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I.

PRESENTACIÓ
Un element clau d’aquesta filosofia de treball en xarxa i
multiplicadora és també la implicació en voluntariat, a
través del projecte Toma & Daca, de les persones a les
que atenem. Gràcies a la seva implicació s’han pogut
desenvolupar noves activitats a través de les quals no
només hem ajudat a cobrir necessitats socials de
col·lectius vulnerables, sinó que també hem contribuït a
la seva dignificació i inclusió social. Un projecte que ens
posiciona com una entitat de referència en el que avui
anomenem Smart Cities.

Després de 7 anys des del naixement de la
Fundació
BarcelonActua,
em
congratula
constatar que el nostre model d’acció social s’ha
consolidat.
Un model basat en el treball en xarxa i en les
connexions que potenciem entre ciutadans,
entre altres entitats i entre el món empresarial,
fent
que
l’impacte
generat
esdevingui
exponencial.
Un impacte, per tant, que va molt més enllà del
nombre de persones, més de 800, a les que
hem atès de forma regular a través de les 23
activitats i projectes que hem dut a terme al llarg
del 2018. Per nosaltres, l’impacte també es
mesura per la mobilització de la societat civil
que la nostra tasca social fa possible.
Petits emprenedors socials, així ens agrada
nomenar-los, que han contribuït amb la seva
implicació des del voluntariat a que per la nostra
incubadora hagin passat aquest any 15 noves
activitats a través de les quals millorar la qualitat
de vida de persones en situació de vulnerabilitat.
Entitats socials amb les que, anant de la mà,
haguem fet que 1 + 1 no simplement hagi sumat
2. O empreses amb les que hem unit forces per
desenvolupar nous projectes que a dia d’avui
estan canviant la vida de persones en risc
d’exclusió social.

En definitiva, a través de la Fundació estem ajudant a
construir una Barcelona inclusiva, sensible i
compromesa. Una Barcelona on tothom troba la forma
d’implicar-se, des de la proximitat, element clau per ser
conscient de l’impacte que un està ajudant a fer
possible, i des de la bona experiència, necessària per a
que la implicació esdevingui una filosofia de vida i no
una simple acció puntual.
I en aquesta línia, amb nous reptes i objectius, amb
més xarxa i aliances, i amb la ferma voluntat de seguir
contribuint activament a posicionar a Barcelona com a
referent quan es parli d’inclusió, seguirem treballant
aquest 2019. I ho farem guiats pels Objectius de
Desenvolupament Sostenible fixats per les Nacions
Unides.
I volem seguir-ho fent amb tu, siguis un BAC que
t’impliques fent voluntariat, siguis un soci, que
col·labores econòmicament amb una quota regular,
siguis una entitat o siguis una empesa finançadora,
seguirem fent camí.
Moltes gràcies a tots els que, d’una forma o una altra,
ajudeu a fer possible aquest meravellós projecte que es
BarcelonActua.

Laia Serrano Biosca
Presidenta Fundació BarcelonActua
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II.

LA NOSTRA RAÓ DE
SER

LA NOSTRA MISSIÓ: cobrir necessitats socials concretes de col·lectius en situació
de vulnerabilitat a través de la mobilització de la ciutadania.
LA NOSTRA VISIÓ: contribuir a la creació d’una societat solidària, sensible i
compromesa amb el seu entorn.

ACCIÓ
SOCIAL

PERSONES

Eix vertebrador
de tota la
comunitat i
focalitzada en
5 àmbits
d’actuació:

Voluntaris,
coordinadors
d’activitats,
socis,
emprenedors
socials,
representants
d’entitats
socials o de
centres
educatius,
beneficiaris de
les nostres
activitats
d’acció social,
etc.

Infants i Joves;
Gent Gran;
Inclusió social;
Refugiats i
immigrants i
Inserció
laboral.
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EMPRESES

PLATAFORMA

Com a
iniciativa de la
societat civil
que som, les
empreses,
juntament amb
els socis, són
la clau de la
nostra
sostenibilitat.

A través d’ella
fem possible la
interacció amb
les més de
12.000
persones
registrades
(BACs).

III.

BARCELONACTUA
EN XIFRES

23
947
804

ACTIVITATS
I PROJECTES

1009

IMPACTE
VOLUNTARIS

ACTIVITATS
REALITZADES

IMPACTE
USUARIS
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198.147€

INGRESSOS

195.264€

DESPESES

146
653
12.641
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SOCIS

NOUS BACS

USUARIS
REGISTRATS A
LA COMMUNITAT
BAC

IV.

ESDEVENIMENTS
2018

REUNIÓ PATRONAT
(Febrer)

XXII GAL·LA TARANNÀ
(Febrer)

ACTE DE PRESENTACIÓ LLIBRE
“VERSOS D’ACOLLIDA”
(Abril)

SANT JORDI 2018
(Abril)
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Reunió Anual de Socis
(Juny)

Entitat convidada Inauguració Nova
terminal Port de Barcelona
(Maig)

1ra Edició Beques De-BAC
(Juny)

Concert Beques U-BAC. Luz de Gas
(Juny)

Celebració Dia Mundial del
Voluntariat
(Desembre)

Acte Lliurament 4rta Edició Beques U-BAC
(Juliol)
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Nova BACempresa: Grand
Hotel Central
(Abril)

Inici activitat “Dissabtes,
esmorzars al Raval”
(Octubre)

Finalistes Premis Telefònica
(Desembre)

Concert de Nadal Coral de
Gospel BACtua
(Desembre)
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IV.

