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I. PRESENTACIÓ 
 

 

 

El 2017 ha estat un any de reafirmació del 

model d’acció social de la Fundació 

BarcelonActua. Un model basat en la 

mobilització de la societat civil, i que estem 

demostrant que funciona. Un model en que 

ciutadans, empreses i entitats socials 

col·laborem en pro d’una ciutat més solidària, 

sensible i justa.  

I és que l’any 2017, hem arribat a més 

persones en situació de vulnerabilitat, però 

sobretot, oferint-los un major valor afegit. 

Vetllant perquè, a través d’una acció social 

propera, continuada y amb una rigorós 

seguiment i avaluació, els generem 

oportunitats vertaderes i tangibles. 

Un element clau d’aquesta forma de treballar 

ha estat la nostra incubadora d’activitats i 

projectes d’acció social a través de la qual, a 

partir de detectar necessitats i oportunitats, 

desenvolupem permanentment noves 

iniciatives que generen impacte social, i per 

on aquest 2017 han passat 15 noves activitats 

i projectes, dels quals 7 s’han acabat 

consolidant aquest mateix any. 

Un impacte social que des de la Fundació 

BarcelonActua mesurem tant per les 

persones a les que ajudem i com les ajudem 

com per les persones i empreses a les que 

mobilitzem. 

I en aquest sentit, hem consolidat un model 

propi de fer voluntariat, basat en la bona 

experiència. Perquè a BarcelonActua, els 

voluntaris, siguin BACs, siguin voluntaris 

corporatius o siguin voluntaris d’altres 

entitats socials o educatives, actuem des de 

l’horitzontalitat on tots som iguals, no hi ha 

diferències ni barreres entre les persones a les 

que atenem i els voluntaris. Això ens fa ser 

propers i humans, persones empàtiques que 

actuem per ajudar a qui més ho necessita 

establint vincles que van molt més enllà de la 

pròpia activitat o projecte, fent-ho des del cor 

i gaudint-ne. Amb aquest model, aquest any 

hem mobilitzat a més de 1.100 voluntaris. 

I tota aquesta tasca social que realitzem, és 

possible gràcies al suport econòmic que 

rebem de la mateixa societat civil. De 

particulars (socis i grans donants) i 

d’empreses amb una clara responsabilitat 

social, i que aquest any ha suposat un 

increment del 38% respecte l’any anterior. 

Això ens fa ser independents i ens permet 

focalitzar la nostra tasca en allò que, per la 

nostra ja dilatada experiència en les 

necessitats socials a casa nostra, creiem que 

és necessari i on podem aportar valor afegit. 

A totes i tots els que heu fet possible que la 

Fundació BarcelonActua hagi arribat tan lluny 

i que segueixi amb la mateixa il·lusió, 

compromís i dinamisme, gràcies de tot cor. 

 

Laia Serrano Biosca 

Presidenta Fundació BarcelonActua 
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II. LA NOSTRA RAÓ DE SER  
 

 

Missió: la creació d’una comunitat a Barcelona 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acció 
Social

Persones

PlataformaEmpreses

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. 

Voluntaris, coordinadors 

d’activitats i grups, socis, 

emprenedors socials, 

representants d’entitats socials 

o de centres educatius, 

beneficiaris de les nostres 

activitats d’acció social, etc. 

A través d’ella fem possible la 

interacció amb les més de 

12.000 persones registrades 

(BACs). 

Com iniciativa de la Societat 

Civil que som, les empreses, 

juntament amb els socis, són 

la pota clau de la nostra 

sostenibilitat. 
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III. BARCELONACTUA EN XIFRES 
 

 

 

 

Activitats 
i projectes24

Activitats 
realitzades 782

Impacte 
usuaris488

Impacte 
voluntaris 1140
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Ingressos149.885€

Despeses 146.146€

Socis155

Nous 
BACs 

(Registres 
a la web)

840

Usuaris a 
la 

comunitat 
BAC

12.100
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IV. FITES DE L’ANY 

 

 

 

Acte Lliurament 3ª Edició 

Beques U-BAC

BAC a la 

manifestació 

dels refugiats 

18F

1er Aniversari Esmorzars al 
Raval

Premi Fundació Carulla
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BACestiu amb els 
refugiats

Nova BACempresa: 
Fundació Torres

Compareixença al 
Parlament

Nova BACempresa

Vopi 4 

Inauguració 

Nova seu BAC
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V. QUÈ FEM 
 

 

Els nostres projectes i activitats per àmbit... 
 

 

Inserció laboral

Refugiats i 
immigrants

Inclusió social

Gent Gran

Infants i 
joves
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Àmbit 

Infants i Joves 

Avui a Catalunya més del 25% dels menors de 18 anys estan en risc de pobresa o 

d'exclusió social i un 18% dels joves abandonen de manera prematura els seus 

estudis, una xifra molt per sobre de la mitjana europea. Aquestes dades no ens 

poden deixar indiferents.  

 

Una manera d'incidir sobre aquesta situació és vetllant per la seva seguretat 

alimentària i fomentant els hàbits alimentaris dels petits (un de cada tres nens entre 

6 i 12 anys està en situació de sobrepès).  

 

Una altra via és a través de l'acompanyament dels joves tant a través del reforç 

escolar, la mentoria social o bé facilitant l'accés a qui, podent accedir a la 

universitat, té dificultats econòmiques per fer-ho. 

 

 



 

 
9 

 

 

 

Barris: Gràcia, Raval (incubadora) 

Objectius: 

L’objectiu d’aquesta activitat és oferir 

un espai setmanal on nens i nenes 

provinents de llars en situació de 

vulnerabilitat puguin gaudir d'un 

berenar saludable, reforç escolar i 

activitats amb diferents jocs lúdics 

pensats i dissenyats segons les seves 

edats amb l’objectiu d’acompanyar-los 

en el seu procés d’aprenentatge.  

