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I. PRESENTACIÓ
d’alta complexitat a que puguin accedir a la
universitat, becant-los els tres primers anys
de carrera.
I aquest impacte social a la nostra ciutat, ha
estat possible gràcies a la mobilització de més
de 1.200 voluntaris (BACs, voluntaris
d’instituts
i
escoles,
d’universitats,
d’empreses, d’altres entitats socials...) que
hem engrescat a participar en activitats de
BarcelonActua
i
esdeveniments
de
sensibilització. I és que el gran motor de la
nostra Fundació és la comunitat de voluntaris
que, des de la diversitat (en habilitats, en
disponibilitat de temps, en aptituds, en
condició social, en diversitat cultural...) actua
en pro d’una ciutat més solidària, sensible i
empàtica en la realitat social del seu entorn
més proper.
Però aquest impacte social, tant en termes de
persones beneficiàries com de voluntaris
mobilitzats no hagués estat possible sense la
implicació de socis i empreses.

El 2016 ha estat un any important per
BarcelonActua. Per una banda, ens hem
constituït, en pro d’una major i necessària
transparència, com a Fundació. Un pas que
volíem donar ara que hem demostrat,
després de 5 anys des del nostre naixement,
que la nostra tasca i forma de fer funciona i
crea impacte real.

Socis que, a través d’una quota regular,
contribueixen a la sostenibilitat de la
Fundació i empreses responsables socialment
amb les que anem de la mà en la nostra
expansió social.

És una gran satisfacció per nosaltres
constatar que hem millorat la qualitat de vida
de 470 persones que viuen a la nostra ciutat a
través de projectes i activitats setmanals a
diferents barris de la ciutat, focalitzats en 5
àmbits d’actuació: Infants i joves, Gent Gran,
Inclusió Social, Refugiats i Immigrants i
Inserció Laboral.

A tots els que heu fet possible la nostra gran
tasca solidària, gràcies de tot cor.

Laia Serrano Biosca

Entre els projectes desenvolupats, hem
consolidat les Beques U-BAC, beques a través
de les quals ajudem a estudiants d’instituts

Presidenta Fundació BarcelonActua
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II. LA NOSTRA RAÓ DE SER

La nostra Missió
La creació d’una comunitat a través de la qual
potenciar l’ajuda mútua i la implicació de les
persones en l’acció social, contribuint així a fer
una societat més solidària, sensible i
compromesa amb el seu entorn més proper.

Els nostres pilars:
Acció social
Eix vertebrador de tota la comunitat i
focalitzada en 5 àmbits d’actuació: Infants i
Joves, Gent Gran, Inclusió social, Refugiats i
Immigrants i Inserció Laboral.

Persones
1.200 Voluntaris: persones que, durant l’any,
han participat activament en alguna activitat
d’acció social.
11.548 BACs: persones registrades a la
plataforma, a 31 de desembre de 2016.

Plataforma
A través d’ella fem possible la interacció entre
els BACs, ja sigui a través de les àgores de
cada àmbit d’actuació o del tauler solidari. I
és a la plataforma on hi pengem les campanyes
i activitats d’acció social, per tal que la gent ho
tingui fàcil per conèixer-les i apuntar-s’hi.

Empreses, socis i grans donants
Com iniciativa de la Societat Civil que som, les
empreses i els socis són la pota clau de la nostra
sostenibilitat.
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III. QUE FEM
La tasca social de la Fundació BarcelonActua es focalitza
en 5 àmbits d’actuació. En cada un d’ells, i de la mà
d’altres entitat socials que ja treballen en cada un dels
àmbits, desenvolupem activitats setmanals i projectes a
través dels quals donem resposta a necessitats
concretes de col·lectius en situació de vulnerabilitat,
alhora que mobilitzem a la ciutadania a implicar-se
socialment en el seu entorn més proper. Perquè creiem
en una societat civil compromesa, que assumeixi la seva
parcel·la de pro-activitat i responsabilitat social.
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▪ ELS NOSTRES PROJECTES I ACTIVITATS PER ÀMBIT...

Àmbit

Infants i Joves

Actualment més d’un 28 % dels menors de 16 anys viuen per sotal del
llindar de la pobresa. Els efectes de la crisi generen més necessitats
d’atenció a l’alumnat més desafavorit o en situació de pobresa, alhora
que la manca de recursos comporta més dificultats per compensar les
situacions educatives de més risc.