QUÈ FEM

INFANTS I
JOVES

GENT
GRAN

INCLUSIÓ
SOCIAL

REFUGIATS I
IMMIGRANTS

INSERCIÓ
LABORAL
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D’acord amb l’última "Enquesta de
condicions de vida" de l’Institut Nacional
d’Estadística realitzada el juny de 2018
el 31,3% dels nens a Espanya,
2.610.370 nens i nenes, estan en risc de
pobresa o d’exclusió social. La pobresa
infantil afecta de manera més dura als
nens i nenes que viuen en llars monomarentals, d’origen estranger o amb
escassos estudis. És per això que les
mesures destinades a pal·liar la pobresa
infantil han de tenir com a prioritat
aquests col·lectius.

ÀMBIT

INFANTS I
JOVES

Des de BarcelonActua volem posar el
nostre granet de sorra per millorar la
situació dels nens i les seves famílies.
És per això que oferim a nens i nenes
provinents de famílies en situació de
vulnerabilitat, un espai setmanal de
reforç escolar, berenar saludable i jocs, a
la vegada que eduquem en valors.
Així mateix, preocupats pel fre en
l’ascensor social a través de l’educació,
des de la Fundació BarcelonActua oferim
cada any beques universitàries a joves
provinents
d’instituts
de
màxima
complexitat contribuint, així, a equilibrar
la balança de la desigualtat social.
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PROJECTE
BEQUES U-BAC
Per això, l’objectiu d’aquest projecte
potenciar l’ascensor social a través
l’educació, fent que joves d’instituts
màxima complexitat puguin accedir a
universitat.

Instituts i Barris:

és
de
de
la

Les beques inclouen:

IES Pau Claris: Santa Caterina i la Ribera
(Ciutat Vella)

✓
✓
✓
✓

IES Besòs: Besòs Maresme (Sant Martí)
IES Miquel Taradell: Raval (Ciutat Vella)
IES Milà i Fontanals: Raval (Ciutat Vella)

✓

✓
✓

✓

L’educació és un dels drets bàsics que s’han vist
afectats per les retallades pressupostàries fruit
de la crisi. Desgraciadament a la nostra ciutat no
tots els joves tenen accés a una formació
universitària. Per una banda, hi ha una política
de beques públiques molt burocratitzada i poc
sensibilitzada amb la realitat d’entorns
socioeconòmics vulnerables. Per altra banda, hi
ha joves que, tot i les seves aptituds
acadèmiques, es veuen pressionats per l’entorn
a centrar-se en la recerca 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, perquè
provoca que l’educació universitària s’hagi
convertit en un impossible per a un gran nombre
de famílies a Barcelona.
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El pagament de la matrícula universitària
El material necessari per cursar la carrera
Transport
Seguiment personalitzat dels estudiants
amb l'objectiu d'oferir un suport en el
procés d'adaptació de l'alumne.
Opció a accedir a Beques per estudiar
anglès al British Council, gràcies a la
Fundació Ramon Molinas
Co-finançament d’un ordinador (subjecte a
resultats acadèmics)
Co-finançament de suport acadèmic
específic
(acadèmies
o
professor
particular)
Opció de tenir un mentor

Perfil d’usuaris/usuàries: joves alumnes
en situació de vulnerabilitat econòmica i/o
social i amb capacitat acadèmica per
estudiar a la universitat, d’instituts de
Màxima Complexitat
Duració de la beca: els primers 3 anys de
la carrera.

18

4

instituts IES d’alta complexitat

“ÉS

ALEJANDRO TELLO
ESTUDIANT D’HISTÒRIA I BECAT PER
BARCELONACTUA

joves becats (Curs 2018-19)

UNA OPORTUNITAT ÚNICA D’ESTUDIAR ALLÒ
QUE PELS TEUS PROPIS MITJANS RESULTARÀ
MOLT DIFÍCIL I QUASI IMPOSSIBLE. EL SUPORT I
EL SEGUIMENT
QUE
ENS
APORTEN ÉS
IMPORTANT I MOLT AGRAÏT, JA QUE SAPS QUE SI
TENS PROBLEMES SEMPRE HI HAURÀ ALGÚ PER
DONAR-TE SUPORT I AJUDAR-TE A TROBAR UNA
SOLUCIÓ.”

+ INFO: http://www.barcelonactua.org/ca/beques-bac
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FINANÇAMENT
Finançament

9%
17%

Empreses
Grans Donants

57%
17%

Esdeveniments
Fons Propis
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Empreses
Sponsors Beques
U-BAC 2018-19

PROJECTE BACMENTORIA

Nombre de parelles mentors-mentoritzats: 24
+INFO: http://www.barcelonactua.org/ca/bacmentoria

Barri: El Raval
El trànsit de l’adolescència a l’edat adulta no és
un camí fàcil. Si a aquesta realitat li sumem un
entorn complex que no estimula com hauria, i
l’absència de referents de confiança que poden
guiar-nos, aquests temps turbulents més que
propulsar-nos poden deixar-nos paralitzats,
inerts i sense nord.

“PARTICIPAR

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 a dur a terme conjuntament el
Projecte Mòdum.

ELS

Mòdum és un projecte impulsat per aquesta
entitat que treballa des 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.

EN AQUEST PROJECTE HA ESTAT UNA

EXPERIÈNCIA MOLT ENRIQUIDORA.

ÉS

UNA OPORTUNITAT ÚNICA, PER A APORTAR UN

GRANET DE SORRA DE MANERA DIRECTA EN LA
MOTIVACIÓ D’UNA PERSONA, VEIENT L’EVOLUCIÓ DEL
DIA A DIA.
ADOLESCENTS QUE PARTICIPEN EN AQUESTA

MENTORIA

ESTAN

TAN

CONNECTATS

AMB

REALITAT, QUE QUAN ESTÀS AMB ELLS TENS DUBTES
DE

QUI

ENSENYA

ALGUNA

COSA

A

QUI.”

