-març) del 2020-2021, 8 joves han obtingut el certificat (72,2%); tots ells del segon curs del 2019-

2020. El curs que ha començat al novembre, al haver unit dos trimestres per haver iniciat tard el curs per 

garantir l’aplicació dels protocols per la COVID-19, encara cap jove ha obtingut el certificat d’aprofitament i 

assistència. 

 

3.2.2. Resposta a la necessitat d’acollida: el projecte A Temps! 

El projecte ofereix un programa d’acollida a adolescents i joves nouvinguts sense referents familiars al territori 

per ajudar-los en la seva inclusió social a la societat d’acollida mitjançant la formació en el coneixement de la 

llengua, la cultura, el treball en valors i les competències socials. S’ofereix com un recurs als centres d’acollida 

de Barcelona. 

El projecte es concreta en un acompanyament educatiu, formatiu i emocional per a adolescents de 16 a 18 

anys, i joves extutelats fins als 19 anys, nouvinguts, 

sense referents familiars al país d’acollida i amb 

dificultats d’accés al sistema educatiu formal per la 

seva edat, la seva situació legal i/o pel 

desconeixement de les llengües vehiculars de 

Catalunya. El treball es du a terme a partir de la 

formació en competències bàsiques (llengua 

castellana, llengua catalana i competència 

matemàtica bàsica) i transversals (descoberta i 

coneixement del país i de la cultura de la societat 

d'acollida, competències socials, incloent 
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l’alfabetització digital). Es realitza un curs per cada trimestre “escolar”. 

 

Degut a la pandèmica causada per la COVID-19 i en la voluntat d’aprofundir en l’escletxa digital, s’han realitzat 

classes d’alfabetització digital, fent ús de les TIC, en les sessions de tutoria, que han servit per fer un pas 

endavant en la inclusió i integració dels joves a la societat, tot reforçant l’autonomia en l’ús dels serveis que el 

país d’acollida els ofereix. 

 

Les activitats de coneixement de l’entorn els permeten guanyar autonomia en la seva vida quotidiana. S'han 

fet sortides al mercat de la Concepció, s'han vist vídeos sobre Mercabarna, per descobrir de forma vivencial la 

part teòrica treballada a classe (aliments, pagament dels productes, oficis de mercat, mesures de pes, etc). 

 

Tot i que no ser un centre pre-ocupacional ni de capacitació professional, s´ofereixen algunes eines bàsiques 

que els facilitin poder accedir al mercat laboral en unes millors condicions. Per això s'ha treballat de forma 

transversal l'orientació prelaboral: han après a fer un currículum, cartes de presentació per sol·licitar feina o 

l'accedir a un curs, role playing d'entrevistes de feina, etc. S’han dut a terme visites de diferents professionals i 

han après el vocabulari de cada ofici, al mateix temps que s’ha fet una demostració d´aquest ofici. Aquest 

tipus d'activitats han estat molt significatives pels nois del programa ja que han descobert noves sortides 

professionals que els ajuden a anar definint els seus projectes de vida. S'ha dut a terme una atenció 

individualitzada a cada un d'ells a través de videotrucades en que la professora s'ha dedicat de forma més 

intensiva a cada alumne en particular. 

 

3.2.3. Evolució de l’aprenentatge, actituds i expectatives 

Les tutories són útils per tractar qüestions pedagògiques que no han tractat les matèries habituals 

(competències, habilitats, actituds en el món laboral, lingüístiques, etc.), tan sigui, capacitat d’usar les 

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), com espais per parlar sobre la seva experiència migratòria, 

les seves pors, així com un moment per tractar temes de convivència, per enfortir algun punt d’alguna 

assignatura, per endinsar-nos en la seva evolució com a menors d’edat que passaran aviat a ser majors d’edat.  

 

Per a enfortir el seu procés de creixement personal i social, també són clau les converses (telemàtiques i 

presencials) amb l’equip de voluntariat que fa classes, per recollir les observacions sobre les aptituds i actituds 

dels joves en les classes, i d’aquesta forma complementar la informació aconseguida a les tutories i poder fer 

una intervenció més adequada i integral. 

 

En aquestes tutories ha quedat palesa que la majoria dels joves tenen una idea molt idealitzada del procés 

migratori per arribar a un estat de la Unió Europea, degut a les falses esperances que els han generat familiars 

i amics que ja hi havien arribat abans. Aquestes expectatives es recullen en l’informe citat més amunt del 

Síndic: “molts d’ells, més grans de 16 anys, tenen expectatives d’una inserció laboral ràpida per consolidar 

amb èxit el projecte migratori, que xoquen amb la dilació en l’obtenció de la documentació, amb les dificultats 

per trobar una sortida laboral i amb la manca d’accions efectives per part dels centres per aconseguir aquesta 

fita”. En les sessions de prelaboral ens hem trobat amb opinions de joves molt crítiques i  insistents sobre el 

seu futur laboral. 
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Una dificultat per a fer una atenció continuada és el canvi de centre d’acollida. En el projecte d´A Temps, dos 

dels sis joves van canviar de centre de menors durant el primer trimestre del curs 2020-2021. Hi ha casos de 

centres d’acolliment “on el 53,4% dels adolescents residents només s’hi estan un mes” (Síndic, 2018). 

 

3.2.4. Centres de residència 

A Catalunya, amb dades del 2017, hi ha 2.790 centres residencials d’acollida de joves migrats. Hi ha molts tipus 

de centre: pis assistits, cases d’infants, CRAE, CREI, centres d’acolliment (la majoria), etc. Els joves als quals 

s’adreça el projecte d´A TEMPS viuen en aquests centres residencials, sota tutela de la Generalitat de 

Catalunya (la DGAIA) donat que la majoria són menors d’edat. En algun cas excepcional, es tracta de joves 

extutelats als quals els hi donem l’oportunitat de seguir un curs/trimestre més per a consolidar el seu 

arrelament al país. 

 

Els Centres d’Acollida dels quals provenen els joves que han participat l’any 2020 són tots de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, quasi la meitat (5) de Barcelona. El detall és el següent: 

● 3 joves del Centre d’Acollida Gaudí de Barcelona. 

● 3 joves del Centre d’Acollida Estela Nova d’Arenys de Mar; que inclou un jove extutelat. 

● 1 jove del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral (SPAAI) de “Castell de Fang” de Piera. 

● 2 joves del Servei Itinerari de Protecció Individualitzat (IPI) de l’UTE Fundació Mercè Fontanilles de 

Barcelona. 

● 1 jove del Centre Residencial Makarenko de Barberà del Vallès. 

● 2 joves del SPAAI del Centre d’Acolliment Temporal El Pinetó de Santa Perpètua de Moguda. 

● 2 joves del Servei de Protecció i Emergència (SPE) Kiriku de Sant Just Desvern. 

 

De vegades el centres que acullen aquests joves es troben en situació de sobreocupació puntual o estructural. 

La mateixa Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) exposava que els recursos 

residencials de la DGAIA es troben col·lapsats i els nivells de sobreocupació dels centres de protecció d’infants 

i adolescents que ja eren elevats abans de les grans onades migratòries de principis dels anys 2000, i que fins i 

tot en algun cas es troben en “ llindars perillosos”. 

 

El projecte A Temps es troba en la mitjana d’edat i sexe dels joves que arriben al país: en el 81% dels casos són 

joves de 15-17 anys segons dades de la DGAIA del 2018, així mateix segons aquestes dades, el 95% són nois.  

 

Pel que fa a la majoria d’infants o adolescents migrats sense referents familiars arribats a Catalunya, la 

procedència majoritària és del Marroc i s’ha mantingut la mateixa proporció al projecte A Temps,  l'any  2017 

representava un 70% del total de joves sense referents, i a l'any 2018 un 82%.  

Així doncs els joves que cursen el projecte A Temps són molt representatius de la realitat migratòria infantil-

adolescent del 2009-2017. 

 

3.2.5 Situació dels joves extutelats que no tenen papers 

La Llei orgànica 4/2000 (LOREX) indica que “la policia pot localitzar estrangers indocumentats en minoria 

d’edat pels carrers i els ha de dur davant el  Ministeri Fiscal on li determinaran l’edat i li prestaran serveis (si 

s’escau) de protecció de la infància (només si són menors d’edat)”. 
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La determinació de l’edat és competència del Ministeri Fiscal. Segons les dades de la Fiscalia General de l’Estat 

(Memòria 2017), l’any 2016 “el 73,5% dels menors a qui la Fiscalia de Barcelona va practicar les proves 

mèdiques de determinació de l’edat van ser declarats menors d’edat”. Segons les dades del 2017 (...) “dels 

1.455  infants migrats no acompanyats atesos a la Ciutat de la Justícia, 815 van ser declarats menors, la qual 

cosa suposa el 56% del total”. Aquestes proves (radiografia del canell, ortopantomografia dental, tomografia 

computeritzada de la clavícula) han comportat que un dels nostres joves ha hagut  d’abandonar el centre de 

menors, li han indicat uns albergs i ha marxat de Barcelona, fet pel qual ha abandonat el curs aquest final de 

desembre del 2020. 

  

En canvi, a un altre jove, que tenia NIE, ha pogut seguir el curs, se li ha brindat una segona oportunitat de 

continuar un segon trimestre i millorar l’actitud, fins que se l´ha derivat a un projecte on ha pogut obtenir un 

treball remunerat per ensenyar àrab als matins, s’ha arrelat ja de forma idiomàtica i laboral, tot realitzant la 

seva primera experiència professional a Catalunya. 

 

3.2.6 Situació de pandèmia 

A causa de les restriccions sanitàries imposades per la situació de pandèmia de la COVID-19, a partir del març 

del 2020, hem realitzat un segon curs trimestral en format virtual. En col·laboració amb els centres de menors 

de referència de cada alumne, amb qui hem compartit la carpeta de Google Drive “A Temps online”, hem 

pogut realitzar el curs del tercer trimestre a partir de l’abril.  

 

És per aquest motiu de pandèmia, tant pel que fa a les mesures de seguretat generals (distanciament físic, 

mascareta, ventilació, higiene de mans...), com pel que fa a la reducció de l'aforament en concret,  que hem 

hagut de limitar el número de joves atesos, al 2019 va ser de 21 joves i s´ha hagut de reduir a un grup de 6 

participants, a partir de l’octubre del 2020.  

 

Un altre factor a tenir en compte ha estat que l’arribada de migrants, entre els quals joves, s’ha reduït a causa 

del tancament de fronteres en els moments més durs de la pandèmia en els estats europeus. Tot i això, en 

aquest primer trimestre del curs 2020/2021 la meitat dels alumnes participants va arribar aquest estiu i/o 

tardor, mentre que l'altre meitat va arribar durant l'any 2019, és a dir, fa dos anys. 

 

3.2.7. Context d’immigració a Catalunya 

Catalunya per la seva situació geogràfica, com una regió de pas i per la seva industrialització, i per tant per la 

seva capacitat d’atracció de mà d’obra i capital, des del segle XIX, sempre ha estat un país dinàmic, divers i 

d’acollida en que hi han conviscut moltes persones d’orígens culturals diferents. De fet, des del segle XX, ha 

estat una de les nacions europees que més onades migratòries ha rebut. Només cal assenyalar que el 1900  

Catalunya estava poblada per 2 milions de persones i el 1990 per 6 milions essent avui 7,7 milions (increment 

degut sobretot a aquest creixement migratori). A la ciutat de Barcelona ja hi viuen 1,6 milions de persones 

migrades. 