A través del joc es treballen diferents 

hàbits i valors com són: hàbits d'higiene 

personal, l'adequada gestió del temps i 

l'equilibri entre l'estudi i l'oci, la lectura, 

formes d’oci alternatives a l’electrònic, 

la convivència pacífica, la amistat, l’ 

igualtat i el respecte per la diversitat, la 

solidaritat i el compartir i la gestió de les 

emocions.  

 

 

 

 

El moment del berenar és a més el 

moment per millorar els hàbits dels 

infants i joves envers l’alimentació 

saludable. 

 

Els infants que participen a l’activitat 

són els fills de les mares que participen 

a l’activitat paral·lela “Dones del Món”. 

 

 

Perfil usuaris/usuàries: infants entre 3 i 

12 anys de famílies en situació de 

vulnerabilitat que ens són derivats de 

Serveis Socials.  

 

Periodicitat: cada dilluns, dins del 

calendari escolar, de 17:30 a 19 hores.  

 

Menuts
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Empreses i comerços col·laboradors: 

Pont Alimentari (Bon Preu), Co-

Aliment Bonavista, Forn Turris, Veritas 

 

+ INFO: 

http://www.barcelonactua.org/ca/activi

tats/menuts-dilluns-a-gracia-344-ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 
 

48 infants   
atesos

388 berenars

45 activitats  
realitzades

“Aquest dilluns, una vegada més, va tornar 

aquella màgia BAC en la que les ganes 

d'ajudar conflueixen amb les ganes de 

passar-ho bé. 

Els nostres menuts varen tenir l'atenció en 

el reforç escolar i la il·lusió de compartir ens 

va fer passar una bona estona berenant, 

jugant i preparant sorpreses per la propera 

Castanyada / Halloween.” 

 

Merche Tur Planas 

Coordinadora Menuts Gracia 
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Barris: Besòs i Maresme, Raval i 
Santa Caterina i la Ribera  

L’educació és un dels drets bàsics que 

s’ha vist afectat per les retallades 

pressupostàries fruit de la crisi. 

Malauradament a casa nostra no tots 

els joves poden accedir a una formació 

universitària. Per una banda, per una 

política de beques públiques molt 

burocratitzada i poc sensible a la realitat 

d’entorns socioeconòmics vulnerables. 

Per altra banda, perquè hi ha joves que, 

malgrat les seves aptituds 

acadèmiques, es veuen empesos per 

l’entorn a centrar-se en la cerca de feina 

un cop acabat el batxillerat, 

abandonant així tota possibilitat de 

tenir una carrera professional exitosa.  

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 de casa nostra. 

 

 

 

Per això, l’objectiu d’aquest projecte és 

potenciar l’ascensor social a través de 

l’educació, fent que joves d’instituts 

d’alta complexitat puguin accedir a la 

universitat. 

Les beques inclouen:  

✓ El pagament de la matrícula 

universitària 

✓ El  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) 

Projecte Beques U-BAC 



 

 
12 

 

 

Durada Beca: 3 primers anys de carrera 

Perfil jove: alumnes talentosos 

d’instituts d’Alta Complexitat de 

Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ INFO: 

http://www.barcelonactua.org/ca/bequ

es-bac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

13 nois 
becats (curs 
2017-2018)

4 instituts 
IES alta 

complexitat

“Els preus de les matrícules han 

augmentat moltíssim, en el meu 

cas la de Periodisme costa 2.500€. 

Sense el recolzament de 

BarcelonActua m’hagués estat 

impossible accedir-hi, de fet vaig 

rebre la Beca U-BAC com un 

miracle” 

 

David Expósito  

Estudiant de Periodisme i becat per  

BarcelonActua 

 

http://www.barcelonactua.org/ca/beques-bac
http://www.barcelonactua.org/ca/beques-bac
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Sponsors Beques U-BAC 2017-18 
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Barri: El Raval 
 

El trànsit de l'adolescència a l'edat 

adulta no és un camí gens fàcil. Si a això 

li sumem un entorn complex que no 

estimula com hauria, i l’absència de 

referents de confiança que puguin 

guiar-nos, aquests temps turbulents 

més que propulsar-nos poden deixar-

nos paralitzats, inerts i sense nord. 

Des de la Fundació BarcelonActua, 

compromesa des dels seus inicis amb 

els joves a través de diversos projectes i 

activitats, hem arribat a un acord de 

col·laboració amb AEIRaval per dur a 

terme conjuntament el Projecte 

Mòdum. 

 Un projecte impulsat per aquesta 

entitat que treballa de fa anys amb 

joves en situació de vulnerabilitat del  

 

 

barri del Raval i que aposta per la 

mentoria social com a via per afavorir 

l’èxit educatiu de joves d’entorns 

vulnerables. 

 

+INFO: 

http://www.barcelonactua.org/ca/bacmentoria 

 

 

 

 

 

7 joves 
mentorats

“És l’oportunitat d’acompanyar, 

recolzar, animar i donar suport a 

uns joves amb moltes ganes i que 

la vida no els hi ha posat fàcil. “ 

 

Projecte BACmentoria 

Cristina Guardans 

BACmentora al Raval 

 

http://www.barcelonactua.org/ca/bacmentoria
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Més de 90 000 persones grans viuen soles a la ciutat de Barcelona i un 40% de les pensions 
tenen un import inferior al salari mínim interprofessional. 

 
La precarietat econòmica, la falta de salut i la solitud són els principals problemes que ha 

d'enfrontar aquest segment de la població. 
 

La nostra acció es centra a fomentar espais de convivència entre les persones grans en 
situació de vulnerabilitat i els veïns de Barcelona. Mobilitzem el teixit humà i econòmic de la 

ciutat per fer front,  plegats, a aquestes situacions de precarietat social i econòmica. 