“PARTICIPAR EN AQUEST PROJECTE HA ESTAT UNA
EXPERIÈNCIA MOLT ENRIQUIDORA.

ÉS UNA OPORTUNITAT ÚNICA, PER A APORTAR UN
GRANET DE SORRA DE MANERA DIRECTA EN LA
MOTIVACIÓ D’UNA PERSONA, VEIENT
L’EVOLUCIÓ
DEL
ERADIO
LÓPEZ
DIA A DIA.

VOLUNARI MENTOR

ELS ADOLESCENTS QUE PARTICIPEN EN AQUESTA
MENTORIA ESTAN TAN CONNECTATS AMB LA
REALITAT, QUE QUAN ESTÀS AMB ELLS TENS DUBTES
DE QUI ENSENYA ALGUNA COSA A QUI.”
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LA

Perfil d’usuaris/usuàries: nens i
nenes entre 3 i 12 anys provinents de
famílies en situació de vulnerabilitat
derivades pels Serveis Socials, els
CAPs o per altres entitats socials.

MENUTS

Periodicitat: cada dilluns, dins el
calendari escolar, de 17:30 a 19
hores.
Empreses i comerços
col·laboradors: Co-Aliment
Bonavista, Forn Turris, Veritas,
Angeleta

Barris: Gràcia i Raval
Objectius:
L’objectiu
d’aquesta
activitat
és
acompanyar a nens i nenes provinents de
llars en situació de vulnerabilitat en el seu
procés d’aprenentatge, a través d’oferir
un espai setmanal on els nens i nenes
puguin gaudir d’un berenar saludable,
reforç escolar i activitats amb diferents
jocs lúdics pensats i dissenyats segons
les seves edats.

48 nens atesos
388 berenars

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 als aparells
electrònics, la convivència pacífica,
l’amistat, la igualtat i el respecte per la
diversitat, la solidaritat i el compartir, i la
gestió de les emocions.

45 activitats realitzades
+ INFO: http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/menutsdilluns-a-gracia-344-ca

El moment del berenar és, a més, el
moment per a millorar els hàbits dels
nens i joves respecte l’alimentació
saludable.
Els nens que participen a l’activitat són
els fills i les filles de les mares que
participen a l’activitat paral·lela “Dones
del Món”.
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MENUTS
GRÀCIA

MENUTS
RAVAL

“BARCELONACTUA

PER MI I ELS MEUS FILLS ÉS UN

RACÓ ON ESTAN A GUST, TANT AMB ELS MONITORS,
COM AMB ELS AMIGUETS.

AMB

IL·LUSIÓ VAN LES

MEVES FILLES A REUNIR-SE CADA DILLUNS.

YOLANDA AKPOLI
“DONA DEL MÓN” I MARE

ELLES

ÉS

L’OCASIÓ

COMPARTIR.”
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PER

JUGAR,

PER

A

APRENDRE

I

ÀMBIT

GENT GRAN

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 soledat no
desitjada són els principals problemes als quals s’enfronta aquest segment de la població.
Coneixedors d’aquesta realitat, la Fundació BarcelonActua busca generar espais de convivència entre
les persones grans en situació de vulnerabilitat i els veïns i veïnes de Barcelona. És així com hem creat
el model “BACuinetes” on, setmanalment es troben al voltant d’una cuina, cedida per algun centre cívic o
alguna empresa, persones grans soles i voluntaris del barri amb la idea de passar una estona distesa
cuinant i compartint.
.
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BACUINETES PER A GENT GRAN

BACuinetes Sants: Es cuinen àpats
nutritius per a un grup de persones grans
del barri de Sants. Aquesta activitat té la
particularitat de que, en paral·lel, se’n
realitza un altra: el BACmemory, l’objectiu
del qual és potenciar l’envelliment actiu
d’aquestes persones. D’aquesta manera, hi
ha voluntaris que poden focalitzar-se més
en la preparació dels plats, mentre que
altres centren la seva tasca en dur a terme
dinàmiques lúdiques i actives per a la gent
gran.

BACuinetes Navas: en aquesta activitat

Barris: Sants, Navas i Guinardó
L’activitat de BACuinetes ofereix un espai de confiança
i proximitat on les persones grans es senten
acompanyades i estimades, a la vegada que ajudem a
que tinguin una alimentació saludable.
Al llarg de les dues hores i mitja que dura l’activitat, es
cuinen àpats nutritius, s’esmorza amb ells i elles,
trencant així l’estigma de la solitud. Una vegada
acabada l’activitat s’emporten els menús de tres dies a
casa.
Tot i que la cuina, la interacció entre voluntaris i la gent
gran, la proximitat i la germanor son elements comuns
a totes les BACuinetes, cada una d’elles té la seva
particularitat:
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les persones grans i els voluntaris cuinen
conjuntament en un ambient entranyable on
el treball en equip i l’afecte entre ells són els
protagonistes. Les dones grans que
participen en aquesta activitat viuen als
pisos d’”Habitatge amb serveis” al costat del
Centre Cívic de Navas.

BACuinetes

Guinardó:

Cuinem
deliciosos plats per un grup de persones
grans en situació de vulnerabilitat del barri
del Guinardó, mentre xerrem, compartim
trucs de cuina, i trenquem amb l’aïllament
social. Una vegada acabada l’activitat,
s’enduen els plats cuinats amb amor a casa.