 

Per Comunitats Autònomes (CCAA.) de l’Estat espanyol, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, i Andalusia, 

per proximitat geogràfica, reben un percentatge i/o un número absolut d’infants migrats sense referents 

familiars molt superior a la resta de CC.AA (dades del 2018 del Instituto Nacional de Estadística recollides en 
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l’estudi “Los más solos” de Save the Children). Això s’explica perquè Ceuta i Melilla són ciutats del continent 

africà, i Andalusia és el primer punt de l’estat que està proper al Marroc. La primera Comunitat Autònoma 

amb major número absolut d’infants migrats sense referents familiars és Catalunya (Save the Children/INE, 

2018). 

 

Des de la perspectiva del dret d’escolta de l’infant, el Síndic de Greuges, en el seu informe “La situació dels 

infants migrats sense referents familiars a Catalunya” de l'any 2018 indica que “molts tenen com a destinació 

final Catalunya o bé hi estan en trànsit cap a altres països europeus (passant per Catalunya)”, “particularment  

a Barcelona”. També ho exposa així l’estudi de la Unitat d’Anàlisi de Dades i Avaluació de la Direcció General 

d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), de juliol del 2018: “un 93,3% dels infants tenien Catalunya com 

a destinació final del seu projecte migratori”. “La millora de les economies espanyola i catalana (...) ha 

contribuït a intensificar els fluxos migratoris (...) però també (ha estat causat per) l’ empitjorament de la 

situació política i econòmica dels països d’origen”, com és el cas  de l'esclat de revoltes socials a tot el Magreb 

contra els governs nord africans, en l’anomenada “Primavera Àrab”. 

 

En aquests darrers anys (amb l’excepció del “quasi” 

tancament de fronteres per aturar el contagi del nou 

coronavirus de l’any 2020), ha augmentat l’arribada de 

persones nouvingudes, principalment de països 

empobrits i en desenvolupament i/o que pateixen 

situacions de conflictes bèl·lics o d’altre tipus de 

violència generalitzada. Entre aquests grups hi ha 

nombrosos joves, en l´anomenat i conegut com a 

col·lectiu MENA (menors estrangers no acompanyats), 

actualment joves sense referents familiars a la societat 

d’acollida. En aquest sentit ho recull l’estudi del Síndic 

anteriorment esmentat: “l’increment de l’arribada 

d’infants migrants [després de la crisi del 2007-2008] 

es reflecteix en que el 2015 hi havia 377 nous casos 

atesos al país, i el 2017,  1.489 (un augment del 295%).  

A Catalunya, amb dades del 2014, el 0,8% del PIB català estava dedicat a polítiques de protecció social 

adreçades a la infància i família, si bé la mitjana espanyola era un xic superior a Catalunya; el mateix any la 

mitjana de la Unió Europea era del 2,4%. Segons el Síndic, aquesta menor inversió pública, acompanyada 

d’aquesta major migració, comportava “una situació de col·lapse per manca de recursos” als serveis d’atenció 

a la infància desprotegida a Catalunya. 

 

 

Font: Informe del Síndic (<<La situació dels infants migrants sense 
referents familiars>>, 2018) amb dades del 2017 de la DGAIA. 
 

https://www.parlament.cat/document/publicacions/276327.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/276327.pdf
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Font: Informe del Síndic (<<La situació dels infants migrants sense referents familiars>>, 2018) amb dades del 2017 de la DGAIA. 

 

3.2.8. Perfil amb necessitats socioeconòmiques, culturals i educatives (en situació de vulnerabilitat social) al 

qual ens adrecem 

Aquests joves han recorregut milers de quilòmetres per arribar a territori de la Unió Europea, on creuen que 

trobaran unes millors condicions de vida. Ho fan per la porta principal, l’estat espanyol, generalment sols, per 

mar, aire i terra, sense familiars, ni tutors, i en alguns casos, per màfies que sovint els deixen a la deriva en 

pastera fins arribar a terra ferma. Tot i aconseguir arribar en estats on s’aplica el dret internacional que 

garanteix els drets dels i les menors, aquí també troben cert desemparament. La vulnerabilitat social, producte 

de l’arribada de forma irregular, la falta de suport d'un adult presencial i l’edat els porta a caure en situació de 

pobresa i/o exclusió social, així com desconcert i patiment. 

 

Segons l’informe citat de l'any 2018 “La situació dels infants migrats sense referents familiars a Catalunya” del 

Síndic de Greuges de Catalunya, es reconeix que “a la situació de vulnerabilitat pròpia del fet migratori sense 

referents familiars en una situació de minoria d’edat, s’hi afegeix la vulnerabilitat pròpia d’un sistema de 

protecció que no atén adequadament les seves necessitats”, recollides en el dret internacional públic. 

 

Els estats de recepció del joves migrats han de respectar la legislació internacional de protecció dels infants i la 

que és aplicable a cada estat, en el cas de Catalunya l’europea, l´espanyola i la catalana. Aquesta legislació  

correspon a la Convenció sobre els drets de l’infant de l’ONU del 1989, la Resolució A-3-0172/92 del Parlament 

europeu, la Llei Orgànica espanyola 1/1996 del 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor (LOPJM), Llei 

Orgànica 4/2000 d'11 de gener “sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social” (LOEX), la Llei 12/2010 del 27 de maig de Drets i Oportunitats en la Infància i Adolescència de Catalunya 

(LDOIA); entre d’altres.  

 

A Espanya es fomenta poc el retorn als països d’origen i, en canvi, s´opta per enfortir el sistema de centres de 

menors, a Catalunya però s’està estenent un nou model: la possibilitat de famílies d’acollida catalanes com a 
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alternativa. Tot en coordinació amb les polítiques marcades per la DGAIA, òrgan competent en matèria 

d´infants i adolescents. 

 

Els joves nouvinguts marxen de casa seva buscant un lloc segur on viure i desenvolupar el seu potencial com a 

persona, però aconseguir-ho els serà difícil. Les dificultats són diverses, per exemple el fet de no tenir  el 

document del NIE els impedeix estar en situació regular i incorporar-se al mercat laboral, el que fa més difícil 

desenvolupar-se en un futur, a curt i mitjà termini,  com a persones adultes, autònomes i independents. Sovint 

el que troben són dificultats que mai no s’haurien imaginat i que no es corresponen amb el somni que tenien 

abans del fet migratori; fins i tot  familiars que han fet aquest pas migratori abans que ells no els han explicat 

l´experiència per evitar mostrar que la marxa del país havia estat un fracàs.  

 

La Fundació Privada Viarany treballa per a que aquests joves puguin trobar a Barcelona una ciutat d’acollida, 

d’integració i de desenvolupament com a persones, tot integrant-se plenament en la nostra societat. Calen 

molts esforços i mitjans al seu abast per a fer possible la plena integració social. La Fundació vol aportar un gra 

de sorra des de la nostra especialitat: l’acció socioeducativa i cultural. 

 

3.2.9. Voluntariat 

Per al desenvolupament d’aquesta activitat, hem comptat amb la valuosa ajuda de persones voluntàries que 

han dut a terme les matèries de català, castellà, coneixement de l’entorn i del país, matemàtiques, i orientació 

prelaboral. Han estat escollides, prèvia entrevista, pel seus valors i actituds, la seva capacitació professional i la 

seva experiència laboral. El coordinador del projecte, conjuntament amb la cap de projectes de la Fundació, 

coordinen aquest equip de voluntariat i el projecte en conjunt.  

 

L’anterior coordinadora va realitzar les matèries de prelaboral i tutoria. El coordinador actual ha donat suport 

a matemàtiques, prelaboral, català, classe de tutoria, TIC i convivència; ha fet el seguiment tant d’assistència 

com d’activitats, així com dels continguts apresos durant el curs, la valoració del propi alumnat sobre les 

classes i de les expectatives dels joves. 

 

Durant aquest 2020 s'ha comptat amb la col·laboració de 12 persones voluntàries: 9 per a les activitats de 

formació i 3 a les tasques d’acollida, manteniment logístic i cura de l’espai i el material.     

 

Es fa formació inicial i acompanyament a les persones voluntàries sobre els serveis oferts per la Fundació, tot 

oferint-los eines que els ajuden a dur a terme la seva tasca de voluntariat. 

 

3.2.10. Finançament rebut    

Per al 2020, hem comptat amb una subvenció de la Fundación InteRed, de 6.983 €. La resta del finançament 

han estat fons propis, i una petita aportació dels participants: 300 €. 

 

3.2.11. Elements a destacar 

Tot i la pandèmia causada per la COVID-19, d’abril a juny, els joves participants del curs del tercer trimestre, 

han pogut seguir un material didàctic, educatiu i pedagògic de qualitat, tot seguint les directrius de l’equip de 

professorat del projecte “A Temps online”, fet que ha comportat que obtinguessin els certificats de 
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participació. Els centres de menors ens van demanar si podien utilitzar el material per la resta dels seus joves, 

a la qual cosa la Fundació hi va accedir de bon grat. 

 

Un dels joves participants que va repetir curs ha canviat molt la seva actitud gràcies a la segona oportunitat i a 

l’acompanyament que li hem ofert. És un cas de superació personal que li ha comportat generar forts vincles 

personals amb el voluntariat i, gràcies al treball en xarxa amb d’altres entitats i recursos, l’oportunitat de tenir 

una feina: donar classes remunerades d’àrab en un programa laboral per a joves en la seva situació. 

 

     La psicòloga referent de l’atenció a les famílies i infants del COE-SIS, ens ha assessorat en el cas d’un jove 

amb possible diagnòstic de dislèxia i dificultats d'aprenentatge oferint pautes d’actuació per respondre a les 

seves necessitats educatives concretes. 

 

3.2.12. Conclusions: avaluacions i impacte social 

Al finalitzar cada curs duem a terme una avaluació per analitzar la millora en l’evolució de l’aprenentatge dels 

joves, així com una valoració dels aspectes més actitudinals, emocionals i d’expectatives de cadascun/a i del 

conjunt del grup per part del voluntariat amb tasques de professorat.       

 

Pel que respecta a les proves i valoracions, s’han assolit bona part dels objectius del curs: nivell competencial 

de conversa A-1 de castellà, coneixements bàsics de català, alfabetització digital, major puntualitat, etc. 

      

Hem incorporat un qüestionari perquè anònimament cada jove faci una valoració del curs. Totes les 

valoracions han estat molt positives tan pel que fa a l’experiència (“fue un tiempo maravilloso”), com a      

l‘aprenentatge (“mejoré mucho en el idioma español”) i del voluntariat que realitza tasques de professorat 

(“ellos/as siempre han sido entretenidos”). 

      

Pel que fa l’impacte social, els centres de menors han rebut la programació d’activitats, els certificats 

d’assistència i aprofitament, els currículums i els informes dels joves que hem fet a l’assignatura de prelaboral, 

notificacions sobre les faltes d’assistència injustificades i valoracions del coordinador sobre el seu 

comportament a l’aula. La relació amb els centres cada cop ha estat més fluïda, generant una millor atenció a 

cada jove, un major sentiment d’acompanyament.  