L’acompanyament, l’educació en valors, juntament amb el
foment d’hàbits alimentaris dels infants i l'accés a la universitat
de joves en situació de vulnerabilitat, són les nostres prioritats.
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ACTIVITATS
Menuts

Barris: Gràcia,
Vallcarca i Guinardó

Objectius:

Dinàmica:

✓ Millorar els hàbits dels infants i joves
envers l’alimentació saludable.
✓ Fomentar la participació i reflexió dels
temes socials de rellevància per part dels
nens i nenes (treballar els dies
internacionals de l’ONU, festes i
expressions culturals del territori, etc.).
✓ Brindar un pla educatiu individualitzat
per desenvolupar activitats cap a la
millora de l’èxit educatiu dels menuts,
com a complement de la tasca educativa
duta a terme a l’escola i a casa.

Comencem sempre amb un berenar
saludable, seguit d’una estona de reforç
escolar, per acabar l’activitat amb diferents
jocs lúdics pensats i dissenyats segons les
seves edats, i que treballen hàbits, actituds,
coneixements i habilitats amb l’objectiu
d’acompanyar-los en el seu procés
d’aprenentatge.
Perfil usuari: infants (entre 3 i 12 anys) de
famílies en situació de vulnerabilitat i que ens
són derivats de Serveis Socials
Periodicitat: Setmanal
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Petit BACRober

Barri: Gràcia

Objectiu:
✓ Proporcionar roba de nens entre 0 i
10 anys, en perfecte estat, a famílies
en situació de vulnerabilitat.
Dinàmica:
Un equip de voluntari@s prepara lots, per
talles i gènere, que després es lliuraran a les
famílies usuàries.
La roba procedeix de donacions de particulars
i, de forma puntual, de botigues de robeta
infantil.
Perfil usuari: famílies derivades de Serveis
Socials i d’altres institucions i Parròquies
Periodicitat: Quinzenal
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Projecte Beques U-BAC

L’educació és un dels drets
bàsics que s’ha vist afectat per les
retallades pressupostàries fruit de
la crisi. Una pèssima notícia,
tenint en compte que l’educació
és el principal motor per a què
l’ascensor social funcioni. Aquest
ascensor s’ha encallat i les
diferències que se’n deriven
repercuteixen directament sobre
la igualtat d’oportunitats
d’infants, adolescents i joves.

Objectiu:
✓ Potenciar l’ascensor social a través de
l’educació, fent que joves d’instituts d’alta
complexitat puguin accedir a la
universitat.
Què inclouen:
✓
✓
✓
✓

Matrícula universitària
Material necessari per cursar la carrera
Transport
Seguiment personalitzat (mentoria) dels
estudiants, per tal de donar-los suport
amb el que calgui, evitant així
l’abandonament
✓ Beques per estudiar anglès al British
Council, gràcies a la Fundació Ramon
Molinas
✓ Co-finançament d’un ordinador (subjecte
a bones notes)

Les diferències i les desigualtats
si parlem d’estudis no obligatoris
es disparen, fet que provoca que
l’educació universitària s’hagi
convertit en un impossible per
a un gran nombre de famílies
a casa nostra.

Durada Beca: 3 primers anys de carrera
Perfil jove: alumnes talentosos d’instituts
d’Alta Complexitat de Barcelona.
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Beques U-BAC

Beques U-BAC

2015/16

2016/17

3
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Estudiants becats

Estudiants becats

1

3

Institut:
IES Barri Besòs

Instituts: IES Barri Besòs, IES
Miquel Taradell, IES Pau Claris

Finançament:

Finançament:

70%

49%

Gran donant

Empreses

20%

43%

Empreses

Fons propis

10%

8%

Fons propis

Grans donants
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70
Infants atesos

9
Nois becats
curs 2016-2017

3
1.800
Berenars

47
Activitats
realitzades
2016
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IES alta
complexitat

Àmbit

Gent Gran

El segment de la Tercera Edat representa un 20% de la població de
Barcelona. El 31% de les persones de més de 75 anys viuen soles. I més de
100.000 viuen amb una renda igual o inferior als 561€ al mes. La
precarietat econòmica, la manca de salut i la soledat són els principals
problemes els que ha de fer front aquest segment de la població, i en els
que es centra la nostra acció.
És per tot això que fa necessària una
major atenció cap aquestes persones
propiciant activitats que reforcin
aquest envelliment.
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ACTIVITATS
BACuinetes

Barris: Sants,
Navas i Carmel

Objectius:
L’origen dels aliments ve de comerços
col·laboradors dels barris de Sants, Navas i
Carmel, que fan aportacions en espècies a
l’activitat, i de fons propis de la Fundació.