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

32

Empreses i comerços col·laboradors:

Persones grans
ateses
setmanalment

Sants: Carnisseria La Roca, Pesca Salada,
Pastisseria Gràcia, Caliu Espai d’acolliment, Consum,
Condis.
Navas: Pastisseria Morera, Fruiteria Bona Fruita i
Verdura, Merimar Terceros S.L., Carnes Selectas
Antonio y Angeles, CondisLife, Condis TuSúper, i Bon
Preu Virrei Amat, Cal Fruitós, Zamorano, Polleria.
Guinardó: Veritas, Tot ou, Cansaladeria Elena
Subirats, Superestalvi, Croissanteria Forn de Pa
Sabadell, Fruita i verdures, La Botiga: pans i
entrepans, Petit muguet, Cansaladeria Pascal.

Àpats cuinats

3.300

Perfil usuario: Persones grans en situació de
vulnerabilitat, derivades dels CAP i els Serveix Socials
(Sants i Carmel) i de dones grans residents en
habitatges tutelats (Navas)

Activitats
realitzades

Periodicitat: Setmanal

89

“EL

QUE MÉS M'AGRADA DE BACUINETES GUINARDÓ ÉS
QUE SOVINT LA LÍNIA ENTRE VOLUNTARI-USUARI ES
DESDIBUIXA I ENS RECONEIXEM PERSONES. COMPARTIM
PLEGATS ESPAIS DE CARINYO I ESCOLTA I CREIXEM EN
AQUEST CONTACTE TAN PROPER I SINCER, TINGUEM L'EDAT
QUE TINGUEM.”

Itziar Torres
Voluntària “BACuinetes Guinardo”
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BACuinetes
SANTS

BACuinetes
NAVAS

BACuinetes
GUINARDÓ
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BACMEMORY SANTS
Tot dins d’un marc de convivència
integradora i fent èmfasi a l’acompanyament
d’aquestes persones grans.

Periodicitat: Setmanal
Col·lectiu al qual ens dirigim: Gent
gran en situació de vulnerabilitat del barri
de Sants.

Barri: Sants
És una activitat que va començar el 2017
en l’espai de BACuinetes Sants i que té
per objectiu fomentar un envelliment
actiu, generar vincles afectius forts,
treballar diferents àrees del cervell, la
psicomotricitat, la memòria, l’autoestima i
reduir el temps de solitud.

+INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/b
acmemory-sants-394-ca

44 activitats realitzades

“AYER

Sigrid Conesa
Coordinadora “BACmemory”

EN SANTS, ENTRE FOGONES Y
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DISFRUTAMOS DE UN
INTERCAMBIO
INTER-GENERACIONAL
E
INTERCULTURAL
YA
QUE
DOS
DE
LOS
VOLUNTARIOS ERAN DE EEUU. PINTAMOS
MANDALAS QUE FOMENTAN LA CREATIVIDAD Y UN
DIVERTIDO JUEGO DE ROMPECABEZAS CON
SÍLABAS EN CATALÁN DONDE LOS VIMOS BIEN
DISTRAÍDOS, COMPITIENDO ENTRE ELLOS A LA
VEZ QUE COOPERABAN Y SE PASABAN FICHAS.”
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ÀMBIT

INCLUSIÓ SOCIAL

El 2018, més de 3.000 persones residents de la ciutat de Barcelona no compten amb una llar en la qual poder
gaudir d’una quotidianitat digna. Aquesta xifra, a més, ha crescut més del 50% des de l’inici de la crisi el 2008. Les
persones sense llar tenen una xarxa social poc àmplia que pugui donar-los-hi suport. A BarcelonActua creiem en
la força dels vincles socials com a mitjà per trencar prejudicis i estigmes. És per això que desenvolupem activitats
que fomenten la interacció positiva entre les persones amb l’objectiu d’afavorir el camí social cap a la inclusió
social.
Des del 2011 cada dijous repartim sopars a més de 120 persones, en situació d’exclusió social del barri del Raval.
En els darrers anys s’han creat dos espais més: els esmorzars dels dissabtes i dels diumenges. Amb el pretext del
menjar, s’obre un espai entre convidats i voluntaris d’apropament i escolta mútua. És per això que l’alimentació
equilibrada, l’acompanyament i la creació de vincles dins la comunitat son els principals reptes de l’activitat.
Els aliments son donacions de comerços col·laboradors o àpats cuinats en les activitats de “BACuinetes per la
integració”, en les quals participen persones amb vulnerabilitat de salut mental o diversitat intel·lectual. D’aquesta
manera, aconseguim un doble objectiu. Per una banda, oferir a les persones del carrer un àpat calent i bo i, per
altra banda, afavorim la normalització i integració d’aquests col·lectius.
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REBOST SOLIDARI
L’activitat es realitza gràcies a les donacions de
comerços solidaris del barri, als “BACrecaptes”
diverses vegades l’any en algun mercat de
Barcelona, a les campanyes pel rebost, a
donacions de socis i voluntaris, i fons propis de
la Fundació.
Periodicitat: Setmanal
+INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/b
aclots-familiars-343-ca?ie=2806

Barri: Gràcia
Aquesta activitat consisteix en preparar lots
d’aliments per famílies en situació de
vulnerabilitat i que presenten situacions de
risc alimentari. La mateixa activitat es
realitza mentre que les mares estan
participant a l’activitat de “Dones del Món” i
els seus fills i filles a la de “Menuts de
Gràcia”.

883 Lots repartits

“TENIM A LES NOSTRES MANS LA POSSIBILITAT
DE FER QUE LA GENT AMB PROBLEMES DE TOT
TIPUS NO PASSI GANA. PENSO QUE ELS
MERCATS SÓN UNA FONT QUE S'HA D'APROFITAR
PER PAL·LIAR AQUEST PROBLEMA.”