 

Tota la coordinació general, el treball en xarxa amb altres entitats i l’acompanyament que duem a terme a 

cada un dels joves, es pot visualitzar en el fet que aquest treball conjunt ha comportat que un d’aquests joves 

s’hagi matriculat a una formació ocupacional (FPI) i un altre en vies de ser matriculat. Això fa realitat el camí      

cap a la plena integració sociolaboral. 
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4. Activitat específica de l’equip educatiu del COE-SIS 
 

4.1 Activitat general 
 

Treball en xarxa: 

Ens coordinem periòdicament i treballem en xarxa amb els serveis del districte de l’Eixample que atenen els 

infants, adolescents, joves i a les seves famílies:  

CSMIJ Eixample, EAP Eixample, EAIA de l’Eixample, CSS Dreta de l’Eixample, CSS Antiga Esquerra, CSS Nova 

Esquerra, CSS Fort Pienc, CSS Sagrada Família, CSS Sant Antoni. 

També ens hem coordinat per casos concrets amb serveis de fora del Districte: CSS Raval, CSS Poble Sec. 

 

Aquest 2020 ens hem coordinat amb 27 escoles i instituts i seguim incorporant nous centres educatius:  

Eixample: Escola Carlit, Escola Aurò, Escola Tàbor, Escola Mallorca, Escola Ramon Llull, INS Jaume Balmes, INS 

Poeta Maragall, INS Ernest Lluch, INS Fort Pius, INS Viladomat, Col·legi Vedruna Immaculada, Institut Escola 

Eixample, Col·legi Sagrat Cor-Diputació, Col·legi Sagrat Cor-Ribes, Col·legi Lestonnac, Col·legi Patronat 

Domènech, Escola Pia Balmes, Escola Fort Pienc, Maristes la Immaculada, Escola de les Aigües, Mare de Déu 

del Roser, Escola Mas Casanoves,  

I de centres educatius de fora de l’Eixample: INS Príncep de Girona, INS Pau Claris, Escola Pere Vila, 

Franciscanes Poblenou, Escola Sant Martí. 

 

El 2020 hem continuat participant a les Comissions Socials de l’INS Jaume Balmes, INS Fort Pius, Col·legi Mare 

del Diví Pastor. 

 

Aquest curs continuem ampliant el nombre de reunions multiservei amb participació de Centre Obert, serveis 

socials referents, centres educatius i serveis de salut mental, millorant el treball en xarxa amb els serveis 

implicats en el seguiment dels infants, joves i les seves famílies.  

Ha augmentat la demanda de participació del COE per tenir una visió diària del menor i família i poder aportar 

informació per desenvolupar el pla de treball conjunt, coordinant les àrees d’atenció dels menors. Hem 

participat en reunions conjuntes amb centres educatius, amb els Serveis Socials/EAIA referents i serveis de 

salut mental. 

 

4.2 Activitat formativa 

 

Aquest 2020 ha suposat un repte a nivell formatiu per l’equip del Centre Obert-SIS, ja que el confinament del 

mes de març va provocar que, per continuar l'activitat educativa, s’haguessin d’incorporar ràpidament eines 

pel seguiment telemàtic que fins al moment no s’havien emprat, tant per la comunicació amb els diferents 

serveis, amb infants, adolescents i joves i famílies com per les activitats socioeducatives. 

 

 

 

 



39 
 

 

Centre Obert Eixample 
Pau Claris, 121 (INS Jaume Balmes) 
08009 Barcelona  
coeixample@fundacioviarany.org  

Centre Convivim 
Cardenal Tedeschini, 72, baixos 
08027 Barcelona 
convivim@fundacioviarany.org  

 Centre Passatge 
València 244, 3r 
08007 Barcelona 
passatge@fundacioviarany.org   

L’equip del Centre Obert ha participat a diverses jornades i sessions formatives: 

● Comunicació i emocions. A càrrec de la Coach Ontològica  Tona Amigó. 

● Fundació Nous Cims: ”Webinar "Comunicació interpersonal en moments difícils” a càrrec de Ferran  

Ramón-Cortés. 

● Programa específic El camino del Sherpa amb 4 sessions formatives per educadores durant el període 

de confinament:  

o Eines per l’acompanyament. 

o Eines per l’autoconeixement. 

o Eines per orientar. 

● Projecte d’acompanyament socioemocional per equips de centres oberts. L’equip del Centre Obert 

participa a la primera edició de la formació proposada per l’Ajuntament de Barcelona a tots els centres 

oberts de la ciutat,  organitzat per la Fundació Nous Cims i SEER. Aquesta es va iniciar el setembre de 

2020 fins al setembre de 2021. El projecte ofereix un acompanyament formatiu, de supervisió i de 

cura als equips agreujades arran de les conseqüències de la crisi de la COVID-19. La formació facilita un 

espai pel desenvolupament socioemocional de les professionals a partir de: 

o Formacions en eines per l’acompanyament emocional d’infants i adolescents així com dels 

propis professionals. 

o Supervisions d’equip per abordar situacions concretes detectades (casos, conflictes, etc.) 

o Entorn que doni resposta a les necessitats de cura del professional. 

● Formació en l’àmbit de prevenció de riscos laborals: “Coronavirus, prevenció en l’entorn laboral”, 

realitzat en format virtual, impartit per ASPY Formación. 

 

4.3. Col·laboracions i relacions institucionals 

 

● Hem format part de les reunions de la Xarxa de Centres Oberts de Barcelona.  

● S’han realitzat diverses reunions de seguiment amb l’Ajuntament amb la tècnica municipal de referència 

pels centres oberts. 

● Som membres de la Xarxa de Centres Oberts de Barcelona i de la Xarxa de Centres Socioeducatius 

vinculats a la Fundació Pere Tarrés i es participa de les seves reunions i activitats. 

● Hem treballat amb la Fundació Nous Cims que ha becat estudis a alguns dels joves i ajuts extraordinaris 

per a pagar el lloguer per la COVID-19.  

● Hem participat a la Xarxa Jove de serveis de l’Eixample. 

● Som membres de la Xarxa de Joves de Barcelona, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i 

participació activa en el Grup de Treball de Formació. 

● Som membres i  coordinem la Xarxa Tu Pots!, i treballem conjuntament amb el Casal Loiola i els Serveis 

Socials de la Dreta de l’Eixample, principalment. 

● Tenim una estreta relació i treball conjunt amb la Fundació InteRed, amb la que hem presentat un 

projecte de forma conjunta a la Fundació La Caixa – Interculturalitat i acció social. 

● Formem part de la xarxa “En Red por la Inclusión”, a nivell estatal, amb altres projectes similars al nostre. 

S’ha presentat un projecte conjunt a la Fundació La Caixa – Inserció sòciolaboral. 
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Classe de castellà a Convivim del 2020; publicat a la web de l’entitat i a la 

revista Ciutat Nova 

 

MEMÒRIA 2020 
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     1. Centre Convivim  
 

El Centre Convivim porta 16 anys, des del 2005, treballant al Districte de Sant Andreu de la capital catalana, 

oferint atenció social, jurídica i educativa al col·lectiu de persones nouvingudes. El projecte va néixer en 

veure la necessitat de treballar per a la millora de la situació social i personal de les persones nouvingudes a 

Barcelona, procedents de diferents parts del món, sent un centre que orienta a la persona estrangera en la 

seva integració al país: assessoria jurídica, classes de llengua i activitats de convivència intercultural i 

coneixement de l’entorn i el país. El Centre està obert a persones residents al districte i districtes propers i 

també a persones autòctones amb situacions de vulnerabilitat social. 

Aquesta realitat ha comportat un augment notable de la diversitat sociocultural d’una ciutat ja de per sí 

plural i complexa, i especialment d'alguns dels seus districtes. La diversitat d’orígens, llengües, costums, 

valors i creences, ha plantejat noves complexitats per a la convivència ciutadana i la cohesió social. El 

centre Convivim encara aquest repte, que té tot Europa, amb la visió humanista de la fundació. 

 

Davant aquesta situació i a través d’un projecte socioeducatiu i sociocultural com el de Convivim, 

s'ofereixen eines que puguin ajudar a la integració plena a tots els nivells de la persona nouvinguda, 

treballant específicament en quatre línies: 

○ Acollida sociopersonal: Proporcionar un servei d’acollida i orientació personal. Incloent 

assessorament i/o derivació a entitats que donin suport sociolaboral i d’altres àmbits als immigrants 

que atenem. 

○ Acollida sociojurídica: Acollir i assessorar sociojurídicament a la persona en la gestió dels seus 

tràmits d'estrangeria amb la finalitat d’assolir la regularització de la seva situació al país. 

○ Acollida sociolingüística: Acollir i oferir cursos i eines per a l’aprenentatge de la llengua pròpia del 

país (el català) i de la llengua cooficial (el castellà), especialment en els nivells més bàsics. 

Orientació per a la continuació de l’aprenentatge d’aquestes llengües en nivells superiors. Aquesta 

oferta formativa lingüística es concreta en els cursos de castellà i en els cursos de català que 

imparteix el Consorci per la Normalització Lingüística (CNL). 

○ Convivència intercultural: Promoure la convivència entre els ciutadans (els/les autòctons/es i 

nouvinguts/es) mitjançant la sensibilització, un major coneixement mutu i fomentant la 

col·laboració i la interculturalitat. Implicar als mateixos participants en relacions d’ajuda mútua 

amb d’altres companys/es del centre, contribuint a generar un ambient agradable i de mútua 

col·laboració. El centre segueix sent punt de referència per usuaris fent ús de diferents serveis al 

llarg del temps. 

 

Horaris d’atenció al públic 

El centre està en funcionament de dilluns a divendres de 16:00h a 21:00h durant els mesos de gener a juliol i 

de setembre a desembre. L’atenció directa presencial i telefònica als usuaris és de dilluns a dijous de les 

17:30h a les 21h. De les 18:30h a les 20:30h es duen a terme les classes de llengua presencials, i les virtuals, 

degut a la pandèmia Covid-19, es realitzen de les 17:30h a les 21h. L’atenció jurídica es duen a terme els 

dimecres de 17h a 19h i els dijous de 18:30h a 21h. 
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Treball en xarxa: fent sinèrgia amb d’altres 

Des del 2005 que es treballa i col·labora amb les diferents administracions públiques, sobretot locals (Serveis 

Socials, Serveis a les Persones i al Territori, Consorci de Política per a la Normalització Lingüística, Xarxa 

d'Acollida i Acompanyament de Barcelona, coordinació amb el SOAPI del districte de Sant Andreu, 

Coordinadora per la Llengua, Comissió de Formació/ACOF, etc.) així com amb diverses entitats socials i 

solidàries: Càritas, Coordinadora d'Entitats Congrés-Indians, Casal de Barri, parròquies, ... i som membres de la 

Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants.  

Aquesta col·laboració és en diversos sentits: derivar persones entre entitats, així com fomentar, planificar, 

participar i treballar en les diferents activitats del barri i de la ciutat. 