✓ Oferir un espai de confiança i caliu on
els avi@s se sentin acompanyats i
estimats, alhora que els ajudem a
tenir una alimentació saludable.

Perfil usuari: avis i àvies en situació de
vulnerabilitat, derivats del CAP o Serveis
Socials (Sants i Carmel), àvies residents en
habitatge tutelat (Navas).

Dinàmica:
Al llarg de les dues hores i mitja que dura
l’activitat, es cuina, s’esmorza amb els avis i es
distribueixen els àpats (3 per avi) en tuppers
que després s’emportaran a casa.

Periodicitat: Setmanal

En el cas concret de l’activitat de BACuinetes
Carmel els voluntaris BAC cuinen
conjuntament amb joves de la Fundació els 3
Turons, a fi de fer pràctiques relacionades
amb els tallers de cuina que realitza aquesta
fundació com a part de l’itinerari personal
d’inserció.
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Àmbit

Gent Gran
Les Xifres

24
Avis
setmanalment

80
Activitats
realitzades

4.320
Àpats cuinats

13

Àmbit

Inclusió Social

La nostra societat estableix un elevat grau de socialització entorn
de l’hora dels menjars: és quan s’estrenyen vincles, es
comparteixen problemes, es transmet la cultura, es marquen
pautes socials de comportament, se celebra…
Degut a la crisis estructural que vivim estem davant d’un
problema econòmic, no pas alimentari, que ens porta a
desaprendre hàbits adquirits.
Es per això que les activitats desenvolupades per la Fundació
BarcelonActua van dirigides, més enllà del menjar, a alimentar
vincles, compartir experiències crear noves relacions i facilitar el
camí cap a la inclusió social.
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ACTIVITATS
Rebost solidari

Barri: Gràcia

Objectius:

Origen dels aliments:

✓ Ajudar a cobrir una necessitat tan
bàsica com és la d’alimentar-se a
famílies en risc d’exclusió social.

Comerços solidaris del barri, BACrecaptes
organitzats cada dos mesos en algun Mercat
de Barcelona i fons propis de la Fundació.

Dinàmica:

Perfil usuari: famílies derivades de Serveis
Socials que presenten situacions de risc
alimentari.

Aquesta activitat, que consisteix en preparar
lots d’aliments a 15 famílies, es duu a terme
mentre les mares estan participant, amb
d’altres voluntàries, a l’activitat “Dones del
món”, i els seus fills, també amb altres
voluntaris, participen a l’activitat de
“Menuts”. Entenem que fent-ho d’aquesta
manera, restem protagonisme als lots, i
dignifiquem per tant a les famílies.

Periodicitat: Setmanal
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Dones del món

Barri: Gràcia

Objectiu:
Reflexionem sobre temes sensibles que els
puguin afectar per compartir experiències i
donar recolzament. També treballem la
cohesió grupal, per a que les usuàries es
puguin ajudar les unes a les altres.

✓ Proporcionar un punt de trobada a
dones en situació de vulnerabilitat on
compartir experiències i inquietuds,
donar-los suport emocional en grup,
ajudant-les a apoderar-se, reinsertar-se
al món laboral o tenir eines per lluitar
davant qualsevol adversitat.

Perfil usuària: mares, derivades de Serveis
Socials i el CAP, que porten als seus fills a
l’activitat de “Menuts a Gràcia” i que recullen
els lots del “Rebost Solidari”.

Dinàmica:
En un espai íntim i acollidor, les “Dones del
món” (usuàries i voluntàries), conversen, sota
la batuta de les 2 coordinadores de l’activitat.
En aquestes sessions es treballa l’autoestima
i els sentiments de forma individual i
col·lectiva. Se les dota de les eines per a la
resolució de conflictes quotidians i se’ls
proporciona recursos per a l’educació dels
seus fills i la convivència familiar.

Periodicitat: Setmanal
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Dijous tots a taula

Barri: Raval

Objectiu:

Origen dels àpats:

✓ Amb el “pretext” d’un plat a taula es
comparteix entre els nostres convidats i
voluntaris un espai d’apropament i
escolta. L’alimentació, la soledat i la
necessitat de crear lligams dins la
comunitat són els principals reptes de
l’activitat.

Comerços col·laboradors, altres activitats
BAC (“BACuinetes” Navas i Carmel (que
destinen part del que cuinen al Raval) i
“Cuinem pel Raval”) i fons propis de la
Fundació.

