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1. PRESENTACI Ó

Aquest 2019 ha estat un any en que, un cop més, la comunitat de BarcelonActua, formada per
ciutadans, voluntaris i usuaris, empreses i altres entitats socials, ha demostrat que Barcelona és una societat
compromesa, activa, implicada i solidària. Una societat on les persones voluntàries també reben, on les
persones en situació de vulnerabilitat també s’impliquen ajudant i on les empreses ajuden econòmicament
alhora que potencien la participació dels seus empleats en voluntariat.
Més de 1.600 voluntaris han participat en els més de 30 programes i projectes de la Fundació a través dels
quals hem millorat la vida de més de 1.200 persones en situació de vulnerabilitat. Ja sigui fent possible que
alumnes d’instituts de Màxima Complexitat puguin accedir a la universitat, empoderant a dones en situació de
risc d’exclusió social i millorant la seva ocupabilitat, acompanyant a nens en el seu procés educatiu, ajudant a
la integració social a casa nostra de Sol·licitants d’Asil i Immigrants Humanitaris, o acompanyant i ajudant a
cobrir una necessitat tan bàsica com és la d’alimentar-se a persones sense llar i persones grans.
Pel 2020, ens hem fixat l’objectiu de consolidar aquest nou model d’acció social basat en la construcció
d’Ecosistemes Sostenibles BAC. Un model on els tres agents principals que hi participen, voluntaris, usuaris i
empreses, col·laboren des d’una perspectiva de donar i rebre. És precisament aquest tipus de relació, on
tothom rep i alhora dóna, el que fa sostenible l’ecosistema, i el que acaba fent possible un vertader impacte
transformador. Es a dir, un canvi en positiu en creences, actituds o comportaments.
Comptem ja, com dèia, amb una gran comunitat amb ganes d’actuar. Als que en formeu part, gràcies pel
vostre compromís. Però en podem ser molts més. Més ciutadans implicats i més empreses que dediquin
recursos, econòmics i humans, a seguir construint una ciutat més inclusiva i justa, més empàtica i sensible
envers la vulnerabilitat i la diversitat. Una societat en la que tots hi tenim cabuda, i on tots tenim les mateixes
oportunitats.
El repte és gran. Però la força i motivació per assolir-lo encara ho és més.
Laia Serrano Biosca
Fundadora i directora de la Fundació BarcelonActua
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2.LA NOSTRA RAO DE SER

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

06

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
(*) Canvis en positiu en creences, actituds o comportaments
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3. 2019 EN XIFRES

1.206

Alumnes
Beca U-BAC

usuaris
beneficiaris/any

5

ÀMBITS
D'ACTUACIÓ

Actuem
a 9 dels 10
districtes de
Barcelona

GENT GRAN, DONES
REFUGIATS I IMMIGRANTS
INCLUSIÓ SOCIAL
INFÀNCIA I JUVENTUT

+ de1.600

voluntaris/es
mobilitzats/any

16

32
Activitats i
projectes
Consolidats

Activitats i
projectes en
incubadora

42

8

Coordinadors/es
d'activitats

1.181

137

Nous BACs

13.822
BACs

usuaris registrats
a la plataforma

Noves activitats
consolidades

63

socis

comerços
col·laboradors

23

empreses
finançadores

12

4. LA NOSTRA
ACCIÓ SOCIAL
ECOSISTEMES SOSTENIBLES:
ÀMBIT REFUGI,INCLUSIÓ SOCIAL,
DONES, INFANTS I JOVES I GENT
GRAN
.

.

VOLUNTARIS

ECOSISTEMES
SOSTENIBLES BAC

Ciutadania
Escoles/Universitats

S'edifiquen en base als col·lectius
d'Usuaris, Voluntaris i Finançadors que
donen i reben experimentant un impacte
transformador, base de l'expansió i la
inclusió social

Entitats Socials

Infraestructura BAC
RRHH,
Comunicació
Locals, material...