Fruit d'aquest treball s'ha enfortit el vincle amb l'Escola Arrels, de la Institució Teresiana, duent a terme 

activitats de sensibilització a l'alumnat i els seus pares/mares, així com d'altres col·laboracions. 

Enguany, hem participat activament de les reunions del procés participatiu del Nou Pla Barcelona 

Interculturalitat 2021-2030, així com del qüestionari de Decidim.Barcelona.cat, de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’entitat en coordinació amb d’altres associacions ens hem adherit al Projecte de Matrícula Comuna 

(Matrícula de Derivacions) de la Coordinadora de la Llengua, que ajudarà a derivar usuaris i usuàries d’una 

bona part de les entitats als efectes de disminuir les llistes d’espera de l’aprenentatge de la llengua catalana. 

Seguint amb la línia de col·laboració amb l’ONG InteRed, de la Institució Teresiana, hem implementat el 

projecte Women in Diaspora Communities as Champions of live Together (Widht) d’empoderament i 

lideratge femení, que referirem més endavant. 

 

Situació de pandèmia 

El 12 de març del 2020, degut a la pandèmia COVID-19 i a l’Estat de l’Alarma decretat pel govern central, es 

va haver de finalitzar l’activitat d’atenció presencial al centre Convivim (classes, acollida, orientació a la 

persona migrada, etc.). Per tant, les dades de la present memòria corresponen al segon trimestre (gener-

març) del curs 2019-2020 i al primer trimestre (setembre-desembre) del curs 2020-2021. 

La situació de pandèmia i l’aplicació dels protocols de seguretat, en concret el Protocol de la Fundació 

Privada Viarany enfront la COVID-19, ens ha obligat a limitar l’aforament a les aules, i per tant, reduir 

significativament el número d’alumnes participants. Així mateix, la logística d’aplicació del protocol va 

comportar un seguit de canvis i un inici de classes més tard de l’habitual. 

Per altra banda, davant l’evidència de l’escletxa digital hem fet un treball important per vèncer aquest 

obstacle en els usuaris, que alhora ha servit per fer un pas endavant en la línia d’aprofundir en 

l’alfabetització digital i la inclusió social. 

Els cursos de castellà s’han pogut realitzar íntegrament de forma presencial, i amb totes les prevencions i 

mesures de seguretat (distància física, ventilació, mascaretes i desinfecció, etc.), des de setembre del 2020. 

El curs de català del primer trimestre de 2020-2021 s´ha iniciat de forma presencial seguint tots els protocols 

de seguretat, si bé s'ha continuat de forma virtual. 
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1.1 Població destinatària      
 

La població destinatària del Centre Convivim durant el 2020 ha estat 219 persones migrades, amb un 

desarrelament social important, amb dificultats econòmiques, i un nivell acadèmic majoritàriament baix i molt 

baix. 

Aquests usuaris s’han distribuït de la següent manera: 

● Totes les persones migrades ateses (219) han rebut un servei d’acollida sociopersonal, d’aquestes, 8 

han estat derivades a d’altres entitats, fonamentalment per qüestions laborals. 

● 77 usuari/es al servei d’acollida sociojurídica (especialitzada en estrangeria), amb qui s'han fet un 

total de 98 visites de les 138 concertades; d’aquestes cites concertades 104 corresponen a dones, i la 

resta, 34 cites, a homes. Del total de 98 visites, 36 persones ho feien per primera vegada. 

● 129 usuaris/es al servei d’acollida sociolingüística: 

○ 100 alumnes han assistit als cursos de castellà. Dels quals, 68 alumnes en el segon trimestre 

(gener-març) del curs 2019-2020 i 32 alumnes en el primer trimestre (setembre-desembre) del 

curs 2020-2021.  

○ 29 alumnes han assistit als cursos de català. Dels quals, 19 alumnes en el segon trimestre 

(gener-març) del curs 2019-202 i 10 alumnes en el primer trimestre (setembre-desembre) del 

curs 2020-2021. 

● 13 dones participants al servei d’empoderament i lideratge femení i convivència intercultural del 

programa Women in Diaspora Communities as Champions of live Together (Width). 

 

En ambdós casos, al primer trimestre d’aquest curs, per causa de la pandèmia COVID-19, i d’acord amb el 

protocol de seguretat, hem hagut de restringir l’aforament d’alumnes per aula, la qual cosa ha comportat una 

reducció important del número d’alumnes atesos. 

La diferència entre el nombre d'alumnes de castellà i de català és degut a la quantitat de cursos que 

s’ofereixen de cada idioma. De català, el Consorci de Normalització Lingüística, imparteix un curs per trimestre, 

si bé de castellà se n'ofereixen diversos cada trimestre. 

 

Alguns dels trets característics de la majoria d’usuaris i usuàries és que han presentat un desconeixement de 

les llengües vehiculars del nostre país i una manca important d’informació sobre l’ordenament jurídic 

espanyol. És per això que, en forces ocasions, han vingut acompanyats/des de la família i/o amistats en el 

primer contacte amb el centre, en el servei d’acollida sociopersonal. 

Pel que fa a la base de formació prèvia dels alumnes de castellà i català, hem vist un canvi en el perfil acadèmic 

dels/les participants. Mentre que l’any 2018, la majoria tenien formació secundària, i en segona posició 

apareixia la formació universitària, l’any 2019 ja es van invertir les dades, sent la formació majoritària la 

universitària, tal i com ha succeït aquest any 2020. 

El projecte també es destina a persones autòctones i/o amb nacionalitat espanyola, que participen tant de les 

classes de català, com de l’assistència jurídica i el servei d’orientació sociopersonal. 

Als següents apartats es concreta millor quin tipus d’usuari i usuària atenem. Ho fem segons el tipus d’acollida 

ja que el perfil d’usuari/a varia molt. 
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La participació de totes les persones implicades, usuaris i usuàries, professionals i equip de voluntariat ha estat 

fonamental per a la definició, execució i avaluació del projecte. 

 

1.2 Recursos humans      
 

La tasca del voluntariat és clau tant pel que fa a la filosofia de la Fundació, com pel que fa al funcionament del 

Centre Convivim. El projecte compta amb una base de voluntariat sòlida i compromesa que generalment 

oscil·la entre unes 20 i 30 persones. L’any 2020 han participat 33 voluntaris i voluntàries. Els perfils de 

voluntariat i les tasques que han desenvolupat són diverses: l’equip de professorat de castellà, l'equip 

d'acollida, orientació personal i derivacions a d’altres entitats, el voluntariat de convivència intercultural i 

lideratge femení, i els advocats per realitzar l’orientació jurídica. 

 

Es fa un acompanyament continuat de la seva feina mitjançant les reunions de l’equip de voluntariat, que són 

una part fonamental de l’estructura de funcionament del centre. Aquest any hem realitzat reunions de final de 

trimestre i reunions per preparar l’activitat durant el confinament. El setembre del 2020 es va fer de forma 

presencial, i degut a la COVID-19 aquestes reunions s'han fet de forma telemàtica. 

 

Pel que fa als cursos, 18 voluntaris han participat del segon trimestre (gener-març) del curs 2019-2020 i 19 

voluntaris han participat del primer trimestre (setembre-desembre) del curs 2020-2021; 7 dels quals continuen 

del curs anterior, un professor i una professora de castellà i 5 voluntàries d’acollida sociopersonal. Diverses 

voluntàries, d’edat avançada, han causat una baixa temporal o definitiva, seguint recomanacions mèdiques a 

causa de la COVID-19. 

 

 

 

Al mateix temps s’han incorporat persones voluntàries d’edat més jove, 9 de les quals van néixer després del 

1980. Si bé majoritàriament el voluntariat ha nascut entre el 1938 i el 1977. 
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Per rols, 11 voluntàris/es han estat d’acollida sociopersonal, 4 

voluntaris han fet el servei d’acollida sociojurídica, 4 voluntàris/es 

han realitzat tasques de convivència intercultural i lideratge 

femení i 14 voluntàris/es han estat professors/es de castellà. 

Per sexes l’any 2020 han participat 25 voluntàries (dones) i 8 

voluntaris (homes), en clara predominància femenina (75,8%). 

 

El Centre Convivim compta amb una persona contractada per la coordinació, que té el suport de la 

responsable de voluntariat, la cap de projectes i gestió administrativa així com de la directora executiva de la 

Fundació. 

 

Hem incorporat una persona de pràctiques que finalitzava el Grau d’Educació Social a la UOC i que ha fet 

suport al coordinador durant els mesos de setembre a desembre del 2020. 

 

Per altra banda, el Centre Convivim ha seguit mantenint el conveni de col·laboració amb el Consorci per a la 

Normalització Lingüística, que aquest any ha aportat una persona professional i contractada per dur a terme 

les classes de català. 

 
 

2. Serveis Socioeducatius 
      

 

2.1. Servei d’Acollida Sociopersonal 

 

El servei d’acollida sociopersonal és un servei que orienta a les persones en funció del tipus de necessitats 

que manifesten als voluntaris i a les voluntàries. En alguns casos, les persones ateses necessiten serveis aliens 

a la Fundació, fet que implica derivar aquestes persones a d’altres entitats, organismes o institucions. 

 

En veure que les necessitats eren variades, hem elaborat un nou registre d’atencions a partir del mes de 

novembre, així com material informatiu bàsic per atendre als usuaris i a les usuàries  sobre serveis als 

immigrants que ofereix la ciutat. Per exemple, serveis per a joves sense referents familiars, albergs, 

derivacions a serveis que treballen la inserció laboral i altres serveis que apareixen a la Guia ON de la 

Comunitat de Sant’Egidio (sobre “On rentar-se, on menjar, on dormir”). 

 

Les atencions han estat per qüestions de: desnonament, treball i qüestions laborals i altres cursos de llengua 

de nivells superiors. 
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2.2. Servei d’Acollida Sociolingüística 

 

Durant l’any 2020 han participat un total de 129 alumnes als cursos de català i castellà. 29 persones als cursos 

de català i 100 persones als cursos de castellà. Els nivells que s’ofereixen són d’alfabetització i iniciació (A-1, A-

2). Tots/es els/les alumnes han mostrat un desconeixement de les llengües vehiculars del nostre país, fet que 

ha dificultat i en molts casos ha impedit la socialització, participació i integració a la comunitat i societat 

d’acollida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferència entre el volum de participants de català i castellà rau en el fet que els cursos de català han estat 

impartits pel Consorci de la Normalització Lingüística i se n'han realitzat un per trimestre, mentre que els 

cursos de castellà han estat impartits per voluntaris/es realitzant-ne aquest any 2020 un total de 8, tot tenint 

en compte el que hem referit al punt “SITUACIÓ DE PANDÈMIA” sobre mesures de seguretat, i reducció de 

l’aforament presencial, degut a la COVID-19. 