Geroni
Paradista del mercat de l’Abaceria
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DONES DEL MÓN

També treballem la cohesió grupal, per a
que les usuàries puguin ajudar-se les unes
a les altres.
Perfil d’usuari: mares i dones derivades de
Serveis Socials, el CAP del barri i altres
entitats socials, que es trobin en situació de
vulnerabilitat i en una xarxa social dèbil.
Periodicitat: Setmanal

Els grups de “Dones del Món” son espais íntims
per compartir experiències i inquietuds que
s’ofereix a mares que porten els seus fills a
l’activitat de “Menuts de Gràcia” i de “Menuts del
Raval”, però està oberta a qualsevol dona. És un
punt de retrobament on donem suport a aquelles
dones que volen apoderar-se, reinserir-se al món
laboral o tenir eines per lluitar davant qualsevol
adversitat.

+INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/d
ones-del-mon-342-ca?ie=2826
Sponsors activitats:

A les sessions es reflexiona sobre temes sensibles
que puguin afectar per tal de compartir
experiències i donar suport.

Veus de Dones del món
Me siento segura de mi misma y muy apoyada
por las voluntarias que nos hacen sentir únicas y
especiales.

Cuando no puedo venir me falta algo. Es el
espacio para poder hacer algo por mí.

Las actividades te desvinculan de los problemas.
Te empoderan. Cada lunes salgo fortalecida.
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Me gusta muchísimo. Me encuentro bien;
relajada cuidada. Es un gran apoyo para mí. Me
da confianza en mí misma,

DIJOUS, TOTS A TAULA AL RAVAL

Els aliments són donacions de comerços
col·laboradors, o bé cuinats en altres
activitats BAC com són: “Cuinem pel Raval”;
“BACuinetes
Eixample”,
“BACuinetes
Carmel”,
“BACuinetes
Gràcia”
y
“BACuinetes Poblenou”, que destinen part
del que cuinen al Raval; y fons propis de la
Fundació.

Barri: Raval
Des de 2011, cada dijous repartim sopars a
més de 120 persones en situació d’exclusió
social del barri del Raval. Amb el pretext del
menjar, s’aconsegueix, entre convidats i
voluntaris, un espai d’apropament i escolta
mútua. És per això que l’alimentació
equilibrada, l’acompanyament i la creació de
vincles dins la comunitat son els principals
reptes de l’activitat.

Perfil d’usuari: persones en situació
d’extrema vulnerabilitat, moltes de las quals
viuen al carrer. La majoria dels usuaris
sopen la resta de la setmana al menjador
social de Nova Vida del carrer Robador.
Periodicitat: Setmanal
Empreses i comerços col·laboradors:
Finques Grau, La Camarasa, O'Vall d'Ouro,
Veri, Grup Eat&Out
+INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/ctivitat
s/dijous-tots-a-taula-al-raval-15

Sponsor activitat:

“AHIR

Carme Loza
Coordinadora de l’activitat “Dijous, Sopars al
Raval”

VA SER UNA ALTRA TARDA DE DIJOUS BEN BONICA, VAM SER
MOLTS VOLUNTARIS, ELS HABITUALS I ALGUNS DE NOUS, ENTRE TOTS
ELS VOLUNTARIS VÀREM DONAR PRIMER EL BERENAR, INFUSIONS,
SUCS I FUET. ES VA REPARTIR ROBA I AHIR GRÀCIES A UNA DONACIÓ
DE PRODUCTES D'HIGIENE I PERFUMERIA VAM PODER REPARTIR
ESPUMES D’AFAITAR, RASPALLS DE DENTS, DESODORANTS,
PINTALLAVIS, CREMES I ALGUN XAMPÚ.. I EL SUPARET, COM CADA
DIJOUS, MENJAR A DOJO!”
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DISSABTES I DIUMENGES,
ESMORZARS AL RAVAL

Perfil d’usuari: persones en situació d’exclusió
social, moltes de les quals viuen al carrer,
habituals també de la nostra activitat “Dijous,
tots a taula al Raval”.
Empreses i comerços col·laboradors:
Finques Grau (cessió de l’“Espai Grau”),
Eat&Out, DAMM
Periodicitat: Setmanal
+INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/di
umenges-esmorzars-al-raval-283-ca

Barri: Raval
L’activitat dels dissabtes i diumenges consisteix
en donar un complert esmorzar a més de 60
persones en situació d’exclusió social i
compartir una estona junts de conversa i
apropament. Es crea un espai de complicitat,
on convidats i voluntaris comparteixen molt més
que un esmorzar.

Sponsor activitat:

“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 Celdran. Voluntària
“Diumenges, Esmorzars al Raval”
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CUINEM PELRAVAL

A través de la seva participació en aquesta
activitat, també potenciem la integració de
persones arribades recentment o de col·lectius
en situació de vulnerabilitat de la nostra ciutat,
així com de voluntariat corporatiu o d’entitats
educatives.
Periodicitat: Mensual

+INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/campanyes/cuinem-pelraval-2867-ca

Barri: Eixample
El primer dijous de cada mes preparem 30 racions
de menjar en un meravellós espai cedit per la
BACempresa Veritas. Una vegada cuinats, es
porten al Raval per donar-los aquella mateixa
tarda als nostres convidats de l’activitat “Dijous,
Tots a taula al Raval”. Els aliments necessaris per
preparar les racions també són aportació altruista
de Veritas.