 

Àmbit 

Gent Gran 
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Barris: Sants, Navas i Carmel 

 

L’activitat de BACuinetes ofereix un 

espai de confiança i caliu on els avis i 

àvies es senten acompanyats i estimats, 

alhora que els ajudem a tenir una 

alimentació saludable. 

Al llarg de les dues hores i mitja que 

dura l’activitat, es cuinen àpats 

nutritius, s’esmorza amb els avis i àvies 

i trenquem així l'estigma de la soledat. 

Un cop acabada l'activitat s'emportaran 

els menús de tres dies cap a casa.  

Tot i que la cuina, la interacció entre 

voluntaris i gent gran, el caliu i la 

germanor són elements comuns als 

BACuinetes, cada un d’ells té la seva 

particularitat: 

BACuinetes Carmel: En aquesta 

activitat els voluntaris BAC cuinen 

conjuntament amb joves de la Fundació  

 

 

 

3 Turons,  a fi de fer pràctiques com a 

part del seu itinerari personal d’inserció 

laboral. Es cuinen uns 20 àpats pels 

convidats del Raval (persones excloses 

socialment) i també pels avis que 

assisteixen a l’activitat.  
  

BACuinetes Sants: Es cuinen àpats 

nutritius per a un grup d'avis i àvies del 

barri de Sants. Aquesta activitat té la 

particularitat que, en paral·lel, se’n 

realitza una altra, BACmemory, 

l’objectiu de la qual és potenciar 

l’envelliment actiu dels avis i àvies. 

D’aquesta manera, hi ha voluntaris que 

poden focalitzar-se més en la 

preparació dels àpats, mentre d’altres, 

centren la seva tasca en dur a terme 

dinàmiques amb els avis i àvies. 

 

BACuinetes per a gent gran
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BACuinetes Navas: en aquesta 

activitat, àvies i voluntaris cuinen 

conjuntament, en un ambient 

entranyable on el treball en equip i el 

caliu en són els protagonistes. Les àvies 

que participen en aquesta activitat 

viuen totes en pisos d’Habitatge amb 

Serveis per a Gent Gran al costat del 

Centre Cívic de Navas. 
 

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. 

 

Empreses i comerços col·laboradors:  

Sants: Forn Baltà, Carnisseria La Roca, 

Pesca Salada, Pastisseria Gràcia, 

Fruiteria Nyam Nyam 

Navas: Pastisseria Morera, Fruiteria 

Catalunya i Bon Preu Virrei Amat 

Carmel: Fundació Els 3 Turons   

Perfil usuari: avis i àvies en situació de 

vulnerabilitat, derivats del CAP, Serveis 

Socials (Sants i Carmel), àvies residents 

en habitatge tutelat (Navas). 

Periodicitat: Setmanal 

+ INFO: 

http://www.barcelonactua.org/ca/activi

tats/gent-gran/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Avis 
setmanalment

4400 Àpats 
cuinats

140 Activitats 
realitzades

“Avui, un altre dimarts més, hem 

cuinat un espectacular menú, compost 

per: un caldo de cigrons amb verdures, 

macarrons amb tonyina, i per 

finalitzar, una truita de patata.  

Tot boníssim, gentilesa de tots els 

voluntaris, que fan possible que 

s'ompli la taula del menjador 

d'alegria.” 

 

Carlos Pereira 

Voluntari BACuinetes Navas 
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Barri: Sants 

És una activitat que va començar el 

2017, es desenvolupa al mateix local de 

BACuinetes Sants i que va dirigida als 

mateixos avis i àvies i que té per objectiu 

fomentar un envelliment actiu, generar 

forts vincles afectius, treballar diferents 

àrees cognitives, la psicomotricitat, la 

memòria, l’autoestima i reduir el temps 

de soledat. Tot dins un marc d’una 

convivència integradora i donant 

èmfasi a l’acompanyament d’aquest 

avis. 

Periodicitat: Setmanal 

Col·lectiu al que ens dirigim: Avis i 

àvies de Sants en situació de 

vulnerabilitat 

 

+ INFO: 
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/

bacmemory-sants-394-ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACmemory (incubadora)

6
activitats

Sigrid Conesa 

Coordinadora BACmemory 

 

“Ahir a Sants, entre fogons i activitats 

artístiques vam gaudir d’un intercanvi 

inter-generacional i intercultural ja 

que dos dels voluntaris són d’EEUU. 

Vam pintar mandales que fomenten la 

creativitat i un divertit joc de 

trencaclosques amb síl·labes en català 

on els vam veure ben distrets, 

competint entre ells alhora que 

cooperaven i es pesaven fitxes.”. 

http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/bacmemory-sants-394-ca
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/bacmemory-sants-394-ca
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Àmbit 

Inclusió Social 

 

L’any 2017, 3.400 persones residents a la ciutat de Barcelona no comptaven 

amb un sostre sota el qual protegir-se ni tenir una quotidianitat digna. 

Aquesta xifra ha crescut més del 50% des de l'inici de la crisi l’any 2008. Les 

persones sense llar tenen una xarxa social sobre la qual recolzar-se 

extremadament limitada.  

És per això que a  BarcelonActua creiem en la força dels vincles socials per 

trencar els prejudicis. Per això desenvolupem activitats que fomenten la 

interacció positiva entre les persones on s'afavoreix el camí cap a la inclusió 

social. 
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Barri: Gràcia 

Aquesta activitat, que consisteix en 

preparar lots d’aliments per famílies en 

situació de vulnerabilitat i que 

presenten situacions de risc alimentari, 

es duu a terme mentre les mares estan 

participant al grup “Dones del món” i els 

seus fills i filles participen a “Menuts a 

Gràcia”.   