 

2.2.1. Classes de castellà 

Aquest any 2020, 100 alumnes han assistit als cursos de castellà. Dels quals, 68 alumnes en el segon trimestre 

(gener-març) del curs 2019-2020 i 32 alumnes en el primer trimestre (setembre-desembre) del curs 2020-

2021. 
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En el primer trimestre (setembre-desembre) del curs 2020-2021 hem reiniciat les classes d’alfabetització en 

castellà, degut als diferents nivells detectats en l’alumnat i seguint les recomanacions del professorat, per tal 

d’afavorir la seva incorporació posteriorment al nivell Inicial (A-1). L’atenció és individualitzada i ajustada a 

cadascun dels i de les alumnes. El primer trimestre (setembre-desembre) del curs 2020-2021 hem atès a tres 

alumnes provinents de l'Índia, Pakistan i Marroc. 

 

CURSOS DE CASTELLÀ:  100 alumnes 

 

● Professorat voluntariat 

● Varis nivells d’iniciació i bàsics segons C.E.F.R./M.E.R.C. 

● 2 cursos trimestrals 

● 2 dies/setmana; 4h/setmanals 

● Horari de 18:30h a 20:30h 

● 50% d’homes i 50% de dones 

● La mitjana d’edat és de 39 anys 

 

 

Aquest any 2020 hem tingut una representació paritària d’alumnes, 50% homes, 50% dones. Pel que fa a 

l’edat l’interval ha estat dels 21 als 63 anys, amb una mitjana de 39 anys. 

 

La majoria dels i les alumnes de castellà viu al districte de la Sagrera (31) i el districte de Nou Barris (13). Al 

districte on s’ubica el centre Convivim, Sant Andreu, 4 persones usuàries. La majoria d’alumnes habiten a 

Barcelona ciutat. La resta, en aquests tres municipis: Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Feliu de 

Codines. 

 

 



48 
 

 

Centre Obert Eixample 
Pau Claris, 121 (INS Jaume Balmes) 
08009 Barcelona  
coeixample@fundacioviarany.org  

Centre Convivim 
Cardenal Tedeschini, 72, baixos 
08027 Barcelona 
convivim@fundacioviarany.org  

 Centre Passatge 
València 244, 3r 
08007 Barcelona 
passatge@fundacioviarany.org   

El nivell d’estudis previs de l’alumnat de castellà ha estat alt. 42 persones usuàries tenien estudis universitaris, 

30 estudis secundaris i 9 formació professional i tècnica. 

 

 
 

La majoria de les persones que han fet castellà, sense contar les que no han respost, disposen de passaport 

(74%), la resta NIE (22%). El perfil majoritari de persona migrada que atenem als cursos de castellà està en ple 

procés de regularització per obtenir el certificat d’arrelament social del Ministeri d’Interior. 

 

 
 

En relació a la seva procedència, un 73% dels alumnes provenien d’estats europeus de llengua materna no 

llatina i estats africans, dues persones d'Amèrica Llatina, una del Brasil i dues persones no ens ho van indicar. 

 

 
Hi ha hagut una preeminència de persones que han estat alumnes de castellà i provenien del Marroc (19), 

Geòrgia (16), Rússia (13) i Ucraïna (12). 
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2.2.2. Classes de català 

Aquest any 2020, 29 alumnes han assistit als cursos de català. Dels quals, 19 alumnes en el segon trimestre 

(gener-març) del curs 2019-2020 i 10 alumnes en el primer trimestre (setembre-desembre) del curs 2020-

2021.  

 

CURSOS DE CATALÀ: 29 alumnes  

● Professora contractada 

● Conveni amb el Consorci de Normalització 

Lingüística 

● Nivell bàsic 1 (Alfabetització) 

● Alfabetització digital a Convivim 

● 1 curs trimestral 

● 2 dies/setmana; 4,5h/setmanals 

● Dilluns i dimecres de 18:45h a 21h 

● 58,6% homes i 41,1% dones 

● La mitjana d’edat és de 36 anys 

 



50 
 

 

Centre Obert Eixample 
Pau Claris, 121 (INS Jaume Balmes) 
08009 Barcelona  
coeixample@fundacioviarany.org  

Centre Convivim 
Cardenal Tedeschini, 72, baixos 
08027 Barcelona 
convivim@fundacioviarany.org  

 Centre Passatge 
València 244, 3r 
08007 Barcelona 
passatge@fundacioviarany.org   

El primer trimestre del curs 2020-2021 hem reduït el número d’alumnes a causa de la limitació d’aforament 

per la situació de pandèmia. Les classes han començat de forma presencial i un augment en les restriccions 

sanitàries pel COVID-19 ha comportat que continuessin desenvolupant-se de forma virtual. El centre Convivim 

ha dedicat cinc sessions d’alfabetització digital als alumnes d’aquest curs; per tal de facilitar que hagin pogut 

seguir les classes de forma autònoma des de la 

seva llar. 

 

De català, els i les alumnes majoritàriament tenien 

com a país d’origen el Marroc (5 persones), seguit 

per Armènia (4 persones), i tot seguit per 

Colòmbia, Índia, Geòrgia, Bangladesh i Perú (2 

persones per cada estat). Per continents de 

procedència, Amèrica és la regió amb més 

persones usuàries que hem atès. 

 

L'assistència i participació al Centre Convivim ha 

tingut un impacte molt positiu per als/les participants, ja que els ha permès no només conèixer millor la 

llengua, sinó augmentar l’autoestima i confiança en si mateixos/es. Aquest fet ha influït en la manera de 

relacionar-se no només en el seu context familiar, laboral i social sinó també amb els professors/es 

voluntaris/es, amb els que ara, ja mantenen una relació de confiança, estima, igualtat. 

 

Pel que fa als certificats d’aprofitament i assistència de català, del primer trimestre (setembre-desembre) del 

curs 2020-2021 les 10 persones matriculades l’han obtingut i 18 de 19 del segon trimestre (gener-març) de 

l’anterior curs; quasi la totalitat de l’alumnat. De castellà 79 de 129 persones. És un número baix ja que el 

primer trimestre del curs 2020-2021. De castellà 79 dels 100 alumnes matriculats (un 67%) han obtingut el 

certificat de 45 hores o més (59 del segon trimestre 2019-2020 i 20 del primer trimestre d’aquest curs). 

Aquests certificats els han permès regularitzar la seva situació d'estrangeria. Creiem que aquest fet contribueix 

a redefinir la seva situació social/legal al país d'acollida i afavoreix el seu arrelament.  

A excepció d’una persona, tots els alumnes han seguit el curs i han assolit els coneixements. 
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2.3. Servei d’Orientació i Acollida Sociojurídica 

 

El servei d’orientació i acollida sociojurídica ofereix 

orientació jurídica als usuaris i a les usuàries en matèria 

d’estrangeria en general i sobre els tràmits i altres dificultats 

per tal de regularitzar la seva estada al país. L'any 2020 s'han 

realitzat un total de 98 visites, de les 138 concertades (71%) 

a 77 persones. I s’han atès 44 persones usuàries que no 

havien estat ateses per aquest servei en anys anteriors.  

 

La majoria de persones que s’ha atès des de l’orientació i acollida sociojurídica tenien menys de 46 anys 

(58,9%). La resta, tenien igual o més de 46 anys (37,1%). 

 

 

D’aquestes 98 visites que s’han realitzat, el 67% de les 

consultes han estat formulades per dones (104) i un 33% 

formulades per homes (34). 36 persones han estat ateses per 

primera vegada.  
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De les persones ateses, per nivell d’estudis, la majoria, a 

diferència de les classes de castellà (majoritàriament 

universitàries), tenien estudis secundaris (55,8%) i en segon 

terme primaris (26%). 

 

 

D’acord amb el perfil d’usuaris i usuàries de Convivim, en ple 

procés d’arrelament social, el tipus d’atenció que majoritàriament han fet els advocats, ha estat en primera 

instància qüestions d’arrelament social, seguit de renovacions de targeta (NIE) i aspectes sobre aconseguir la 

nacionalitat espanyola (DNI). 

 

Es pot constatar que el nivell d’estudis al país d’origen no és directament proporcional a la qualitat de vida, 

sobretot a nivell econòmic al país d’acollida. Un factor fonamental és el país d’expedició de la titulació 

acadèmica que condiciona la seva validesa i reconeixement posterior a la societat d’acollida. 
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L’any 2020 la majoria d’orientacions jurídiques que hem fet han estat relacionades amb raons d’arrelament 

social: 32 casos (33,3%), seguit per la renovació de la targeta (14 casos) i per obtenir la nacionalitat 

espanyola (12 casos). 

 

Pel que fa a la manera d’accedir i conèixer el 

servei, la majoria han conegut el servei a través 

de la recomanació d’un amic/a, familiar o 

conegut (68 persones de 77 persones, 88,3%). 

Seguit de la derivació d’organismes de serveis 

socials o municipals, i finalment per ser 

participants d’altres projectes del centre. 

 

Destaquem la derivació per part de la pròpia 

Institució Teresiana, la Parròquia i les assistents 

socials.   

 

De les persones que han estat ateses a l’acollida sociojurídica i que ens han indicat el seu Codi Postal, la 

majoria (14) viuen al districte de Sant Andreu on se situa el Centre Convivim. 
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La majoria de les persones que hem atès provenen d’Hondures (16) i Bolívia (12), seguit per Colòmbia (8) i 

Brasil (6), Equador (4), i per continent de procedència, Amèrica (62), en especial Amèrica Llatina.
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2.4. Servei per al lideratge femení: Women in Diaspora Communities as 

Champions of live Together (projecte Width) 

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, hem mantingut una col·laboració amb l’ONG InteRed de la Institució 

Teresiana, des del primer trimestre del curs 2020-2021. Hem implementat un programa de lideratge femení 

mitjançant un projecte dut a terme en col·laboració amb varies ONGs europees, entre les quals InteRed 

España, i anomenat Width (Women in Diaspora Communities as Champions of live Together). Aquest projecte 

ha estat finançat pel Fons d’Asil, Migracions i Integració Social de la Unió Europea. El programa pedagògic del 

curs s’ha basat en cinc mòduls realitzats per les ONGs “partners” (Mediació intercultural, UE, Integració Social, 

Inserció Laboral, Societat d’acollida). S’han afegit uns continguts centrats en el perfil de les participants de 

Convivim. El projecte i el curs que hem implementat a Convivim l’hem anomenat: “Dones Migrades Catalanes 

(projecte Width)” i hi han participat 13 dones. 

 

Aquest primer trimestre (setembre-desembre) del curs 2020-2021, s’ha iniciat el curs de 30 hores amb un grup 

de dones migrades majoritàriament mares amb fills i amb un nivell de llengua castellana A-1/A-2. 

Aquest grup ja s’ha iniciat directament de forma telemàtica mitjançant la plataforma Zoom, el que ens ha 

permès vèncer l’escletxa digital, tot afavorint la inclusió social, aprofundint en la línia marcada pels Objectius 

de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. 

 
Retall d’una sessió laboral 

 

L’equip de professorat, format per cinc persones, que ha impartit les diferents sessions dels mòduls ha estat 

voluntari i ha comptat amb l’ajuda de l’educadora social en pràctiques:  

● una membre de l’equip de CIDEOE (actual Political Watch) per la sessió sobre qualitat democràtica i 

participació ciutadana,  

● una sociòloga per la sessió de Desigualtats de gènere amb perspectiva intercultural,  

● un catalanosirià expert processos migratoris per la sessió sobre el país d’acollida, un artista 

professional que ha realitzat la sessió sobre cultura gratuïta i d’accés universal,  

● i una formadora laboral per les sessions de formació prelaboral. També es va realitzar una sessió de 

polítiques d’immigració i anti discriminació per raons d'origen. 
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També s’ha realitzat una sessió de polítiques d’immigració i discurs polític anti discriminacions per raó d’origen 

per part del coordinador, com a politòleg expert en acollida i comunicació política. 