Sponsor activitat:

“AHIR

VAIG PODER PARTICIPAR A L'ACTIVITAT "CUINEM PEL
RAVAL", EN UN ESPAI PRIVILEGIAT QUE TERRA VERITAS ENS
PROPORCIONA I VAM FER CUSCÚS AMB VERDURES I POLLASTRE.
AQUEST MATEIX MENJAR ES VA PORTAR FINS AL RAVAL, ON EN
LA MATEIXA TARDA ES VA SERVIR A LES PERSONES MÉS
NECESSITADES DEL BARRI. HA SIGUT UNA EXPERIÈNCIA MOLT
ENRIQUIDORA I ÚNICA. ÉS NECESSARI COL·LABORAR I
MOBILITZAR-NOS PER PODER CONSTRUIR UNA SOCIETAT MILLOR
I COBRIR LES NECESSITATS BÀSIQUES DE TOTHOM.”

Marina Clivillé Domingo
Voluntària “Cuinem pel Raval”
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6.300 sopars
servits els “Dijous” al
Raval

3.600 esmorzars
servits els “Dissabtes” i
els “diumenges” al Raval

Mitjana d’usuaris atesos
setmanalment: 133 els
dijous i 61 els dissabtes i
els diumenges

328 Àpats cuinats a
Terra Veritas
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BACRECAPTES

Barri: Sarrià, Eixample
Un parell de vegades a l’any i gràcies a un
acord firmat fa més de 4 anys amb l’Institut de
Mercats de Barcelona, fem un recapte per
aconseguir aliments pel “Rebost Solidari de
Gràcia”. Canvia el lloc, però la metodologia és
la mateixa.
Periodicidad: 2-3 vegades l’any.

2 activitats
realitzades

“DISSABTE VÀREM FER UN RECAPTE AL MERCAT DE SARRIÀ.
ÉREM POCS VOLUNTARIS PERÒ AMB MOLTES GANES!!!
GRÀCIES A TOTS ELS QUE VÀREU PARTICIPAR!! TOTS ELS
ALIMENTS RECOLLITS VAN ANAR AL REBOST DE GRÀCIA I
AHIR ELS VÀREM POSAR AL SEU LLOC AMB LA MIREIA, EN
CARLOS I L'OLGA!!”

Isabel Zamora Casas
Coordinadora Rebost Solidari
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BACTALLERET
Barri: Raval
El “BACtalleret” és 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/activita
ts/bactalleret-solidari-al-raval179?ie=2839

18 activitats
realitzades
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BACUINETES PER LA
INTEGRACIÓ
BACuinetes Eixample: Cuinarem àpats
nutritius i saldables pels nostres convidats
del Raval, de la mà dels usuaris i
educadors del Servei de Rehabilitació
Comunitària (SRC) de l’Esquerra de
l’Eixample. L’SRC és un centre públic
comunitari que pren atenció integral de
salut mental. L’objectiu d’aquesta activitat
és treballar amb la normalització i inclusió
social dels usuaris del SRC.

Barri: Eixample, Poblenou, Gràcia i Carmel
Les “BACuinetes per a la integració” tenen un
doble objectiu:
El primer és cuinar àpats que després es
serviran als nostres convidats de l’activitat
“Dijous, Tots a taula al Raval”. La matèria
primera s’obté gràcies a la mobilització de
comerços del barri, que col·laboren de forma
setmanal en l’activitat. En el cas de Poblenou,
a més, una part és per a complementar la dieta
de les persones en situació de vulnerabilitat
social econòmica del mateix barri.

BACuinetes Gràcia: Es cuinen menys
nutritius es cuinen menús nutritius i
saludables pels nostres convidats del
Raval, de la mà dels usuaris de
l’Associació
Catalana
d’Integració
i
Desenvolupament Humà (ACIDH), nois i
noies amb intel·ligència límit.
L’objectiu d’aquesta activitat és, a més de
contribuir a les racions que es reparteixen
cada dijous al Raval, contribuir a la
normalització i la inclusió social d’aquests
joves.

El segon objectiu és fomentar la integració i la
normalització de persones pertanyents a
diferents col·lectius com son les persones en
situació de vulnerabilitat socioeconòmica,
persones amb algun tipus de problema de salut
mental o persones amb diversitat intel·lectual.
A la cuina, tots som voluntaris BAC que oferim
el nostre temps i coneixement per millorar la
dieta de qui més ho necessita.

BACuinetes Carmel: En aquesta activitat,
els voluntaris BAC cuinen juntament amb
joves de la Fundació Els Tres Turons que
realitzen pràctiques com a part del seu
itinerari personal d’inserció laboral. Es
cuinen uns 20 plats pels convidats del
Raval (persones excloses socialment) i
també per les persones grans que
assisteixen a l’activitat.

Entitats col·laboradores: Centro Cívic Can
Felipa (cessió de l’espai), i l’associació de
veïns y veïns del barri del Poblenou: Apropemnos (els voluntaris). Centro Cívic Urgell (cessió
de l’espai), i el Servicio de Rehabilitació
Comunitària (els voluntaris). Fundació Tutelar
ACIDH (cessió de l’espai al Carrer Siracusa i
els voluntaris també). Fundació els Tres Turons
(cessió de l’espai i dels voluntaris també).
BACuinetes Poblenou: Es cuinen àpats
nutritius per un grup de persones grans del
barri de Poblenou. Aquesta activitat té la
particularitat que, en paral·lel, es cuina també
pels sopars dels Dijous, Tots a Taula al Raval.
Per tant, no només es destina al col·lectiu
vulnerable de persones d’edat avançada, sinó
que també a les persones sense sostre que
acudeixen cada dijous al local del Raval.
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Empreses i comerços
col·laboradors:
Poblenou: Veritas, Alimentació, Bona
fruita, Forn de Pa Santanach, Fruiteria
July, Vida Meva, Carniceria Blanca, L’Hort
del Poblenou, Superverd, Estel de Mar,
Forn Baluard, Forn Cruixent