 

L’activitat es realitza gràcies a la 

donació de comerços solidaris del barri, 

“BACrecaptes” organitzats cada dos  

mesos en algun Mercat de Barcelona, 

donacions de socis i voluntaris i fons 

propis de la Fundació. 

Periodicitat: Setmanal 

+ INFO: 

http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/

baclots-familiars-343-ca?ie=2806 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebost solidari

242 lots 
repartits 

“Un dilluns més al rebost de 

Gràcia l’Olga, en Carlos i jo 

hem omplert els carros amb 

força aliments. Com és 

habitual hem comptat amb 

l'ajuda del supermercats 

Veritas i Bon Preu i del forn 

Turris.” 

 

Isabel Zamora 

Coordinadora Rebost Solidari 
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“¡Les “Dones del món” nos 
reunimos para transmitirnos 

fuerza, energía positiva y mucho 
amor para nosotras y para 

compartir con el mundo! Porque 
sabemos que el cambio empieza 

en nosotras y si nos empoderamos 
y nos permitimos ser quienes 

realmente somos crearemos un 
mundo cada día mejor. “ 

 

+INFO:http://www.barcelonactu

a.org/ca/activitats/dones-del-

mon-342-ca?ie=2826 

 

Barri: Gràcia 

“Dones del món” és un espai íntim per 

compartir experiències i inquietuds que 

s'ofereix a les mares que porten els seus 

infants a l'activitat dels Menuts de 

Gràcia, però en general oberta a 

qualsevol dona. Es un punt de trobada 

on recolzem aquelles dones que volen 

empoderar-se, reinsertar-se al món 

laboral o tenir eines per lluitar davant 

qualsevol adversitat. 

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. 

Perfil usuària: mares, derivades de 

Serveis Socials, el CAP de barri i altres 

entitats socials en situació de 

vulnerabilitat i amb una xarxa social 

feble.    

Periodicitat: Setmanal 

 

 

 

Sponsor activitat:  

 

 

 

 

 

Dones del món

20 dones ateses

44 activitats

Gabriela Fabón Arecchi  
Coordinadora Dones del mon 

 

http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/dones-del-mon-342-ca?ie=2826
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/dones-del-mon-342-ca?ie=2826
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/dones-del-mon-342-ca?ie=2826
http://www.barcelonactua.org/es/perfil/gabriela-fabon-arecchi-12530
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Barri: Raval

Des del 2011 cada dijous repartim sopar  

a  més de 120 persones en situació 

d’exclusió social (molts dels quals viuen 

al carrer) del barri del Raval.  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. 

Els àpats són donats per comerços 

col·laboradors o bé son cuinats en altres 

activitats BAC com són: “Cuinem pel 

Raval”, “BACuinetes” Eixample i Carmel 

(que destinen part del que cuinen al 

Raval) i fons propis de la Fundació. 

Perfil usuari: persones en situació 

d’extrema vulnerabilitat, la majoria 

dels quals la resta de setmana sopen al 

menjador social de Nueva Vida del 

carrer Robador. 

Periodicitat: Setmanal 

Empreses i comerços col·laboradors: 

Finques Grau, La Camarasa, O'Vall 

d'Ouro, Veri, Grup Eat&Out 

Sponsor activitat: 

 

  

 

 

 

 

 

 

“Esperava trobar-me un 

menjador social, i no ha estat 

pas així! Aquí hi ha una 

complicitat brutal entre usuaris i 

voluntaris, sorprèn l’ambient 

familiar ple de caliu, on us 

saludeu amb afecte i respecte”.

 

Araceli Bergada 
Voluntària 

 

Dijous tots a taula

+INFO:http://www.barcelonactua.or

g/ca/activitats/dijous-tots-a-taula-al-

raval-15 

http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/dijous-tots-a-taula-al-raval-15
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/dijous-tots-a-taula-al-raval-15
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/dijous-tots-a-taula-al-raval-15
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Barri: Raval

L’activitat dels diumenges consisteix en 

donar d’esmorzar als nostres convidats, 

més de 50 persones en situació 

d’exclusió social, en la seva majoria 

persones sense sostre, i compartir 

plegats una estona de conversa i caliu. 

Es crea un espai de complicitat, on 

convidats i voluntaris comparteixen 

molt més que un simple primer àpat del 

dia.  

Perfil usuari: persones en situació 

d’exclusió social, moltes de les quals 

viuen al carrer, i habituals també de la 

nostra activitat “Dijous, tots a taula al 

Raval”. 

Empreses i comerços col·laboradors: 

Finques Grau (Cessió Espai grau), 

Eat&Out, DAMM 

Periodicitat: Setmanal 

+ INFO: 

http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/diu

menges-esmorzars-al-raval-283-ca 

 

Sponsor activitat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diumenges, esmorzars al 
Raval

“Receta para un buen desayuno: 900 gr. de 

empatía y calor humano, 900 gr. de 

colaboración, y agradecimiento mutuo. 

Sazonar con abrazos, sonrisas y música. Se 

repite, cada domingo, la elaboración de esta 

maravillosa receta. Cumplimos dos años y 

soplamos velas. No hay mayor alimento que 

el que sacia el alma. Y ese es, precisamente, 

el que saboreamos cada Domingo en el 

Raval.” 

Annie Celdrán Espejo 
Coordinadora esmorzars al Raval 

 

http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/diumenges-esmorzars-al-raval-283-ca
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/diumenges-esmorzars-al-raval-283-ca
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Barri: Eixample  

El primer dijous de cada mes cuinem 30 

àpats en un espai cedit per l’empresa 

Veritas. Un cop cuinats, es porten al 

Raval per lliurar-los aquella mateixa 

tarda als nostres convidats que venen 

setmanalment a l'activitat dels "Dijous, 

tots a taula al Raval". Tots els aliments 

necessaris per preparar les racions així 

com l’espai de cuina (Terra Veritas) són 

donació de Veritas. 