De les 13 dones participants, 6 han assistit a més del 70% de les sessions i per tant rebran un certificat 

d’aprofitament i assistència. 

 

2.5. Alfabetització digital 

 

En la memòria de l’any 2019 s'indica que “és necessari adaptar-nos als nous corrents i estratègies educatives, i 

integrar les noves tecnologies en els nostres materials didàctics. Per fer-ho hem realitzat una adequació a 

nivell estructural de les aules, adaptant l'espai per tal que es pogués oferir major qualitat d’aïllament sonor a 

les aules. Alhora aquest aïllament ha facilitat la introducció i ús d'ordinadors i projectors. Hem format als 

docents voluntaris/es per tal que puguin utilitzar les TIC a l'hora d’impartir les classes i finalment hem creat un 

coixí de materials didàctics que estan a l’abast de tots/es”. 

 

És per això que aquest any 2020 hem aprofundit en aquest objectiu. Hem dut a terme  una sessió 

d’alfabetització digital a un grup d’A-1 (“Inicial”) de castellà amb aquests objectius: coneixement del Google 

Translate, Cercador de Google i ús de Zoom per tal de millorar les seves habilitats idiomàtiques, professionals i 

de coneixement de l'entorn per tal d´afavorir la integració i l'autonomia i la inclusió social i comunitària. En el 

programa Widht, que ja hem realitzat de forma totalment telemàtica, hem realitzat ensenyaments 

d’alfabetització digital en varies sessions del curs. 

 

Pel que fa al curs de català amb el Consorci de Normalització Lingüística i seguint les indicacions de seguretat 

de la COVID -19 de la Generalitat de Catalunya, s'ha continuat el curs en format virtual mitjançant el programa 

Google Teams (GT). És per això, que un grup de persones de l’equip de Convivim hem assistit a la professora 

del curs per a la formació digital als usuaris i usuàries en l’ús del correu electrònic (mètode per registrar-se a 

GT), i en videotrucades de GT. 

 

Com a objectiu del nou curs i agreujat per la situació de pandèmia, hem format als usuaris immigrants en les 

eines TIC tot contribuint a pal·liar l'escletxa digital, que s’afegeix a la idiomàtica i a les desigualtats 

socioeconòmiques que comporta tot procés d’arrelament social i de marxa del seu país. 

 

2.6. Activitats culturals i de formació 
      

 

Habitualment el Centre Convivim també realitza altres tipus d’activitats que reforcen els serveis d'acolliment 

sociolingüístic, socioeducatiu i l’assessoria jurídica. Aquestes poden ser sortides culturals o celebració de festes 

tradicionals. Aquestes activitats tenen una doble finalitat: 

- Per una banda reforçar el coneixements de les llengües en contextos reals, fora de les classes. 

- Per altra banda, complir amb l’objectiu d’integració social que persegueix el projecte, doncs 

aquestes activitats permeten conèixer la ciutat de Barcelona, els recursos que els ofereix, les 

tradicions, i la seva cultura... als participants del Centre. 
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Degut a la  COVID-19 no hem pogut realitzar aquest tipus d’activitats per complir amb les restriccions político 

sanitàries.  

Per a la celebració del Nadal hem comptat amb la col.laboració de l´entitat La Nau, una associació solidària 

que proveeix productes no alimentaris, en forma de donatiu de lot de productes per a les persones usuàries de 

la Fundació. 

S’ha ofert a l’equip de voluntariat el curs de formació telemàtic Ciutadania Global vers un Voluntariat 

Transformador organitzat per Fundació Privada Viarany, l’ONG InteRed i l’Escola Arrels amb el suport de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

2.7. Activitats de sensibilització 
      

 

Les activitats de sensibilització van dirigides a persones autòctones, del barri, especialment es treballa amb els 

alumnes i el professorat de l’escola Arrels, i tenen com objectiu sensibilitzar sobre el treball que es fa al Centre 

Convivim, però també sobre la situació i realitats que viuen els/les participants del projecte. 

 

El 23 de gener, el Centre Convivim  vàrem rebre la visita de l’alumnat de 1r 

d’ESO de l’Escola Arrels de la Institució Teresiana. A la trobada els/les 

alumnes comparteixen preguntes amb les responsables de coordinació que 

condueixen la visita, es fa una visita als locals del centre Convivim, 

fomentant l´escolta activa i l'empatia, així com la projecció d'un vídeo amb 

una presentació del Centre Convivim i de la Fundació. La presentació i el 

treball acaben amb una reflexió sobre com ells/elles i les seves famílies 

poden participar i col·laborar amb el Centre, reben una fitxa que han 

d’omplir per grups sobre continguts i dades de la presentació.  El treball té 

continuïtat amb els tutors del curs. 

Han vingut 2 grups de 1r d’ESO. Un grup de 25 alumnes i l’altre grup de 25 alumnes. 

 

Com a altres activitats de sensibilització alguns voluntaris han escrit articles pel web, com per 

exemple, l’article sobre les classes de castellà titulat “Fraternitat particular” publicat al nostre web i 

a la revista Ciutat i Valors.  

 

3. Fonts de  finançament 
      

 

Pel que fa a les fonts de finançament, aquest 2020 el centre Convivim ha rebut les següents subvencions: 

● Ajuntament de Barcelona, àmbit ciutat, convocatòria ordinària: 7.000 €. 

● Ajuntament de Barcelona, Districte Sant Andreu, convocatòria ordinària: 800 €. 

● Generalitat de Catalunya, SIMC, convocatòria COSPE 2019 – anualitat 2020: 3.286,24 €. 
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L’altra finançament, ha estat de donatius particulars i de prestació de serveis, destacant la col·laboració de la 

Fundació InteRed amb l’encàrrec dels tallers de lideratge femení. 

 

      

 

4. Millores d’infraestructures i equipaments 
      

 

L'any 2020 s’han millorat aquests elements: 

- El sistema d’enllumenat del despatx  de direcció i d´orientació jurídica. 

- La qualitat del sistema telefònic fixe. 

- Noves làmpades per al despatx gran. 

- S'han comprat 5 ordinadors portàtils per realitzar una actualització del nostre equip logístic a 

disposició de l'equip tècnic i pels usuaris. 

- S'han comprat i revisat sistemes de seguretat i compliment dels Protocols de seguretat per a la 

prevenció de la COVID-19 (mampares, productes d´higiene i neteja desinfectants, etc..). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subv. 
Públiques

50%
Donatius 

particulars
32%

Serveis
18%

Fonts de finançament
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MEMORIA 2020. CENTRE PASSATGE. 
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1.       Centre Passatge 

El Centre Passatge és un projecte sociocultural que afavoreix l'acció cultural i comunitària, orientant les seves 

activitats vers el canvi integral, de la persona i  de l’entorn que ens envolta. Defineix el seu compromís amb la 

realitat de la nostra història, des d'un eix trenat per tres opcions bàsiques i inseparables fe-cultures-justícia. 

Totes tres són elements d'una interrelació que mútuament es reclamen. 

o FE- En l'encarnació Déu es fa temps, història, debilitat, home..., aquí és el lloc on Ell ens cita: en el 

temps, en la història, en la debilitat, en una paraula, en l'ésser humà, imatge de Deu.  

o CULTURES- La interculturalitat, en aquest temps i en aquesta història, és opció que fa possible un 

projecte de convivència ètic-polític en el qual el diàleg, propi de la democràcia, té un paper 

definitori. 

o JUSTICIA- La justícia constitueix una opció central en el caminar del poble de Déu, "Se t'ha declarat, 

home, el que és bo, el que el Senyor de tu reclama: tan sols practicar la justícia, estimar la pietat i 

caminar humilment amb el teu Déu" 

 

1.1 Equips responsables 

● Equip directiu format per 5 persones  

● Equip coordinador format per tots els responsables de les diverses activitats 

● 1 Coordinadora el Centre Passatge  i els equips 

 

1.2 Membres de l’organització 

L'organització ha comptat durant l’any 2020 amb 35 persones en els equips gestors de les activitats i del 

funcionament de l’entitat. Aquest 2020 han participat en les diferents activitats promogudes pel Centre 

Passatge 945 persones. El percentatge de participants ha estat de 25% d’homes i un 75% de dones.   

Degut a la pandèmia de la COVID-19 de gener fins el mes de març les activitats van ser amb la modalitat 

presencial i a partir de mitat de març vam canviar a la modalitat telemàtica, aquesta variant ha permès 

augmentar el numero de participants 

 

1.3 Treball en xarxa 

El Centre Passatge manté relacions amb moltes altres entitats amb les que col·labora. Entitats culturals, 

musicals, lúdiques, interreligioses, socials: Xarxa d’Ateneus de Catalunya, Lluïsos de Gràcia, Centre Cultural de 

Sarrià, Fundació Joan Maragall, Àmbit  d’Investigació i Difusió Maria Corral, XVII Mostra de Cinema Espiritual 

2020 organitzat per Direcció General d’Afers Religiosos. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.  

Grups de treball Interreligiós ... 
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2.      Elements claus del projecte del Centre Passatge 

 

2.1           El procés 

Té entre les seves finalitats la modificació de les mentalitats i de les actituds socials, promovent nous valors, 

noves maneres de conèixer i interpretar la realitat, i noves maneres de moure’s en ella i d’actuar 

solidàriament i col·lectiva. Això exigeix, a més de temps, una intervenció constant i sistemàtica, és a dir, un 

procés d’intervenció, seguiment i acompanyament. 

2.2 Metodologia  

La realitat és complexa i diversa i en qualsevol comunitat humana es plantegen necessitats, interessos i 

situacions diferenciades segons els sectors que la composen. L’acció no pot ser, en conseqüència, 

indiscriminada i genèrica. Es necessita una metodologia d’intervenció, un conjunt de tècniques socials que 

evitin una acció improvisada o discontínua. 

 

2.3 Participació  

Qualsevol projecte formatiu amb dimensions socioculturals, implica participació, que no és tan sols mera 

assistència o possibilitat d’opinar i conèixer. Significa possibilitat i capacitat creixent, d’intervenir, de prendre 

part en la identificació dels problemes i de les prioritats, en la definició d’objectius, en la planificació, execució 

i gestió de les accions i en l’avaluació dels resultats. Només s’aprèn a participar participant. 

La participació social és un dels primers passos per a l’organització de la comunitat i requereix ser considerat 

com un procés gradual, on s’ha de percebre la utilitat de la participació i on la formació per a la mateixa és 

també un dels seus requisits imprescindibles.  

 

2.4 Organització  

En un projecte de dinamització sociocultural ha d’esser col·lectiva, solidària, organitzada. Suposa  creixement i 

maduració de la iniciativa col·lectiva, enfortiment de la societat civil, desenvolupament de la potència social, 

de la capacitat col·lectiva per a donar resposta a les necessitats i interessos. 

