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Durant el confinament, des de BarcelonActua vàrem saber convertir l’adversitat en oportunitat, desenvolupant nous projectes combinant una necessària mirada curt-
placista, urgent i sovint més assistencialista, amb una visió de futur i d’alt impacte qualitatiu. L’èxit de la nostra tasca en aquesta conversió ha tingut 1 factor clau:  
 la mobilització de la Societat Civil.

Només durant els mesos de confinament estricte, més de 400 voluntaris s’implicaren d’alguna manera en ajudar els altres fent possible que més de 500 persones
rebessin acompanyament telefònic, aliments, participessin en activitats virtuals o no haguessin de passar el confinament dormint al carrer.

Extraordinària també fou la mobilització d’algunes empreses i institucions que, ja fos a través d’aportacions econòmiques, donacions de productes com mascaretes o
aliments, o de voluntariat corporatiu, demostraren el seu compromís en vers els que més estaven patint.

Aquesta mobilització, que forma part de la nostra missió com a fundació, sumada al dinamisme i efectivitat que caracteritza l’Equip BAC, han fet possible que, més
enllà de donar resposta a la situació d’emergència arran de la pandèmia, poguéssim desenvolupar noves línies d’actuació que han acabat esdevenint nous programes
que han marcat un punt d’inflexió en la nostra tasca com a fundació. Aquest és el cas del nou programa d’acollida a immigrants a través del qual, amb els projectes
BACstations i Famílies BAC d’acollida, hem fet possible que més de 100 joves en situació de carrer poguessin tenir una llar on seguir el seu procés d’integració a
través dels dos grans pilars del programa: el de la formació i la socialització. Al Raval hem donat el primer pas per transformar les activitats de caire més
assistencialista que hi dúiem a terme en un programa d’alt impacte qualitatiu que hem anomenat la Llar del Raval, i que volem consolidar en el 2021.

També hem reforçat els programes de Famílies del Món, dirigit a dones en situació de vulnerabilitat i els seus fills, així com el de les Beques Universitàries U-BAC,
dirigit a joves d’Instituts de Màxima complexitat que aquest any han necessitat un acompanyament més intens i de qualitat que mai.

Un any, doncs, de molta activitat en la comunitat BAC. Com no podia ser d’una altra manera, perquè és en situacions extremes com la que hem viscut quan es posa en
evidència la necessitat d’una societat civil forta, compromesa i inclusiva. Nosaltres sempre ho hem tingut clar. Ara confiem que el missatge hagi calat en la societat
en general. Perquè si no som nosaltres. Qui? Perquè si no és ara. Quan?      

Laia Serrano Biosca
Fundadora i directora de la Fundació BarcelonActua
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A Aquest 2020 ha estat sens dubte un any d’una complexitat extrema per la societat en general, i per la nostra Fundació en

particular. Un any marcat per la pandèmia i els efectes que ha tingut per tothom, però especialment pels col·lectius més
vulnerables. 

A BarcelonActua, l’impacte de la Covid19 ens ha obligat a redefinir la nostra tasca d’una manera ràpida i eficient per
poder donar resposta a les noves necessitats, però alhora amb el repte de no desviar-nos del nou camí estratègic que
vàrem iniciar el 2019 amb l’objectiu de generar un vertader impacte transformador (el que implica un canvi en positiu en
creences, actituds o comportaments) amb tots els col·lectius amb els que treballem.



QUIN PROBLEMA VOLEM RESOLDRE?
Creixents bretxes
socials que generen
exclusió i que no es
troben ateses per
l'administració

Desconeixement i poca
empatia respecte a
persones i col·lectius
exclosos socialment o
en risc de ser-ho

Falta connectar necessitats de persones en
situació de vulnerabilitat amb persones que
volen donar, lo qual es tradueix en poques
iniciatives de qualitat que siguin accessibles,
enriquidores i amb impacte

LA NOSTRA VISIÓ
La creció d'una ciutadania més inclusiva i empàtica amb les persones en situació de vulnerabilitat i
amb la diversitat en general