A més, a través d’aquesta activitat, 

propiciem la integració de persones 

nouvingudes o de col·lectius en situació 

de vulnerabilitat de la nostra ciutat així 

com de voluntariat corporatiu o 

d’entitats educatives.  

Veritas ens fa la donació dels aliments 

necessaris. 

Periodicitat: Mensual 

+INFO:http://www.barcelonactua.org/ca/camp

anyes/cuinem-pel-raval-2867-ca 

Sponsor activitat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots a la cuina pel Raval

“Ahir vam tenir una edició més del nostre 

"Tots a la cuina pel Raval", i, com sempre, 

vaig tenir voluntaris incansables que 

semblaven masterchefs, de tan bé i ràpid 

que ho feien tot, improvisant quan era 

necessari i així donant el seu punt 

personal al nostre Risotto amb pollastre i 

verdures, que ha quedat , òbviament, 

increïble :)” 

Margarida Prates  
Coordinadora Cuinem pel Raval 

 

http://www.barcelonactua.org/es/perfil/gabriela-fabon-arecchi-12530
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5.842 sopars servits els 
dijous

2.600 esmorzars servits els 
diumenges

Promig d'usuaris atesos 
setmanalment : 113 els 

dijous i 51 els diumenges

323 Àpats cuinats a Terra 
Veritas
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 Barri: Sarrià, Eixample

Un parell de vegades l’any i gràcies a un 

acord signat fa més de 4 anys amb 

l’Institut de Mercats de Barcelona, fem 

un recapte per aconseguir aliments pel 

Rebost Solidari de Gràcia.  Es canvia la 

localització però la metodologia es la 

mateixa. 

 

Periodicitat: 2-3 vegades a l’any 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BACrecaptes

2 activitats 
realitzades

“Amb una petita dedicació d'unes 

hores pots ajudar a moltes famílies 

que ho necessiten. Hi ha una gran 

mentalitat solidària en la nostra 

societat, molta gent amb ganes 

d'ajudar, per petita que sigui 

l'ajuda, sempre compte. Resumint, 

una experiència molt recomanable i 

enriquidora.” 

Aaron Vilalta  
Voluntari BACrecapte 
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 Barri:  Raval

El BACtalleret es un 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). L’activitat és 

variable i canvia segons l’època de l’any. 

Periodicitat: Setmanal 

+ INFO: 

http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/

bactalleret-solidari-al-raval-179?ie=2839 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACtalleret

26
activitats 
realizades

“Como voluntaria del BACtalleret, 
saber que esta actividad puede 
ayudar a la sostenibilidad de la 
Fundación y sus distintos 
proyectos, es una motivación 
importante para mí. “ 

 

Mati Gimenez  
Coordinadora BACtalleret 
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Àmbit 

Refugiats i Immigrants 

L’any 2017 va haver-hi 65.6 milions persones desplaçades i refugiades a tot el 

món. Persones que, per causes religioses, polítiques, racials, de guerres, 

econòmiques o de catàstrofes naturals es van veure obligades a abandonar els 

seus països d'origen. L'Estat Espanyol va rebre el mateix any unes 15.000 

sol·licituds d'asil. 

 

Són vàries les entitats socials que treballen en l'acolliment d'aquestes persones. 

Des de BarcelonActua col·laborem amb tres 

d'elles: ACCEM, CEAR i Refugiats Benvinguts, focalitzant la nostra tasca en el 

procés d'integració d'aquestes persones a la nostra societat. 
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Barri: Gràcia 

L’objectiu d’aquestes activitats és 

ajudar a la integració de persones 

refugiades i immigrants, amb la llengua 

com a eix vertebrador de totes elles.  

 

Perfil usuari: Persones immigrants i 

refugiades derivades de diferents 

entitats socials. Persones nouvingudes 

que vulguin aprendre a llegir i escriure, 

i/o a practicar l’idioma. 

 

Periodicitat: Dos cops per setmana, 

excepte les trobades lúdiques que es fan 

de forma puntual al llarg de l’any, i 

setmanalment durant els mesos d’estiu 

(BACdimecres viatgers) 

 

Entitats col·laboradores: Accem, 

CEAR i Refugiados Bienvenidos 

Parelles lingüístiques i trobades 

lúdiques 

A través d’aquesta activitat fem 

sortides lúdiques grupals, a través de les 

quals donem a conèixer la nostra ciutat 

a les persones nouvingudes, alhora que 

millorem els seus nivells d’autoestima, 

benestar i autonomia. En el cas de les 

parelles, fan trobades setmanals per 

practicar la conversació. 

 

Alfabetització 

L’objectiu d’aquesta activitat és donar 

l’opció d’alfabetització a qualsevol 

persona, en especial persones 

refugiades, immigrants i nouvingudes 

que en alguns casos no saben llegir ni 

escriure, alhora que els oferim un lligam 

entre la seva cultura i la nostra, 

potenciant la necessitat de la integració 

Alfabetització, Parelles lingüístiques 
i trobades lúdiques 
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social. Amb aquest objectiu de la 

integració potenciem també que 

participin com a voluntaris en altres 

activitats de la Fundació. 

 

+ INFO: 

http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/dij

ous-alfabetitzacio-de-persones-refugiades-i-

immigrants-fase-2-339-ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 persones 
ateses

101 activitats 
realitzades

9 parelles 
lingüístiques

“Nunca había ido a la escuela. Al 

no conocer la lengua sentía 

vergüenza cuando intentaba 

hablar. Pero hoy me he sentido 

arropado y no he podido parar de 

explicar quién soy y de dónde 

vengo. Muchas gracias por la 

sorpresa el día de mi cumpleaños, 

jamás podré olvidarlo.” 