Perfil usuari: persones en situació d’exclusió
social (molts dels quals viuen al carrer) i la
majoria dels quals la resta de setmana sopa al
menjador social de Nueva Vida del carrer
Robador.

Dinàmica:
Des del 2011 cada dijous repartim sopar a
més de 120 persones en situació d’extrema
vulnerabilitat (molts dels quals viuen al carrer)
del barri del Raval. Uns voluntaris es
dediquen a escalfar els àpats, altres els
reparteixen, altres estan pendents que, als
convidats que es queden a sopar allà mateix
no els falti de res, altres s’asseuen amb ells i
conversen... Tot en un ambient de molta
calidesa, respecte i germanor.

Periodicitat: Setmanal
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Diumenges, esmorzars al raval

Barri: Raval

Objectiu:
✓ Amb el “pretext” d’un plat a taula es
comparteix entre els nostres convidats i
voluntaris un espai d’apropament i
escolta. L’alimentació, la soledat i la
necessitat de crear lligams dins la
comunitat són els principals reptes de
l’activitat.

Origen dels aliments:
La compra dels aliments (tant peribles com
no peribles) la fem gràcies a l’esponsorització
de Carnival Foudation d’aquesta activitat
Perfil usuari: persones en situació d’exclusió
social, molts dels quals viuen al carrer, i
habituals també dels “Dijous, tots a taula al
Raval”.

Dinàmica:
A les 9h, els voluntaris comencen a preparar
els esmorzars (cafè en llet, colacao, sucs,
entrepans i pastes) per, a les 9.30h, donar la
benvinguda als nostres convidats i començar
a servir-los l’esmorzar. Es crea un espai de
complicitat, on convidats i voluntaris
comparteixen molt més que un simple primer
àpat del dia.

Periodicitat: Setmanal

Sponsor activitat:
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Tots a la cuina pel raval

Objectiu:

Origen dels aliments:

✓ Cuinar 30 racions d’àpats, en un espai de
germanor, per després portar-los al
Raval i repartir-los entre els nostres
convidats dels “Dijous tots a taula”. A
més, a través d’aquesta activitat,
propiciem la integració, a través del
voluntariat, de persones nouvingudes o
de
col·lectius
en
situació
de
vulnerabilitat de la nostra ciutat.

Veritas ens fa donació dels aliments
necessaris.
Periodicitat: Mensual

Sponsor activitat:

Dinàmica:
Voluntaris cuinen àpats en un fantàstic espai
cedit per l’empresa Veritas (Terra Veritas). Un
cop cuinats, es posen en tuppers grans que
després portem al Raval per lliurar-los aquella
mateixa tarda.
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BACrecaptes

Objectiu:
✓ Aconseguir aliments pel Rebost Solidari
de Gràcia, passant una estona divertida,
sensibilitzant a la ciutadania i difonent la
nostra tasca en un mercat de Barcelona.
Dinàmica:
cada dos mesos aproximadament, i gràcies a
un acord signat fa més de 3 anys amb l’Institut
de Mercats de Barcelona, fem un recapte. Es
demanen bàsicament productes no peribles
com llet, oli, pasta, llegums cuites... Tot un
matí de que acabem portant tot el recaptat al
nostre local del carrer Planeta, per, des d’allà,
anar-ho distribuint cada dilluns a les nostres
famílies de l’activitat “Rebost solidari de
Gràcia”.
Periodicitat: Bimensual
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BACtalleret

Objectiu:
✓ Espai de trobada entre BACs i persones
del barri del Raval, on es fan manualitats
que ajuden al finançament de projectes
concrets de la fundació (i que decideixen
els propis participants de l’activitat).
Periodicitat: Setmanal
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Àmbit

Inclusió Social
Les Xifres

+ 360

+250
Persones ateses /
setmanalment

Àpats cuinats a
Terra Veritas

+ 3.400
Esmorzars

+ 6.240
Sopars servits

800
Lots d’aliments
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Àmbit

Refugiats i immigrants

Durant el 2015 les sol·licituds de protecció internacional a
l’estat varen incrementar en un 145%. Persones que, per
causes religioses, polítiques, racials, de guerres,
econòmiques o de catàstrofes naturals es veuen obligades a
abandonar els seus països d’origen.
Són vàries les entitats socials que treballen en l’acollida
d’aquestes persones. Des de BarcelonActua, col·laborem
amb algunes d’elles (ACCEM i CEAR) focalitzant la nostra
tasca en el procés d’integració d’aquestes persones en la
nostra societat.
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ACTIVITATS
BAConverses

Objectiu:

Perfil usuari: Persones immigrants
refugiades derivades d’Accem.