LA NOSTRA MISSIÓ
Construir un model replicable d'ecosistemes sostenibles, que generin impacte transformador * i
atenguin a col·lectius en situació de vulnerabilitat, a través de la mobilització de la societat civil

2
.L

A
 N

O
S

T
R

A
 R

A
O

 D
E 

S
ER

(*) Canvis en positiu en creences, actituds o comportaments



empreses
 finançadores
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voluntaris/es
mobilitzats/any

25
Persones
acollides

comerços
col·laboradors

usuaris registrats
a la plataforma

141

63

140
socis

1.694
Nous BACs

1.069

1.655
usuaris

beneficiaris/any

25
Alumnes amb 

Beca U-BAC

Col·lectius objectiu:
Inmigrants, persones

sense llar, Dones,
Infants i Joves

+ de
15.502
BACs
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PROGRAMES  BAC :

 

ACOLLIDA ,

LANDING ,

LA  LLAR  DEL  RAVAL ,

FAMÍLES  DEL  MÓN ,

BEQUES  U-BAC
BACUINETES  INCLUSIU

.
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4. LA NOSTRA
ACCIÓ SOCIAL



ECOSISTEMES
SOSTENIBLES BAC

USUARIS

VOLUNTARIS

FINANÇADORS

Infraestructura BAC
RRHH,

Comunicació
Locals, material...

Es tradueixen en PROGRAMES,
construits en base als col·lectius 

 d'Usuaris, Voluntaris i
Finançadors. Totes les parts

donen i reben experimentant un
impacte transformador, base de

l'expansió i la inclusió social 

Escoles/Universitats

Empreses

Ciutadania

Administracions
Públiques

Entitats Socials Comerços



PROGRAMA
ACOLLIDA

141 USUARIS
111 BACstations

5 família
11 La Salle

15 pis

BACstations
Famílies BACacollida

Residències
Pis BAC

El programa Acollida té com a
objectiu allotjar a joves
migrats extutelats i
demandants d’asil en situació
de carrer, crear lligams socials
i afavorir la seva formació i
empleabilitat  fins a trobar
sortides sostenibles
d’habitatge i d’emancipació.  

USUARIS

VOLUNTARIS

8 Voluntaris Corporatius

310
Voluntaris
Mobilitzats

FINANÇADORS
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15 Alumnes participant en activitats corporatives

4
institucions &

Empreses
finançadores



La pandèmia de la Covid 19 va agreujar la complicada situació de moltes persones sol·licitants
d'asil, joves extutelats i migrants en situació d'irregularitat administrativa. Per això, el juliol del
2020, com a mesura per trobar recursos habitacionals d'emergència als alumnes de
BarcelonActua que estaven en situació de carrer, vam obrir espais temporals d'acollida i
integració: les BACstations i les Famíles BACacollida. 

Les BACstations són una parada express per ajudar als alumnes en la seva integració social
mitjançant la formació, la xarxa social, l'aprenentatge de l'idioma, la vinculació a serveis jurídics i
administratius i el suport psicològic.

BACstations



BACstation
Gràcia

FORMACIÓ
REGLADA I  NO

REGLADA

TOMA & DACA

XARXA SOCIAL

BACstation
Arc de Triomf

56% FORMACIÓ
REGLADA

44% FORMACIÓ NO
REGLADA

50 REFERENTS
25 ORIENTADORS

12  ALUMNES FAN
VOLUNTARIAT

37 REFERENTS
20 ORIENTADORS

10 ALUMNES FAN
VOLUNTARIAT 

ALUMNES 53 ALUMNES
ALLOTJATS

ACTIV ITATS
LÚDIQUES

8 ESPORTS ,  EXCURSIONS ,  CUINA ,  MÚSICA ,
ETC.

BACstations

ID IOMA

58 ALUMNES
ALLOTJATS

80% AMB SUPORT
L INGÜIST IC

35% FORMACIÓ
REGLADA

65% FORMACIÓ NO
REGLADA

80% AMB SUPORT
L INGÜIST IC

https://www.youtube.com/watch?v=SPjuPZopS_Y
https://www.youtube.com/watch?v=SPjuPZopS_Y
https://www.youtube.com/watch?v=iK5Pa4tHv7g
https://www.youtube.com/watch?v=iK5Pa4tHv7g