 

Cherno Nije 

Alumno Alfabetització 
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Àmbit 

Inserció laboral 

L’any 2017 el 14,4% de les dones i més del 30% dels joves a Catalunya 

es trobaven en situació d’atur. D'altra banda, accedir al món laboral i 

disposar d'una ocupació són condicions necessàries per aconseguir 

una inclusió social completa. 

 

Concretament, a BarcelonActua dediquem els nostres esforços al 

seguiment personalitzat de les usuàries de les nostres activitats de 

“Dones del món” que estan en cerca de feina o que busquen millorar 

la seva formació i la seva ocupabilitat. 
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Barri: Gràcia 

Com part de l’activitat de “Dones del 

Món” s’ofereix un espai d’0rientació 

laboral de la mà d’una tècnica 

ocupacional. En aquest espai la tècnica 

ocupacional, conjuntament amb la 

dona, elaboren un itinerari de formació 

o de cerca activa de feina, depenent de 

la seva situació personal, càrregues 

familiars i capacitats. 

Periodicitat: Es fan reunions 

trimestrals de seguiment. 

+ INFO: 

http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/ins

ercio-laboral/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserció laboral

20 dones 
ateses

4 dones han 
trobat feina
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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. Aproximadament, la durada de les activitats en Fase Incubadora és 

d’entre 3 i 5 mesos. 

 

 
 

 

 

 

 

12 noves 
activitats / 
projectes  

en 
incubadora

7 casos 
d'èxit (a 

31/12/2017)

5 activitats 
/ projectes 
incubadora 
a desembre 

2017

3 baixes 
d'activitats
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Projectes en “pipeline” al Gen 2017  Status Observacions 

BACuinetes Navas  Bona alimentació i espai d’escolta per a persones grans en risc 
d’exclusió social 

Dones del món  Empoderament de dones en situació de vulnerabilitat 

BACuinetes Carmel  Integració de joves amb algun tipus de discapacitat mental 

Nous projectes durant 2017 
Alfabetització Refugiats  Integració  de persones refugiades i immigrants a través de 

l’ensenyança de l’idioma espanyol 

BACdimecres viatgers  Activitat estiuenca, per a propiciar la integració de les persones 
refugiades 

Projecte BACmentoria joves  Acompanyament, a través de la mentoria, de joves en situació de 
vulnerabilitat i amb clara mancança d’un referent del seu entorn 

BACrober Les Corts  Oferim roba de segona mà en perfecte estat per a adults i infants 
 

BACmemory  Potenciem l’envelliment actiu de persones grans 
 

Menuts Raval  Acompanyament en el procés educatiu de nens d’entre 4 i 12 anys 
del barri del Raval. Voluntariat corporatiu Veritas. 

BACuinetes Poblenou  Rèplica de BACuinetes Navas i Sants 
 

BACuinetes Eixample  Rèplica BACuinetes Carmel, però amb la col·laboració del SRC 
(Servei Rehabilitació Comunitària)  

Projecte Emprenedoria dones  Projecte per potenciar l’ocupabilitat de dones en situació de 
vulnerabilitat (dones del món). 

ARTèrapia  Projecte iniciat per estudiants de l’escola Massana. Es va aturar un 
cop ells es varen desvincular. No descartem recuperar el projecte. 

BACuinetes Nou Barris  Rèplica de BACuinetes Sants. Avortat en la fase 1 d’incubadora per 
manca de fons. 

Parelles lingüístiques  Es va substituir per alfabetització, ja que les parelles eren massa 
efímeres, donada la temporalitat dels usuaris 

 

             Activitats en incubadora al 2017 que s’han acabat consolidant 

 Activitat encara en incubadora a desembre 2017 

 Activitats que s’han donat de baixa 
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Les nostres campanyes 
 

 

Les campanyes que realitzem al llarg de 

l’any tenen un objectiu doble. Per una 

banda atendre les diferents necessitats 

del nostres usuaris i per l’altre 

mobilitzar els nostres voluntaris, amb 

un format que permet la implicació 

puntual. Les campanyes tenen, a més a 

més, un altre benefici i és que són una 

via per donar a conèixer la nostra tasca 

a persones que no ens coneixen.  

 

Campanya Roba d'abric 

L'hivern és una època especialment 
difícil pels nostres convidats del 
Raval, la majoria dels quals són 

persones sense llar, doncs el fred es 
fa especialment difícil de combatre 

per a persones en situació 
d'exclusió social. Entre tots hem 

recollit més de 1.500 peces de roba 
d'abric. 

 

 

 

 

 

 

Campanya de joguines i regals de 
Nadal 

Aquesta campanya tenia com a 
objectiu recollir joguines pels 

nostres menuts i nens convidats al 
Tio de Nadal, i pel nostres avis de 

les activitats de Cuinetes. L’objectiu 
va ser 39 joguines pels nens y 10 

pels avis i el resultat va ser 80 
joguines i 20 regals pels avis.  

 
 

 
  

200

persones 
mobilitzades
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VI. QUI SOM  
 

BarcelonActua neix al Desembre de 2011 conseqüència d'una crisi econòmica forta que 

va suposar una crida d'atenció a la necessitat que la societat civil assumís la seva 

parcel·la de pro-activitat i responsabilitat social. 

Es així com la Fundació està composta por una diversitat de persones compromeses 

amb el seu entorn i interessades en atendre les necessitats dels col·lectius més 

vulnerables de Barcelona.  

BarcelonActua com a organització no governamental es reconeix com a part del teixit 

de la societat civil catalana i com a tal manté una relació amb diferents grups i persones 

per al compliment dels seus objectius. 

 Els grups d'interès de BarcelonActua són: 

• Les BACempreses, gran donants i socis qui, amb la seva aportació, financen les 
activitats i fan possible el funcionament de la Fundació. 