✓ Ajudar a les persones immigrants i
refugiades
en
el
seu
procés
d’aprenentatge de l’idioma i d’integració
a casa nostra, des de l’empatia, la
sensibilitat i l’horitzontalitat.

Periodicitat: Mensual

Dinàmica:
A través d’aquesta activitat fem sortides
lúdiques grupals, a través de les qual donem a
conèixer la nostra ciutat a les persones
nouvingudes, alhora que millorem els seus
nivells d’autoestima, benestar i autonomia.
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Alfabetització

Objectiu:

Perfil usuari: Persones immigrants
refugiades derivades d’Accem.

✓ L’alfabetització de persones refugiades i
immigrants que no saben llegir ni
escriure, alhora que els oferim un lligam
entre la seva cultura i la nostra,
potenciant la necessitat de la integració
social i detectant diferents situacions
personals per guiar-los i assessorar-los.

Periodicitat: : 2 cops per setmana

Dinàmica:
En el nostre local de Gràcia, voluntaris
ensenyen a llegir i escriure amb una
metodologia que ens ajuda a assolir els
objectius de l’activitat.
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Àmbit

Refugiats i immigrants
Les Xifres

98
Persones ateses
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Àmbit

Inserció laboral

El 52,2% del total de persones aturades a Barcelona
tenen més de 45 anys, i el 41,6% porta més d’un any en
aquesta situació. Accedir al treball i disposar d’una feina
són condicions necessàries per aconseguir una inclusió
social plena.
L’acció desenvolupada dins l’àmbit laboral durant el 2016 ha anat
dirigida a BACs que cerquen feina, i a usuaris de les activitats d’acció
social que desenvolupem en concret a Gràcia.
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ACTIVITATS
Pla personalitzat per trobar feina

Objectiu:

2. Creixement personal: Consisteix en

✓ Donar eines, suport i orientació en el
procés de cerca de feina.

prestar atenció, moment a moment, a
pensament, emocions, sensacions
corporals i a l’ambient que ens envolta.
És una manera de prendre consciència
de la nostra realitat, allò que està
passant aquí i ara.

Trobar feina després d'un llarg període
d'inactivitat professional no és senzill. L'equip
de coordinadors d’aquesta activitat, experts
en la inserció laboral, posen a disposició dels
assistents un pla d'acció personalitzat, amb
dos àmbits clars d'actuació:

1. Adquirir i millorar les eines de cerca de
feina, centrant-nos en les estratègies
bàsiques de preparació i planificació
oferint eines, canals i informació
necessària per la cerca activa de feina.
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Àmbit

Inserció laboral
Les Xifres

25
Persones ateses
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▪ LA NOSTRA INCUBADORA D’ACTIVITATS

Amb l’objectiu d’arribar a més col·lectius
vulnerables i de mobilitzar a més
voluntaris, a BarcelonActua contínuament
s’inicien processos de gestació de noves
activitats a diferents barris de la ciutat. A
tot el procés de gestació l’anomenem
Incubadora d’Activitats.
Factors clau de la Incubadora
d’activitats:
Figura de l’emprenedor social: des de
BAC, volem fer aflorar a persones amb
iniciativa i ganes de tirar endavant un
projecte social en el seu barri
Procés participatiu: El procés de
gestació es basa en la participació,
especialment de gent del barri on es farà
l’activitat o de persones interessades en
el col·lectiu en situació de vulnerabilitat al
que va dirigida l’activitat.
En col·laboració amb entitats que ja
treballen al barri.
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Activitats en incubadora durant el 2016
ACTIVITAT

ÀMBIT

BACuinetes Carmel

Gent Gran

BACuinetes Navas

Gent Gran

BACsalut Sarrià

Gent Gran

BAConverses

Refugiats i Immigrants

Cuina Inclusiva Sant Andreu

Inclusió Social

Menuts Vallcarca

Infants i Joves

Esmorzars al Raval

Inclusió Social

Alfabetització
Dones del Món

Refugiats i Immigrants
Inclusió Social
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ÈXIT

IV. QUI HO FA POSSIBLE
▪ EQUIP BAC

Laia Serrano
Directora

Katia Pozos
Responsable
Acció Social

Esther Martí
Coordinació
Voluntariat

Nacho Bonell
Suport
Comunitat i
Comunicació

Isabel
Minguillón
Àrea
Finançament

▪ PATRONAT

Laia Serrano
Sebastià
Directora de la Serrano
Fundació
Catedràtic
Universitat

Lluis Bonell
Cristina
Business Angel Guardans
Llicenciada
Filologia
Hispànica

32

Toni Martí
Customer
Strategist

▪ VOLUNTARIS. EL MOTOR DE BARCELONACTUA

Els voluntaris són
el motor de la
nostra comunitat i
gràcies als quals
duem a terme la
nostra tasca social
dirigida als
col·lectius més
vulnerables de la
nostra ciutat.