Molts joves extutelats de les BACstations han migrat molt joves, sense models a seguir i amb
falta de vincles emocionals. La millor manera d'integrar-los és mitjançant una família d'acollida,
ja que reben suport necessari per desenvolupar-se i poder emancipar-se. Les famílies que es
sumen al programa són formades i compten amb un seguiment personalitzat per  resoldre tots
els dubtes que puguin sorgir en els mesos d'acollida.

Les acollides són mínim de 3 mesos. L'objectiu és ajudar els alumnes a aconseguir una
estabilitat acadèmica i laboral. Pel programa, durant els seus 6 mesos d'existència, han passat 5
famílies d'acollida, si bé de manera informal durant el confinament n'hem propiciat fins a 20.

Famílies BACacollida

https://www.youtube.com/watch?v=9wAPTU2w4ok


Abans de les BACstations i el programa Famílies vam posar en marxa el Pis BAC. A finals de maig
van entrar-hi a viure 7 alumnes del projecte Landing, i després 8 Dones del Món. Aquest habitatge
ha permès que les persones usuàries, amb l'habitatge resolt, es puguin centrar en el seu
desenvolupament a través de cursos formatius i classes d'idioma, així com en voluntariat
(Toma&Daca)

També comptem amb la residència Espurnes d'Emmaús de La Salle on hi han viscut 11 alumnes
al llarg del 2020, amb el mateix model d'integració i empoderament que la resta de programes
d'acollida, és a dir, amb els dos grans pilars de la formació i la socialització 

Pis BAC i Residència La Salle

https://youtu.be/9wAPTU2w4ok


PROGRAMA
LANDING

25 Voluntaris Corporatius

El programa Landing Barcelona té
com a objectiu  la integració de
persones nouvingudes a través de:
- Pla d'aterratge
- Integració lingüística
- BACreferent
- Toma&Daca
- Mobilitat i suport a tràmits 
administratius

USUARIS

VOLUNTARIS

LANDING

FINANÇADORS

250
Voluntaris
Mobilitzats

87 usuaris
presencials 
180 usuaris

virtuals 
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4
empreses

finançadores

8 Alumnes participant en activitats corporatives



El projecte Landing Barcelona té com a objectiu la integració social de persones migrants
nouvingudes a Barcelona. Les persones participants del projecte Landing formen part d'un
compendi d'activitats socials, formatives i lúdiques que els permeten ampliar la seva xarxa
social, els ajuden a aprendre la llengua, i els ofereixen eines per integrar-se a la ciutat.  

Durant 6 mesos, incrementem la seva xarxa social, oferint-los una combinació d'activitats
complementàries com l'alfabetització digital, futbol, cuina, teatre i voluntariat a la fundació.

Aquest 2020, han passat per aquest programa 250 alumnes

Landing Barcelona

 

https://youtu.be/pJpd6XG86ZA


LA LLAR DEL RAVAL
PROGRAMA         

VOLUNTARIS

LA LLAR
DEL RAVAL

Aquest programa té com
a objectiu fomentar la
socialització,
l’acompanyament i la
inclusió social de
persones en situació de
gran vulnerabilitat a
través de diferents
activitats: lliurar sopars i
esmorzars, classes
d’idioma o suport per fer
tràmits i cercar
habitacions.

12 voluntaris corporatius

USUARIS FINANÇADORS

550
 usuaris
atesos 

253
Voluntaris

Mobilitzats 
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5 empreses

finançadores



Després de molts anys treballant al barri del Raval amb persones sense llar per reforçar els seus
vincles socials en espais de caliu, hem llançat aquest any de pandèmia el nou programa La Llar
del Raval que promou el suport emocional i l'adquisició d'habilitats i coneixements que
afavoreixin la seva inclusió. 