Administracions
Públiques
Comerços
Empreses

USUARIS

FINANÇADORS

VOLUNTARIS

ECOSISTEMA
SOSTENIBLE
ÀMBIT REFUGI

362 usuaris
9 activitats
consolidades,
1 projecte

470
Voluntaris
Mobilitzats

ÀMBIT
REFUGI
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6 empreses
finançadores
1 AAPP

USUARIS

FINANÇADORS
70 Alumnes participant en activitats corporatives adhoc

Àmbit Refugi

Atenem sol·licitants d'asil, immigrants humanitaris, menors no
acompanyats i joves extutelats que viuen en dispositius
d'acolliment, albergs municipals, entitats i famílies acollidores.
Per a això comptem amb el Projecte Landing, amb el qual
pretenem donar als nouvinguts el màxim nombre d'oportunitats
per a socialitzar, crear una xarxa social i així poder accedir a
cursos formatius i al mercat laboral.

21

Programes
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INTEGRACIÓ LINGÜÍSTICA

REFERENTS

362 alumnes han passat per les classes
d'integració lingüística, millorant el seu nivell
d'espanyol, clau per a una integració veritable. Té
una matrícula viva, en la qual poden començar a
formar-se quan sorgeix la necessitat.

88 alumnes han tingut un voluntari
referent que els ha ajudat en la seva
integració social a la ciutat

ACTIVITATS LÚDICO-FORMATIVES

TOMA & DACA

90 alumnes han participat de forma regular en
tallers de cuina, futbol, teatre i informàtica,
aconseguint a través d'aquestes activitats teixir
una xarxa social a la ciutat

45 alumnes han participat en activitats de
voluntariat, ja sigui repartint menjar a
persones sense sostre, cuinant per a
persones majors o amb activitats dirigides a
nens. És una manera de dignificar-se i donar
visibilitat al col·lectiu

VOLUNTARIS

ECOSISTEMA
SOSTENIBLE
ÀMBIT INCLUSIÓ
SOCIAL
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USUARIS

576 usuaris
9 activitats
1 projecte

INCLUSIÓ
SOCIAL

co

A BarcelonActua creiem en la
força dels vincles socials per a
trencar prejudicis i estigmes.
Desenvolupem activitats i
projectes que fomenten la
interacció positiva entre les
persones i afavoreixen el camí
cap a la inclusió social.
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Voluntaris
Mobilitzats
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6 empreses
finançadores

9 usuaris participant en activitats corporatives adhoc

FINANÇADORS

Els Programes
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SOPARS AL RAVAL

BACUINETES PER LA INCLUSIÓ

Cada dimarts i dijous oferim sopars
als nostres més de 200 convidats,
persones en la seva majoria sense
llar. Es una oportunitat per teixir
vincles i trencar prejuicis.

BACuinetes és un espai on persones amb
problemes de salut mental i/o en risc
d'exclusió tenen un rol actiu en la societat,
tenen l'oportunitat de formar-se i de reinserir-se
socialment. En 2019, més de 50 persones han
millorat les seves aptituds socials i
professionals, han fet una xarxa de contactes
més rica i han millorat la seva qualitat de vida.

ESMORZARS AL RAVAL
Cada dissabte i diumenge, amb
l'excusa d'un esmorzar saludable,
compartim una estona de conversa i
caliu amb els nostres convidats en
situació d'exclusió social.

USUARIS

118 usuàries
1 projecte
3 activitats

02

64
Voluntaris
Mobilitzats

DONES
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Treballem per la igualtat de
gènere i l'empoderament de les
dones en situació de
vulnerabilitat, conscients que una
dona empoderada té el poder
d'impactar positivament en la
seva família i en la seva
comunitat, i que una mare
empoderada és capaç de criar
fills emocionalment sans i
independents.

5u
su
àri
es
fen
tT
om
a&
Da
ca

ECOSISTEMA
SOSTENIBLE
ÀMBIT DONES

VOLUNTARIS

3 empreses
finançadores

FINANÇADORS

Els Programes
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DONES DEL MÓN
53 dones, mares en risc d'exclusió social
han ampliat la seva xarxa i millorat la
seva autonomia, la seva auto-estima i el
seu poder personal participant als dos
grups de suport setmanals liderats per
coach, psicòlogues i terapeutes.