Voluntaris
mobilitzats:

Per això, des de la Fundació BarcelonActua
treballem cada dia per oferir diversitat de
propostes, sorgides moltes d'elles de la
pròpia comunitat, a partir de les quals
tothom pugui trobar fàcilment la forma
d’implicar-se socialment que li resulti, per
disponibilitat de temps, per habilitats, per
interessos, per aptituds… més engrescadora.

+ 1.200
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635
BACs
Persones de la pròpia
comunitat, que participen de
forma regular en les activitats
d’acció social de BarcelonAcua
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198
Voluntariat Corporatiu
Treballadors d’empreses diverses que participen de
forma puntual o regular en les activitats d’acció Social
de BarcelonActua.
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384
Instituts, Universitats i altres entitats socials:
joves i usuaris d’altres entitats socials que
pariticipen en activitats d’acció social de
BarcelonActua

28
Coordinadors activitats
Els coordinadors són persones clau en la
nostra organització. La seva missió és la de
vetllar per tal que l’activitat que coordinen es
dugui a terme segons els objectius establerts.
El seu perfil és el d’una persona proactiva,
empàtica, sensible i compromesa socialment,
responsable i habituada al tracte amb el
col·lectiu al que es dirigeix l’activitat en
qüestió. La seva col·laboració és altruista.
La seva gran tasca és clau per al bon
funcionament de cada activitat.
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ACTIVITATS FORMATIVES DEL VOLUNTARIAT

Objectiu:

Cursos de manipulació d’aliments:

✓ Dotar de les eines necessàries als
voluntaris per al bon desenvolupament
de les activitats d’acció social en les que
participen.

Dirigits als nostres voluntaris que participen
en les activitats on es treballa amb aliments
(cuinant-se o repartint-se).
Xerrades formatives:

Durant el 2016 hem realitzat diferents
accions formatives:

Al llarg de l’any hem dut a terme 9 sessions
formatives dirigides als voluntaris i
coordinadors que participen en les activitats
d’acció social de BAC emmarcades dins
l’àmbit de la Inclusió Social amb l’objectiu de
dotar-los d’eines que els permetin gestionar
situacions conflictives o emocionalment
difícils.

1
Sessió d’addiccions i
dependència

8
Sessions quinzenals
de “Comunicació
Honesta”
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VI. ORIGEN DELS NOSTRES FONS
Des de l’inici de BarcelonActua, l’origen del finançament ha estat 100% privat. En concret,
l’origen dels fons ve de:

Quotes de socis (17%)
Empreses (35%)
Grans Donants (38%)
Esdeveniments (10%)

SOCIS:
El 2016 hem tancat amb 126 socis, amb una quota mensual mitja de 11€

30 €
9%

50€ o més
3%

15-20€
8%
Fins a 5€
42%

10 €
37%
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EMPRESES:

BACempreses
Es tracta d’empreses que col·laboren
econòmicament amb la Fundació BarcelonActua
d’una forma regular.

Empreses amigues
Fan aportació econòmica puntual a la Fundació,
per un projecte concret.
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Empreses col·laboradores
Empreses que fan aportacions en espècies,
vinculades a una activitat concreta.

Grans Donants
Es tracta de persones que, a títol individual, i
coneixedores de la nostra tasca social, fan
aportacions a la fundació, vinculades també a un
projecte concret (mínim 2.000€)
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Esdeveniments
A través dels esdeveniments
que duem a terme a la Fundació
perseguim 3 objectius:
Captació de fons que ens permetin
seguir amb la nostra tasca social
Sensibilització
Potenciar el sentiment de
pertinença a la comunitat

Esdeveniments
durant el 2016:
Vespres amb... “Oscar Camps”
(Proactiva OpenArms)
Concerts Gospel BACtua
Rising Nepal
Reunió Anual de Socis.
Festa 5 Anys BarcelonActua.
Nadal 2016
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