A més d'alimentació (sopars i esmorzars), els nostres convidats troben un espai on socialitzar
participant en diferents activitats  com classes d'idioma, l’opció de fer voluntariat o tenir
l’acompanyament d’un voluntari/a referent.

La Llar del Raval



CONFINAMENT
MARÇ -  JUNY

ACOMPANYAMENT
TELEFÒNIC

LOTS 
D'ALIMENTS

TAKE AWAY
 AL RAVAL

CERCA
D'ALLOTJAMENT

NOVA NORMALITAT

JUNY -  DESEMBRE

CAMPANYA D 'EMERGÈNCIA CAMPANYA D 'ACOMPANYAMENT

108
 CONVIDATS

50
 VOLUNTARIS

CLASSES DE 
CATALÀ

LOTS 
D'ALIMENTS

17
 CONVIDATS

15
 VOLUNTARIS

150
 CONVIDATS

24
 VOLUNTARIS

180
 CONVIDATS

90
 VOLUNTARIS

25
 CONVIDATS

9
 VOLUNTARIS

70
 CONVIDATS

70
 VOLUNTARIS

La Llar del Raval



BACUINETES
INCLUSIU

PROGRAMA      

BACuinetes
Inclusiu

Aquest programa té com a
objectiu potenciar la
integració social de col·lectius
vulnerables, dones, joves
immigrants i persones amb
intel.ligència límit, a través del
voluntariat, ja que amb
aquestes activitats de cuina,
asseguren un àpat saludable i
equilibrat pels nostres
convidats de La Llar del Raval.

USUARIS

VOLUNTARIS

FINANÇADORS

550 Usuaris
2100 àpats

cuinats

70 
Voluntaris

Mobilitzats 
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finançadores

7 voluntaris corporatius



Les persones usuàries que participen d'aquestes activitats inclouen joves migrants extutelats,
dones en risc d'exclusió social i joves amb problemes de salut mental. 
Les persones voluntàries inclouen BACs i persones treballadores d'empreses que col·laboren
amb la Fundació. 

Les activitats de cuina segueixen sent una eina d'inclusió social per les persones usuàries: a més
de sentir-se útils i empoderar-se cuinant àpats per persones sense llar del Programa la Llar Del
Raval, sociabilitzen amb persones voluntàries i les sensibilitzen, fent visible la seva realitat social.

BACuinetes Inclusiu



PROGRAMA         
 FAMÍLIES DEL
MÓN

FAMÍLIES 
DEL MÓN

USUÀRIES

VOLUNTARIS

9 
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Aquest programa té com a
objectiu l’empoderament
de les dones a través de
diferents activitats:
sessions de coaching,
català online, voluntàries
referents. A més
d'acompanyar també als
seus nens mitjançant
reforç escolar i activitats
lúdiques

3 voluntaris corporatius

FINANÇADORS

122 
usuàries 
i infants

56
Voluntaris
Mobilitzats

1
empresa

finançadora



Famílies del Món 

DONES DEL MÓN: 52 dones en risc d'exclusió social han ampliat la seva xarxa, la seva auto-
estima i el seu poder personal participant en els dos grups de suport setmanals liderats per
coach, psicòlogues i terapeutes. Aquest any marcat per la Covid-19 ha suposat que moltes d'elles
tinguin necessitats noves com rebre lots d'aliments, suport telefònic durant el confinament o
suport escolar pels seus nens. Per això, hem adaptat les activitats a les seves prioritats. 

MENUTS: Més de 70 infants han sigut atesos en les activitats de Menuts al Raval, Gràcia i
Virtual. A més del reforç escolar, que s'ha vist agreujat a causa de la Covid pel fet de no anar a
classe, aquest any hem llançat el programa de BACexploradors, que vol ampliar l'horitzó
d'aprenentatge dels nens i fomentar la curiositat a través de sortides lúdico-culturals amb una
persona voluntària referent. 