L’Organització de les persones en l’animació sociocultural porta implícita la creença en la comunitat i el treball 

per la participació. Creença en la comunitat, que significa la presa de consciència com a col·lectivitat, la 

potenciació de la capacitat col·lectiva per a afrontar i resoldre els problemes i la implicació de la comunitat en 

el seu propi desenvolupament. 

 

2.5 Transformació social 

La participació ciutadana té per objectiu fomentar la transformació social a partir de la dinamització 

sociocultural que ha de ser factor i eina del canvi social en la direcció del desenvolupament social.  
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3. Les activitats del Centre Passatge  

     Les activitats representen eines en el procés transformatiu, mitjançant la participació com a metodologia. 

Aquestes promouen les relacions interpersonals, l'enfortiment dels grups i de les xarxes socials, l'organització 

solidària de les persones i l'aposta per les associacions i moviments socials, afavorint el teixit associatiu de la 

Ciutat. 

Les activitats que es promouen cerquen:  

• afavorir la formació de grups,  

• potenciar les xarxes -formals i informals- existents 

• promoure el coneixement interpersonal i la confiança mútua, 

• identificar afinitats i identitats comunes,  

• reconèixer i respectar les diversitats,  

• crear vincles relacionals, l'alegria, l'humor...  

• fomentar que la necessitat de compartir sigui una vivència satisfactòria, gratificant i faciliti el canvi. 

 

Les activitats s’organitzen en: àrea de formació, anàlisi de la realitat, lúdic-creatives, experiencials, de 

creixement personal i de grup...  en totes es treballen aquests aspectes de manera transversal, que es 

concreten en el Projecte Centre Passatge:  

1. Club del Llibre 

2. Coral Gòspel 

3. Fòrum d’actualitat 

4. Activitats Interculturals i Interreligioses. 

5. Art i Espiritualitat: Dansa, Música i arts plàstiques. 

6. Aproximació a Santa Teresa, dona i mestre de vida. 

7. Visites Culturals 

8. Senderisme 

9. La vida de la Comunitat de fe. 

10. Activitats amb Infants i Famílies. 

11. Festes i celebracions 

12. Espai de reflexió cultural. Cursos de pensament i debat de temes emergents. 

13. Seguiment, acompanyament de persones i grups.  

14. Col·laboració amb d’altres entitats. 

15. Gestió i coordinació de l’edifici. 

Del relat de les activitats realitzades podem fer l'anàlisi de l'avanç del projecte i intuir els reptes, mancances i 

forces que se'ns plantegen, doncs esdevenen el lloc concret de treball amb les persones, on es fa palès els 

procés, la maduració, i la implicació de cadascú. De la diversitat de totes elles, i el “feedback” dels grups, és 

des d’on podem  fer l'anàlisi de l'entitat com eina de canvi en la direcció del desenvolupament i apoderament 

dels gestors del teixit i entramat social. 
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Aspectes a destacar 

El 2020, destaquem els següents reptes assolits i que, en part,  seguiran essent necessaris  i  vigents durant el 

proper 2021: 

❖ Adaptació del Centre Passatge per donar resposta a la situació sociosanitària de la COVID-19 

o El Centre Passatge ha redactat el document “Mesures per aquest moment de pandèmia: 

Activitats Presencials” per a la seva adaptació pròpia del protocol de seguretat i d’higiene i de 

la COVID-19 estipulat per la Fundació 

❖ La capacitat d’adaptació, aprenentatge i adequació del desenvolupament de les activitats a la situació 

viscuda amb motiu de la pandèmia Covid-19. Transformació de les activitats en format mixta: 

presencials i/o telemàticament, mantenint la vida de l’entitat. 

❖ La urgència de disminuir l’escletxa digital i facilitar l’aprenentatge en l’ús de la TIC, especialment pel 

que fa a les persones grans, prioritàriament dones: Formant als/les diferents participants en l’ús del 

Zoom, el seguiment per WhatsApp i grups de difusió i poder realitzar així les activitats telemàtiques. 

❖ La necessitat d’atendre més properament a persones, de l’entitat i altres,  amb situacions  diverses de: 

soledat, dificultats de relacions, accés a la cultura, al lleure. 

❖ Verificar que aquesta modalitat d’oferir les activitats en format telemàtic, ens ha proporcionat un 

augment notable dels participants i hem tingut un impacte molt més gran, de tal manera que se’ns hi 

han unit persones de diferents llocs, nacionalitats i països als que no hauríem pogut arribar. 

❖ Comprovar també, que les dones, som mes àgils a l’hora de adaptar-nos i aprendre nous sistemes de 

comunicació. Això suposa un empoderament de gènere molt notable. El percentatge de participants 

ha estat de 25% d’homes i un 75% de dones.  

❖ Obrir la mentalitat i eixamplar la consciència en un moment de canvi de paradigma. Donar eines a les 

persones per viure en el moment actual treballant per la transformació social. Aquest és un gran repte 

que respon a la identitat del Centre Passatge. 

❖ Continuar convocant a un projecte, que després de 50 anys continua donant resposta a la realitat que 

vivim.      

 

3.1 Activitats, descripció, impacte i/o avaluació 

3.1.1 Tallers 

3.1.1.1 Club de lectura 
Trobades mensuals, que s’organitzen en dos grups, de 120 minuts on es 

comenten i debaten novel·les i històries curtes d’autors d'arreu del món 

basades en el tema “Trobada de Cultures”. 

S’estudien 10 novel·les diferents  cada curs. L’estudi de cada obra és 

complementa amb materials que els participants reben online (sobre cada 

autor, estil i marc geogràfic, històric i social). També es visualitzen 

pel·lícules relacionades amb la temàtica.  

Durant el 2020, des de gener a març va ser presencial, la resta de manera 

telemàtica i algunes sessions es van fer en modalitat mixta, telemàtica i presencial 
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Es tracta de trobades molt  participatives. Amb un grup format per 14 persones i 10 en l'altre. Podem 

constatar la participació de 24 participants l’any, totes dones. Grups molt estables on es treballa des d'una 

reflexió en profunditat.  

Les obres literàries s’han analitzat amb profunditat i els diferents temes s’han discutit amb interès i s’han 

relacionat amb el context on estem vivint i el dia a dia del grup i de cadascú.  

3.1.1.2 Coral Gòspel 
L’activitat s’inicia l'octubre 2016. És un espai relacional i de diàleg des 

del cant i el creixement personal en el que participen, cada divendres, 

25 persones. Vol ser un espai lúdic i cultural que ens permeti la trobada i 

la relació entre persones. Es duen a terme 3/4 concerts durant el curs. 

La Coral Gòspel treballa en xarxa amb les 10 corals de Cor de Cors, amb 

els que realitza un” Stage”  que sol aplegar unes 250 persones i molts 

altres concerts i activitats conjuntes. 

De gener a març l’activitat ha estat presencial, després hem gaudit telemàticament d’algunes de les seves 

gravacions.  

3.1.2 Cicles de conferències 

3.1.2.1 Fòrum d’actualitat 
El nostre món no deixa de canviar. És obvi que cal dur a terme accions transformadores i cada dia es fa més 

necessari el coneixement per part de tots nosaltres de temes diversos que ens permetin aprofundir en les 

realitats de la societat contemporània, en les seves dimensions política, econòmica, social i cultural. 

El Fòrum d’actualitat és un espai de diàleg sobre qüestions d’interès cabdal en la realitat social en que vivim 

en el que una persona experta fa una exposició sobre el tema acordat i ens facilita pautes per a la reflexió, el 

diàleg i el debat des d’una perspectiva crítica. El 2020 s’han realitzat 2 Fòrums:“Que fem amb les nostres 

deixalles” Doctor. Josep Roqué i Buscató. Doctor en Ciències Químiques; “Com es pot plantejar el 

canvi d’una societat fonamentalment patriarcal i masculina” Doctora. Ma Jose Prieto Villanueva. 

Universitat de Barcelona. 

Hi han participat 30 persones per Fòrum, fent un total de 60 persones, de les quals 15 homes i 45 dones. El 

perfil dels/les participants són persones d'edats i interessos diversos que han formulat un número 

considerable de preguntes i/o comentaris després de cada xerrada.  

 

3.1.2.2 Jornades de pandèmia 
Per donar resposta a les necessitats i a la situació de confinament imposada durant els mesos de pandèmia, 

des del Club de Lectura i el Fòrum d’Actualitat del Centre Passatge es suggereix la lectura de “Lee 100 de los 

mejores cuentos de la literatura universal”, “Reina Roja” (Juan Gómez Jurado), “Terra Alta” (Javier Cercas). 

 

3.1.2.3 Activitats interculturals i interreligioses 
Es tracta de propostes de coneixement i aprofundiment  en la diversitat cultural i religiosa. Continuant amb el 

costum dels darrers anys hem participat a la XVII Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, organitzat per la 

Direcció General d'Afers Religiosos, departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas amb 
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motiu de la pandèmia i les mesures de seguretat sanitària, no han pogut ser 

presencials, tot i això ens hem adherit a la possibilitat de fer-ho telemàticament, 

amb la presentació, projecció i col·loqui posterior a traves de la plataforma 

Zoom.  Es visualitza la pel·lícula El Jove Ahmed, en versió original en francès, 

subtitulada en català. La presentació va ser a càrrec de la periodista Magda 

Gregori. Va comptar amb una participació de 35 persones tant pel visionat com 

pel diàleg posterior. 

Des de fa més de 25 anys, el Centre Passatge col·labora en el Seminari d’estudi, 

divulgació i intervenció del món Islàmic a Catalunya organitzat per la Fundació 

Joan Maragall. S’aprofundeix a partir de diversos textos sobre l’islam avui i 

situacions d’actualitat de la realitat del món musulmà especialment a Catalunya. 

El Seminari compta amb 8 participants, 3 dels quals són dones del Centre 

Passatge. 

 

3.1.3 Cursos i seminaris 

3.1.3.1 Art i espiritualitat 
Una proposta que uneix el camí d'interioritat amb l'expressió artística, un espai obert per totes les edats, 

especial joves: 

● La música: 25 de gener 2020 de 10 a 13 h. Presencial. 

● Estava programada  un altre dedicada a les arts plàstiques, que per motiu de les mesures sanitàries no 

es van poder dur a terme. Teníem la previsió i la propaganda fetes a punt de difondre. 

o Arts Plàstiques. Previst per l’octubre 2019, posposat a l’abril 2020. I no es va poder dur a 

terme. 

Han participat 20 persones d'edats i interessos diversos que s'han mostrat força interessades i que han 

participat en unes matinals participatives i interactives. 

Es tracta d’un espai de trobada interior amb un mateix i en comunió amb la comunitat amb el guiatge de les 

persones expertes a través de  la musica, l'art plàstic i/o la dansa. 