95 activitats
realitzades

Eixample: Consum

42 voluntaris

Gràcia: Veritas, Bonpreu, Parada de
fruites i verdures GERONI i CARMEN (del
Mercat de l’Abaceria Central), Parada de
fruites i verdures NINO i ADELA (del
Mercat de l’Abaceria Central)
Carmel: Consum, Grupo Moiano, Fruites i
Verdures Rosa, Associació de
Concessionaris del Mercat del Guinardó i
del Mercat del Carmel.
Perfil d’usuari: Persones amb algun tipus
de problema de salut mental (Carmel y
Eixample, joves amb intel·ligència límit
(Gràcia) i persones en situació de
vulnerabilitat socioeconòmica.
Periodicitat: Setmanal
+ INFO: http://www.barcelonactua.org/es/activitatses/inclusion-social/
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ÀMBIT

REFUGIATS I
IMMIGRANTS

Segons les estadístiques oficials de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR),
s’ha assolit el trist rècord històric de 68 milions i mig de persones refugiades i desplaçades en tot el món.
Persones que, per causes religioses, polítiques, racials, de guerres, econòmiques o de catàstrofes
naturals es veuen obligades a abandonar els seus països d’origen. L’Estat espanyol va rebre el 2018
55.668 sol·licituds de protecció internacional: un 79% més que l’any anterior, 2017*.
Des de BarcelonActua col·laborem amb Creu Roja, ACCEM, CEAR i Migra Studium, focalitzant la nostra
tasca en el procés d’integració d’aquestes persones a la nostra societat. Això ho fem afavorint la creació
d’una xarxa social, a través de la seva participació en classes d’integració lingüística, activitats setmanals
regulars, trobades amb referents i participació en activitats de voluntariat, afavorint el seu apoderament i
donant-los-hi les eines per incrementar el seu benestar i autonomia en la seva nova ciutat d’acollida.
(*https://www.accem.es/datos-2018-asilo-y-refugio/)
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Integració Lingüística

Entitats col·laboradores: Creu Roja,
ACCEM, Fundació Migra Studium, CEAR,
Probens, Barcelona Ciutat Refugi.
Parelles lingüítiques 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,
realitzen trobades setmanals amb l’objectiu
de conversar.

Barri: Gràcia
L’objectiu d’aquesta activitat és ajudar a la
integració de persones refugiades i immigrants
humanitaris, a través de la llengua i el tracte amb
els voluntaris que l’ensenyen. Les classes
d’integració lingüística son la porta d’entrada de les
persones que atenem, a partir de les quals es fa
una valoració de la seva situació i grau de
voluntariat, per després oferir-los-hi activitats
regulars formatives, l’assignació d’un referent o la
participació en activitats de voluntariat de la
Fundació com a part del projecte Toma&Daca.
Perfil d’usuari: Persones immigrants humanitàries
i refugiades derivades des de les diferents entitats
socials amb les que treballem. Persones arribades
recentment que vulguin aprendre a llegir i escriure,
i/o practicar l’idioma.
Periodicitat: 3 classes d’integració lingüística a la
setmana d’una hora i mitja cadascuna.
.
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+INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/dijous
-alfabetizacio-de-persones-refugiades-iimmigrants-fase-2-339-ca

Trobades lúdiques

Objectiu: afavorir el coneixement de la
ciutat, la seva oferta d’oci i cultural, així
com establir lligams de manera més forta
amb els voluntaris. Organitzem sortides
lúdiques grupals, a través de les quals
donem a conèixer la nostra ciutat a les
persones arribades recentment, a la
vegada que millorem els seus nivells
d’autoestima, benestar i autonomia.

Periodicitat: una sortida al mes
Entitats col·laboradores: Federació
Catalana del Voluntariat Social, Obra
Social LaCaixa, Barcelona Ciutat Refugi

Activitats regulars
Objectiu: Oferir la participació periòdica en activitats
formatives o d’oci, per consolidar les seves habilitats
lingüístiques, evitar l’aïllament social i estructurar el
seu temps d’una manera constructiva. Prioritzem les
activitats en les que poden conèixer el màxim
nombre de persones possibles i que estiguin en
programes que s’ofereixen a la resta de ciutadans
(com per exemple centres cívics o espais joves),
perquè hi participin com una persona més, sense
l’etiqueta d’ ”asilat” o “immigrant humanitari”. Entre
les activitats ofertes s’inclouen: classes de dansa,
classes de fotografia, futbol i classes de teatre.
Periodicitat: setmanal
Entitats col·laboradores: Espai Jove Casa
Sagnier, Artistes Pedagogs, IES Montserrat, IES
Menéndez Pelayo
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Toma & Daca
Objectiu: Afavorir la participació de les
persones sol·licitants d’asil i immigrants
humanitàries en activitats de voluntariat de
la Fundació. Com un voluntari més es
desfan de la seva etiqueta d’“arribats
recentment” per oferir el seu temps i les
seves habilitats a altres col·lectius
vulnerables de la ciutat de Barcelona,
repartint sopars i esmorzars al Raval,
cuinant per a aquest mateix col·lectiu o
atenent a nens de dones en situació de
vulnerabilitat. Això els apodera, dignifica,
afavoreix la seva acceptació social i els
apropa a la realitat de pobresa que també
experimenta a Europa. Aquells que més
s’han implicat, son coordinadors d’una
activitat de voluntariat de la Fundació.
Periodicitat: Setmanal
El projecte de Toma&Daca va ser
seleccionat per la Fundació Telefònica, com
una de les 15 millors iniciatives de
voluntariat a tota Espanya, l’any 2018,
quedant finalista en la categoria de
Voluntariat Inspirador