• Els empleats que gestionen l'activitat de la fundació; 

• Els usuaris que assisteixen a cadascuna de les nostres activitats; 

• Els coordinadors i voluntaris que amb la seva entrega, dedicació i passió 
transformen somnis en realitat; 

• Les empreses i comerços de barri que amb les seves donacions permeten 
comptar amb productes per al desenvolupament de les activitats; 

• El Patronat, que és el màxim òrgan de govern de l'entitat; 

• Entitats Socials amb les que treballem en xarxa formant aliances;  

• Centres Educatius que tenen a la Fundació com a referent a l'hora de cercar 
oportunitats de voluntariat per als seus estudiants; 

• Mitjans de comunicació que ens ajuden a difondre la nostra tasca, contribuint 
d’aquesta manera a assolir el nostre objectiu de mobilització de la ciutadania 

• Les Administracions Públiques que a través dels diferents serveis ens deriven 
usuaris per a les nostres activitats i donen suport a la nostra tasca. 
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El grups d’interès de BarcelonActua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BarcelonActua

Centres 
Educatius

Usuaris

Entitats 
Socials

Empreses i 
comerços de 

barri

Mitjans de 
Comunicació

Administracions 
Publiques

Coordinadors i  
Voluntaris

BACempreses, 
socis i Gran 

Donants

Empleats

Patronat
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VII. QUI HO FA POSSIBLE 
 

 

El Patronat i l’equip de BarcelonActua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laia Serrano 
Directora de 
la Fundació

Sebastià 
Serrano 
Catedràtic 
Universitat

Lluis Bonell 
Business 
Angel

Cristina 
Guardans 
Llicenciada 
Filologia 
Hispànica

Josep Lluis 
Sanfeliu

Soci 
fundador 
Ysios Capital

Toni Martí  
Customer 
Strategist

Laia Serrano 
Directora

Daniela Toro 
Responsable 
Acció Social

Esther Martí 
Coordinació 
Voluntariat

Nacho Bonell 
Suport 
Comunitat i 
Marketing 
Digital

Aline Dujardin

Incubadora d' 
activitats (Acció 
Social)
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Els nostres voluntaris 
 

 

Voluntaris habituals de l’activitat de “Dijous al Raval” amb la participació com voluntaris dels usuaris de l’activitat 

“d’Alfabetització” 

 

Els voluntaris són un dels motors de BarcelonActua i vetllem per a que la seva 

experiència fent voluntariat sigui molt enriquidora. 

Des de la Fundació promovem un voluntariat divers, on cada persona troba la millor 

forma, la que li és més afí i engrescadora, en base a les aptituds, habilitats, interessos, 

disponibilitat… per implicar-se, traient el millor de si mateix. 

 

La diversitat d’activitats i projectes que duem a terme no només té per objectiu cobrir 

necessitats socials de diversitat de col·lectius, sinó també oferir propostes diferents de 

voluntariat, que mobilitzin a diferents perfils de persones. 

 

Durant el 2017, 1140 voluntaris de la comunitat de BarcelonActua (BACs, corporatius o 

d’entitat socials i educatives)  es van mobilitzar donant el seu temps, el seu 

coneixement i la seva creativitat, participant, ja sigui en les activitats i projectes ja 

consolidats, o en els de Fase Incubadora, ajudant a impulsar-los. 
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Tipus de voluntariat:   

 

• 570 BACs: 

Persones de la pròpia comunitat, que participen de forma regular en les 

activitats d’acció social de BarcelonActua. 

 

 

D’on venen els nostres voluntaris de BarcelonActua? 

La Fundació té diferent vies per mobilitzar voluntaris. 
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• 230 voluntaris de centres Educatius i 80 d’altres Entitats Socials:  

Joves i usuaris d’altres entitats social i educatives que participen en activitats d’acció 

social de BarcelonActua. La mobilització de la gent jove és una prioritat per a la 

Fundació BarcelonActua, ja que creiem fermament que la implicació social ha de 

començar des de joves. Per això tenim acords de col·laboració amb diferents 

Universitats i Instituts, gràcies als quals tenim l’oportunitat de difondre la nostra tasca 

social i fomentar la participació d’aquest segment de la nostra societat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La col·laboració amb altres Entitats Socials també és prioritari per nosaltres, ja que a 

través dels acords als que arribem, fomentem la participació d’usuaris seus en activitats 

de voluntariat nostres, fomentant així la seva implicació social, amb la conseqüent 

millora en la seva dignitat. 

Voluntàries del IES 
Montserrat organitzen el Tió 

de Nadal

“M’agrada molt fer aquest tipus 
de voluntariat perquè em serveix 
per conèixer altres realitats i 
Cultures. Jo és el segon any que 
ho faig i ara també busco un 
voluntariat per l’estiu.” 

 

Anna i Berta 
Alumnes de 4rt d’ESO del IES 
Montserrat 
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• 180 voluntaris corporatiu:  

Són treballadors d’empreses diverses que participen de forma puntual o regular en 

les activitats d’acció social de BarcelonActua. 

Aquest col·lectiu també és important per nosaltres, ja que ens permet mobilitzar a 

persones a les que sovint ens costa arribar, especialment per la seva manca de 

disponibilitat de temps. El voluntariat corporatiu és beneficiós no només pel 

voluntari que s’implica, sinó també per l’empresa i òbviament per la societat. 