REBOST SOLIDARI
En 2019 hem preparat i lliurat 456 lots
d’aliments a famílies amb dificultats per
cobrir una necessitat bàsica com és la
de menjar i per a contribuir a la seva
seguretat alimentària i a una dieta
familiar saludable.

BEQUES DE-BAC
En 2019, 10 dones han beneficiat d'una beca de formació que
dóna èmfasi en el seguiment de les dones a través de la
intervenció de 3 figures clau: la coordinadora del projecte, una
mentora i una tècnica ocupacional. Cadascuna d'aquestes
persones dóna suport a les dones en diferents nivells amb
l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat. Així, les beques DE-BAC
es basen en quatre pilars: Formació, Mentoria Social, Grup Dons
del Món, Pràctiques i Inserció Laboral.

VOLUNTARIS

ECOSISTEMA
SOSTENIBLE
ÀMBIT INFANTS
I JOVES

6u
su
ari
s

79 Voluntaris
Mobilitzats

INFANTS I
JOVES
98 usuaris
1 projecte
2 activitatS
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11 empreses
finançadores

FINANÇADORS

USUARIS
20 usuaris participant en activitats corporatives adhoc

Programa

MENUTS
52 infants atesos en les
activitats de Menuts al Raval
i a Gràcia, tots els dlluns.
Es realitza reforç escolar i
alfabetització per a infants,
també berenen de manera
saludable i es diverteixen
fent activitats lúdiques.

21

Projecte
BEQUES U-BAC
21 alumnes d'Instiuts de Màxima
complexitat estan estudiant a la universitat
aquest curs 2019/20 gràcies al programa
Beques U-BAC, un projecte l'objectiu final
del qual és potenciar l'ascensor social a
casa nostra a través de l'educació
Un projecte que, a part de fer-se càrrec del
pagament de la matrícula, del 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
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VOLUNTARIS
ECOSISTEMA
SOSTENIBLE
ÀMBIT GENT GRAN

02

Més de 90.000 persones grans
viuen soles a la ciutat de
Barcelona, i un 40%viuen en la
precarietat econòmica. Des de la
Fundació BarcelonActua busquem
generar espais de convivència
entre les persones grans en
situació de vulnerabilitat i
voluntaris del barri per trencar
amb la soledat i incidir en la seva
salut i economia.

USUARIS

GENT
GRAN
44 usuaris
3 BACuinetes
1 BACmemory
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117
Voluntaris
Mobilitzats

2 Empreses
finançadores

FINANÇADORS

Els Programes
BACUINETES GENT GRAN
44 persones grans en situació de
vulnerabilitat han rebut cada setmana,
menús saludables per a tenir una dieta
variada i equilibrada, a més de passar
una estona distesa cuinant, compartint
un espai, treballant el vincle comunitari
amb voluntaris del mateix barri.

BACMEMORY
10 persones grans en risc d'exclusió
han treballat àrees cognitives per un
envelliment actiu a la vegada que han
generat forts vincles afectius.
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5. EL
VOLUNTARIAT

1.670
VOLUNTARIS
MOBILITZATS

.

.

BACS
713 BACs, persones registrades a la
comunitat de BarcelonActua, han
participat en voluntariat

ENTITATS
EDUCATIVES
162 voluntaris provinents
d'escoles, instituts,
universitats i altres centres
educatius han fet voluntariat
a BarcelonActua

ENTITATS SOCIALS
64 voluntaris d'altres entitats
socials han fet voluntariat en
activitats de BarcelonActua
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VOLUNTARIAT CORPORATIU
602 empleats han participat en activitats d'acció
social de BarcelonActua, muntades en la major
part dels casos ad-hoc per a l'empresa

16
empreses
mobilitzades
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6. ORIGEN I DESTÍ DELS FONS

DESPESES:
227.712€

INGRESSOS:
230.384€

60% Programes Acció Social

70% Empreses

12% Mobilització Voluntariat

12% Socis

5% Plataforma comunitat

11% Grans Donants

18% Administració i Estructura

4% AAPP
3% Altres Fundraising
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7.HEM ESTAT NOTICIA
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ACCEDIR A LA SALA DE
PREMSA DE LA FUNDACIÓ