 

3.1.3.2 Sortim amb Teresa de Jesús 

Proposta de coneixement i aprofundiment en la mística teresiana dut a terme per la Sra. Ma Dolors Cesari, 

estudiosa de Santa Teresa. Es tracta d’una aproximació a la figura de Teresa de Jesús, que en aquesta tercera 

edició del seminari s'ha treballat amb la lectura del llibre de “Las Moradas     “. L’activitat va resultar una 

experiència de creixement personal i espiritual obrint grans perspectives amb la força d'una dona 

excepcionalment activa i emprenedora en el seu temps, segle XVI, que es fa molt atractiva i actual com 

exemple de dona empoderada i defensora del paper de la dona en la societat. Aquest seminari ha comptat 

amb la participació de 15 persones (4 sessions) 1 home i 14 dones. 
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3.1.4 Activitats lúdic-culturals 

3.1.4.1 Visites culturals 
La vida quotidiana a Barcelona. Seguim coneixent la vida dels nostres avant-passats i visitem els indrets 

barcelonins de cada època: monuments, museus i sobre tot carrers, societat, oficis, història… L’activitat es 

realitza els primers diumenges de mes. Amb un total de quatre visites per any. És una oferta formativa amb els 

peus al territori, que permet conèixer la realitat a partir de la història del nostre poble. 

És una activitat que té un públic força fidel i nombrós, amb una mitja de 45 persones, que varia en funció de 

la visita. Té ja una llarga trajectòria en la història de les activitats del Centre Passatge. 

Enguany la majoria han estat visites telemàtiques, igualment interessants. 

 

3.1.4.2 Senderisme 

Sortides matinals per indrets propers a Barcelona que es realitzen el segons diumenges de cada mes, que de 

vegades inclouen també un dinar del grup. Són caminades que permeten realitzar esport, crear lligams 

d’amistat i gaudir de la natura. Les sortides dutes a terme han estat: Colònia Güell, passant per Sant Boi de 

Llobregat. Senderismes i Calçotada a Monistrol de Montserrat 

Aquesta activitat compta amb la participació  de 25 persones, que normalment van acompanyades de dos 

cronistes i alguns fotògrafs que elaboren reportatges que després es comparteixen al web del Centre Passatge 

que acostuma a rebre moltes visites. 

 

3.1.5 La vida de la comunitat de fe 

Sota aquest títol hi son presents moltes i diferents activitats: Eucaristia Setmanal(dissabtes; amb una 

participació de 50 persones -25 presencials i 25 telemàtiques- ), Grup de pregaria setmanal (dilluns; amb una 

participació de 35 persones - 10 persones presencials i 25 en forma telemàtica-) , Recessos i trobades: 

Celebració de la Pasqua, el Nadal i altres dates importants,  Grups de catequesi d’infants i adults, i grups de 

reflexió i creixement d’adults, i l’Equip Talitacum. Es tracta d’una comunitat de més de 100 persones, de 

diverses edats i contextos,  que s'acompanya mútuament, que viuen i celebren la fe, participant dels seminaris 

i cursos de formació, espais de trobada, de celebració i de festa. 

A causa de la COVID-19, algunes activitats no es van poder fer presencialment i s’han realitzat en format 

telemàtic. Aquest canvi en el format ha permès disminuir l’escletxa digital, que per algunes persones 

suposava un inconvenient seriós, mitjançant un procés d’aprenentatge i alfabetització digital tant per part 

dels/les organitzadors/es com dels/les participants. Aquesta actualització metodològica cap a la modalitat 

telemàtica, ha implicat, un augment considerable dels participants, així com el seu empoderament, i la 

possibilitat d’accedir a molts altres continguts, experiències, i esdeveniments. Després d’uns mesos, quan les 

mesures sanitàries ho van permetre, es van reprendre algunes activitats presencials. 

La Comunitat de fe del Centre Passatge és l'element dinamitzador de la vida, de les activitats, i del sentir-se 

part d’alguna cosa que va més enllà de nosaltres mateixos, establint un vincle en què les persones 

participants se senten membres actius, i fins i tot dinamitzadors, del Projecte Passatge que resta obert a qui 

vulgui seguir construint junts el somni d’un món mes just, mes fratern, sostenible i possible. La vida creix i 
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l’edat també pels membres de la comunitat, això és una realitat important que planteja el repte de la 

renovació i alhora cal valorar-ho molt positivament, és l’expressió de la pertinença de les persones a la 

Comunitat. 

En el marc de Recessos, trobades i celebracions diverses, s’han dut a terme: Trobada anual a l'inici de gener, 

Sortida Mariana- virtual, Trobades final de curs, d'avaluació i programació del curs 2019-2020-virtual, Sopar de 

Nadal i Missa del Gall. Aquestes propostes generen un gran sentit de pertinença al Centre Passatge i fomenten 

les relacions i socialització de la comunitat, alhora que són trobades lúdiques, formatives o ambdues coses. 

El 7 de març  de 2020, 10 persones del Centre Passatge van participar al Consell de Laics que va comptar amb 

més de 2000 participants i que es va dur a terme a Madrid, amb la presencia de totes les diòcesis espanyoles. 

Les propostes recollides a la trobada van servir per animar-nos, reviltaritzar-nos i acompanyar-nos. Tot seguit 

vàrem fer una trobada de Pregaria, al local de Passatge, de 30  persones (5 homes i 25 dones) i a continuació 

una Eucaristia amb 70 participants (10 homes, 60 dones) 

Per la celebració de la Pasqua “en comunió a casa”, hi varen participar 50 persones (42 dones i 6 homes) tot 

de forma telemàtica, accedint a materials disponibles al web que es varen reunir al llarg de 14 trobades. A 

aquestes hi va participar gent de diferents ciutats de l’estat espanyol i d’Europa.  L’ús del WhatsApp va facilitar 

mantenir el contacte amb les persones més properes del Centre i anar eixamplant el cercle; el fet d’utilitzar les 

diferents plataformes ha permès disminuir l’escletxa digital. Reconeixem que aquesta setmana santa 

confi(n)ada, va ser una molt bona experiència i va ajudar a reforçar l’entramat de relacions entre nosaltres i 

més enllà. 

A finals de Juny vam ver una trobada presencial, guardant les distancies i recomanacions sanitàries a l’Església 

de Sant Josep Oriol a l’esquerra de  l’eixample a Barcelona, com a comiat del curs 2019-2020 en el que varen 

participar 100 persones: 20 homes i 80 dones 

 

Pel que fa a les activitats infantils i familiars, aquestes representen una proposta lúdica-educativa que aporta 

elements d’ajuda al nen/nena a elaborar una primera síntesis de la fe, tot celebrant que el coneixement en 

l'experiència humana i de la fe són processos que s’han de donar de manera integrada. Al voltant de la 

activitat dels infants s’han desenvolupat nombroses activitats de trobades, diàlegs, col·laboracions amb les 

famílies dels nens i nenes (9 a 15 anys). És una de les activitats més cuidades per la seva força d'intervenció i 

de futur en les que es fan reunions diversificades per edats: infants, adolescents i pares-mares tant en format 

presencial com telemàtic. 

Cal esmentar el grup TALITACUM, que té cura d'aquelles persones de la comunitat que per motius de salut o 

edat veuen limitada la seva participació física al Centre. La dedicació d'aquest equip garanteix les amistats 

generades en el pas del temps, i els manté presents afectivament en la vida del Centre Passatge, tot lluitant 

contra la soledat i l’aïllament de les persones grans. Es promou la reflexió i acompanyament mutu de les 

experiències vivencials de cada moment. El grup esta format per 20 persones (18 dones i 2 homes) que es 

trobem mensualment i duen a terme 10 sessions l’any.  
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3.1.6 Espais de reflexió 

3.1.6.1 Espai per reflexions sobre la realitat intercultural e interreligiosa 
El Centre Passatge concep la formació com un procés que, al llarg de la vida, fa possible allò que afirma Pere 

Poveda: "cal tenir el cap i el cor en el  moment present", partint del compromís que neix del diàleg Fe-

Cultures-Justícia i promovent l'experiència creient i el diàleg interreligiós, la promoció de valors socials, 

noves formes d’apropar-nos, conèixer i interpretar la realitat, i actuar de manera col·lectiva per aconseguir 

un món més just, fraten i solidari. 

La formació del Centre Passatge treballa en dues línies: Formació en torn al creixement personal i a la 

interiorització i Formació bíblica, teològica i espiritual. Aquestes es duen a terme en diversos 

cursos/cursets/sessions en els que habitualment  participen les persones responsables de les activitats del 

propi Centre, així com queden obertes a altres persones interessades. Aquest any s’han dut a terme en 

format telemàtic facilitant l’accés i inclusió de moltes altres persones ( Catalunya, Espanya, Europa, Amèrica 

Llatina, Estats Units, Àsia) 

Aquest any s’han realitzat: 

o Curs “Debates y encrucijadas ineludibles post covid-19” L’assistència va ser d’un total de 85 

persones: 12homes i 73 dones.  

Sessió 1.- entendre l'escenari global: transformacions i reptes després de 30 anys de globalització 

Sessió 2.- una gran conversa global: debats, Cruïlles i dilemes enmig de la pandèmia 

Sessió 3.- cap a una espeleologia de l'esperança: Quin projecte humanista per al segle XXI? 

o Curs “Recuperar lo esencial” Seguint el mateix sistema de comunicació: Via Zoom L’assistència va ser 

de 60 persones: 8 homes i 52 dones  

o Webinar “La IT qué nos dice hoy” Aquesta activitat va tenir una acollida excel·lent. Assistiren 

telemàticament unes 200 persones: de les quals  25 vena ser homes i 175 dones. 

  

3.1.7  Seguiment, acompanyament i promoció del centre 

3.1.7.1 Seguiment de processos personals, grupals, i del  Centre Passatge com a tal en el seu 

conjunt 
La visió i missió del Centre Passatge  obliga a revisar contínuament la seva vida i la seva activitat, sense perdre 

la pròpia identitat busca mantenir-se obert als nous reptes de la societat i tot allò que sorgeix de la renovació i 

actualització de l'Església Catòlica. Això suposa el seguiment de la maduració i creixement de membres i grups 

i el desenvolupament dels seus projectes i activitats. El Centre Passatge té entre els seus objectius prioritaris el 

creixement i la pertinença de nous membres. Per això s’han dut a terme sessions de treball setmanals  de 

l'equip directiu amb el Grup coordinador de les activitats del Centre Passatge per actualitzar els objectius i 

missió del projecte.   

A més a mes es du a terme un seguiment i acompanyament quinzenal/mensual de les persones que s’acosten 

al Centre Passatge i a alguna de les seves activitats, aquest es realitza per mitjà de trucades, visites, xerrades, o 

cafès, entre d’altres. 
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3.1.7.2   Gestió i coordinació de l’espai (c/València,  244, 3r) 

El Centre Passatge gestiona la coordinació de les activitats de les 10 entitats que fan vida a l'Edifici del Carrer 

Valencia 244, al 3er i 4rt pis de Barcelona, on el Centre hi té la seva seu i  hi realitza totes les seves activitats. 

Es tracta de la gestió i coordinació, com encàrrec del Arquebisbat de Barcelona, de l’ocupació dels diferents 

espais, horaris, calendaris, de les diverses entitats culturals i de moviments cristians que fan us de les 

instal·lacions de l'edifici, propietat de l'Arquebisbat de Barcelona. 
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Membres de: 

 

Amb el suport de: 
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Amb la col·laboració de: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