Des de BarcelonActua ho posem fàcil perquè, ja sigui amb activitats consolidades 

de BarcelonActua, o amb activitats creades ad-hoc per a l’empresa, el treballador 

s’impliqui i s’ho passi bé fent-ho. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Voluntaris de Caixa 
Bank comparteixen amb els avis 
de l'activitat BACmemory

Voluntaris de Veritas portant el 
seu Regal del Dia de Reis al 
Rebost Solidari de Gràcia

Voluntaris de Tarannà en 
l’activitat de BACuinetes Sants 

“Desde Tarannà Viajes nos sumamos a las 
entidades que trabajan desde los 
VALORES y apuestan por una sociedad 
mejor. El valor extraordinario de BAC es 
su mensaje colaborativo desde la 
igualdad. Es un proyecto vivo y activo que 
nos recuerda que TODOS somos 
Barcelona” 

 

Ferran Martí 
Director General Tarannà Viatges 

 



 

 
43 

 

 

 

• 28 coordinadors d’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. Una tasca clau seva és la d’acollir a tots els nous voluntaris, fent-los sentir 

útils i integrats en l’activitat, i partícips de l’impacte que, amb la seva tasca, ajuden 

a crear amb el col·lectiu a qui va dirigida l’activitat.  El seu perfil és el de una persona 

proactiva, empàtica, sensible i compromesa socialment. 

 

 

Reunió coordinació activitats “BACuinetes” 
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Reunió coordinació activitats “Dilluns a Gràcia” 

 

 

Aliances amb altres entitats 

La Fundació BarcelonActua entén que la millor manera de multiplicar i ampliar el seu 

impacte és treballant en xarxa amb altres entitats socials amb finalitats similars o 

complementàries a la seva. És així com al llarg del 2017 BarcelonActua ha contribuït a 

enfortir el teixit social de la ciutat. Entre les entitats amb les quals ha establert aliança 

aquest any tenim: 

 

  

 
 

Projecte 
"BACmentoria"

"Alfabetització"

Inserció laboral 
"Dones del món"

"BACuinetes 
Carmel"

"Dones del món"

"BACuinetes 
Sants"

"Dijous, tots a 
taula al Raval"
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Empreses, Socis i Gran Donants  

L'origen dels nostres ingressos són 99% privats, no tenim ànim de lucre i no generem 

beneficis per a nosaltres mateixos. Destinem els fons rebuts a la nostra missió social i a 

les tasques de gestió que necessitem per dur-les a terme. 

  

La col·laboració de les empreses és un pilar del nostre finançament. Perquè entenem 

que col·laborant, guanya l'empresa, guanyem nosaltres i guanya la societat en general. 

  

 

BACempreses 

Es tracta d’empreses que col·laboren econòmicament amb la Fundació BarcelonActua 

d’una forma regular. Les considerem Partners del nostre projecte. 
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EMPRESES COL·LABORADORES 

Fan aportació econòmica puntual a la Fundació, per un projecte concret. 
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EMPRESES AMIGUES   

Empreses que fan aportacions en espècies, vinculades a una activitat concreta. 
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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 1.000€) 

 

 

SOCIS 

 

En 2017 hem tancat amb 155 socis amb una quota mitja mensual de 13€. 
 

 

 

5€ o menys
38%

6€-10€
32%

11€-20€
14%

30 €
10%

50€ o més
6%

2017

5€ o menys 6€-10€ 11€-20€ 30 € 50€ o més
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VIII. ORIGEN DELS NOSTRES FONS  
 

 

 

 

 

 

 

Quotes de socis (14%) 

Empreses (54%)  

Grans Donants (27%) 

Esdeveniments (4%)  

Administració Pública (1%) 
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IX. PRESÈNCIA PÚBLICA DE BAC  
 

Esdeveniments durant el 2017 
 

A través dels esdeveniments que duem a terme a la Fundació perseguim 3 objectius: 

 

1)  Captació de fons que ens permetin seguir amb la nostra tasca social 

2) Sensibilització 

3) Potenciar el sentiment de pertinença a la comunitat 

 

 
  

Nadal 2017 Reunió Anualde Socis
Projecció Documental 

Mirades

Inauguració Nova Seu BAC Concert Gospel
Paradeta St. Jordi 

BarcelonActua

Concert Legend Band
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Presència publica de BAC  
 

Durant el 2017, la Fundació BarcelonActua va ser notícia a diferents mitjans de 

comunicació. Al igual que els esdeveniments, la presència en mitjans ens ajuda a 

donar a conèixer la nostra tasca solidària, ajudant-nos així a engrescar a més 

voluntaris, socis i col·laboradors en general. 

Enllaç: http://www.barcelonactua.org/ca/sala-de-premsa 

     

 
 

 

http://www.barcelonactua.org/ca/sala-de-premsa
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Reconeixements 
 

Sempre és un honor per a la Fundació BarcelonActua rebre reconeixements. Ens fa 

sentir que la nostra tasca té un sentit i que l’impacte, tant en la sensibilització com en 

la millora de la qualitat de vida dels usuaris de les nostres activitats i projectes, és real.  

 

Durant el 2017, la Presidenta de la Fundació, Laia Serrano, ha rebut el Premi a 

l’Actuació Cívica que atorga la Fundació Carulla. Un guardó que suposa un 

reconeixement a tots els que fan possible la tasca solidària de la Fundació 

BarcelonActua. 
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X. BAC I ELS ODS 
 

Les Activitats i Projectes de la Fundació BarcelonActua cobreixen 5 dels 17 Objectius 

de Desenvolupament sostenible de l’ONU 
 

 

 

 

 

 ODS  Activitats BarcelonActua 

1 Fi de la pobresa  Inserció laboral; Beques U-BAC; Dones del Món 
2 Gana zero Dijous al Raval; Diumenges al Raval; BACuinetes; 

Rebost Solidari; Cuinem pel Raval 
3 Salut i benestar Dones del Món; Menuts; BACuinetes 
4 Educació de qualitat Beques U-BAC 
5 Igualtat de gènere Menuts; Dones del Món 
8 Treball decent i creixement 

econòmic 
Inserció laboral 

10  Reducció de les desigualtats Dones del Món; Alfabetització; BACmentoria 
 