DONES DEL MON
VIRTUAL

CLASSES DE
CATALÀ ONLINE

DONES DEL  MÓN

JUNY -  DESEMBRE

ACOMPANAMENT
TELEFÒNIC

DONES DEL MON
VIRTUAL

MARÇ -  JUNY

DONES DEL  MÓN MENUTS
2020

BACEXPLORADORS
REFORÇ 
ESCOLAR

26
 USUÀRIES

19
VOLINTÀRIES

30
 USUÀRIES

8
 VOLUNTÀRIES

22
USUÀRIES

8
 VOLUNTÀRIES

16
 USUÀRIES

8
 VOLUNTÀRIES

78
 NENS I NENES

40
 VOLUNTARIS

11
 NENS I NENES

8
 VOLUNTARIS

Famílies del Món 



BEQUES U-BAC
PROGRAMA       

BEQUES 
U-BAC

USUARIS

VOLUNTARIS

El programa Beques
Universitàries BAC té
com a objectiu
potenciar l’ascensor
social a través de
l’educació de joves
provinents d’entorns
vulnerables

21 al curs 2019/20
19 al curs 2020/21

19 Voluntaris
Mobilitzats

FINANÇADORS
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25 Alumnes 6
empreses

finançadores



25 alumnes d'Instiuts de màxima complexitat han passat aquest any pel programa. Les
Beques U-BAC, més enllà de fer-se càrrec de la matrícula,  material acadèmic i transport,
ofereix classes d'anglès al British Council, mentoria pels alumnes de 1er any, i un
acompanyament individualitzat i grupal per part del coordinador del programa. Un
acompanyament que, aquest any de pandèmia, ha esdevingut més fonamental que mai.

El 24% dels alumnes amb beca han tret alguna matrícula d'honor, i el 68% ho han aprovat tot.
La nota mitjana ha estat de 6.5. 

Beques U-BAC
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5. MOBILITZACIÓ
BAC

1.069
VOLUNTARIS MOBILITZATS



AMPLIANT HORITZONS
La virtualitat ha facilitat la participació
de voluntaris d'arreu d'Espanya que
fan possible les activitats virtuals. 

UNA CIUTADANIA MÉS SENSIBIL ITZADA

Malgrat el confinament, la gran mobilització de voluntaris va
fer possible cobrir les necessitats bàsiques de més de 150
usuaris, fent-los arribar aliments i evitant que passessin el
confinament al carrer. A més, hem aprofitat la virtualitat per
oferir una atenció més personalitzada usuari-voluntari amb
classes d'idioma, reforç escolar, campanyes telefòniques, etc.

QUÈ HA APORTAT DE BO
LA PANDÈMIA 

PROJECTES AMB MAJOR IMPACTE TRANSFORMADOR 
La Covid-19 ha suposat un canvi en el dia a dia de tots i la Fundació no és una excepció. Hem hagut
d'adaptar la nostra tasca a cobrir les necessitats noves que han sorgit a causa de la pandèmia. Això ens ha
permès engegar nous projectes que impliquen un vertader impacte transformador pels nostres usuaris,
com les BACstations o les Famílies BACacollida, i que ens il·lusionen plenament. Una nova etapa per la
Fundació que s'adapta a les necessitats reals dels col·lectius més vulnerables i de la ciutadania. Seguim!



111 empleats han participat en activitats
d'acció social de BarcelonActua, muntades
en la major part dels casos ad-hoc per a
l'empresa

7
empreses

mobilitzades

VOLUNTARIAT CORPORATIU 
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S DESPESES:
357.965€

3% Mobilització Voluntariat

1% Plataforma comunitat

10% Administració i Estructura

86% Programes Acció Social 
(69% Prorgrama Acollida

Immigrants)

 

50% Empreses

7% Socis

5% Grans Donants

38% AAPP

INGRESSOS: 
414.939€

Aquest superàvit de 56.974€ es un coixí que es destina íntegrament a finançar concretament
l'expansió de BarcelonActua en general, i del Programa Acollida en particular



 

7.HEM ESTAT NOTICIA ACCEDIR A LA SALA DE
PREMSA DE LA FUNDACIÓ

https://www.barcelonactua.org/es/sala-de-prensa?c=2
https://www.barcelonactua.org/ca/sala-de-premsa