162 hores de classe
d’integració lingüística
impartides

120 voluntaris mobilitzats
30 alumnes participants en
activitats lúdiques regulars

16 participants Toma&Daca
4 alumnes amb referent
130 persones ateses
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Referents
Objectiu: Oferir un vincle personal a les
persones
refugiades
i
immigrants
humanitàries derivades a al Fundació. Un
voluntari de la Fundació, prèviament format
per
la
mateixa
fundació,
fa
un
acompanyament individual de 3 mesos a
una persona arribada recentment, quedant
amb ella setmanalment. A les seves
trobades, treballaran la millora de l’idioma,
l’establiment d’un vincle afectiu, el
coneixement de la ciutat i el domini del
transport públic, fent aflorar aquelles
necessitats individuals que, depenent del
perfil de la persona, vagin sorgint.

Periodicitat: Acompanyament
durant 3 mesos

setmanal

“HE RECONOCIDO LO POSITIVO QUE ES DAR UN ESPACIO
DE ESCUCHA, ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN COMO
REFERENTE A LAS PERSONAS RECIÉN LLEGADAS.
RECONOCER EL ESPÍRITU RESILIENTE Y LA NECESIDAD
HUMANA DE LOS RECIÉN LLEGADOS DE VINCULARSE CON
EL NUEVO PAÍS. SOLO PUEDO DECIR QUE ES UN
PROYECTO ALTAMENTE INNOVADOR Y DESDE MI PUNTO DE
VISTA MUY NECESARIO EN ESTOS TIEMPOS.”

Stefania Angella
Referent d'un alumne
refugiat
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ÀMBIT

INSERCIÓ
LABORAL

A BarcelonActua dediquem els nostres esforços al seguiment personalitzat de les
usuàries de les nostres activitats de “Dones del Món” buscant feina o que busquen
millorar la seva formació i la seva ocupabilitat, i ho fem a través del projecte de
Beques De-BAC.
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PROJECTE BEQUES DE-BAC
Barri: Gràcia
Des de la Fundació BarcelonActua iniciem, conjuntament
amb la Fundació Família Torres, el projecte “Beques DeBAC” (Beques de Dones Empoderades BAC). Un projecte
dirigit a mares en situació de vulnerabilitat social i
precarietat econòmica, l’objectiu del qual és ajudar-les a
millorar la seva ocupabilitat a través de la formació i
l’acompanyament tant a nivell professional com personal.
La Fundació BarcelonActua ofereix una beca de formació
que dona èmfasi en el seguiment de les dones a través
de la integració de 3 figures clau: la responsable del
projecte Beques De-BAC, una mentora i una tècnica
ocupacional. Així mateix, les dones assisteixen
setmanalment a l’activitat “Dones del Món”, un grup de
suport i acompanyament a la dona, liderat per dues
coach/psicòlogues. Cada una d’aquestes persones dóna
suport a les dones a diferents nivells amb l’objectiu de
millorar les seves possibilitats del seu èxit.
Així, les beques De-BAC abasten les següents àrees
bàsiques: Formació, Mentoria Social, Grup de Dones
del Món, Pràctiques i posterior cerca de treball.

Lola
Mentora d’una dona becada

“HACE

TRES MESES EMPECÉ UN PEQUEÑO VIAJE COMO
MENTORA, ACOMPAÑADA, SOSTENIENDO LOS MOMENTOS
DIFÍCILES. OBSERVAR Y COMPARTIR LA BIOGRAFÍA DE UNA
PERSONA CON DIFICULTADES FÍSICAS, EMOCIONALES Y
MATERIALES QUE CONQUISTAR, ES SIEMPRE UNA VIVENCIA
LLENA DE RIQUEZA HUMANA”
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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 s’inicien contínuament processos
de gestació de noves activitats en diferents barris
de la ciutat anomenat Incubadora d’Activitats.
Durant el 2018, la incubadora ha registrat un total
de 21
projectes i activitats, dels quals 18 van ser de
nova creació (2018) i 8
ja s’havien consolidat el desembre de 2018. A
finals de 2018, BAC és present en 9
dels 10 districtes de la ciutat, amb més de 20
activitats setmanals.
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8

casos d’èxit (a
31/12/2018)

18

Noves activitats /
projectes a la
incubadora

10

activitats / projectes
incubadora el
desembre de 2018

1

Baixa d’activitat

Pensem i desenvolupem junts respostes socials
concretes
Cada dos mesos el comitè de decisió d’incubadora es
reuneix per a impulsar noves idees i canalitzar noves
oportunitats dins la incubadora. Les idees i oportunitats es
transformen en realitat al llarg d’un procés participatiu i
obert on els veïns de Barcelona, voluntaris, usuaris,
entitats i empreses es reuneixen per pensar i decidir
conjuntament de quina manera volen cobrir una
necessitat social. El 2018, vam mantenir 19 reunions de
co-creació d’activitats. Després de la fase de reflexió (1)
comença la fase d’acció: els diferents aspectes de
l’activitat, logística, coordinació, col·laboració amb el barri,
equip de voluntaris implicats, es van desenvolupant i
consolidant fins a convertir-se en activitat consolidada.

Definició

Duració

Objectiu

FASE 0

FASE 1

Una activitat entra en
fase 0 després de
validació pel comitè
bimensual d’incubadora.

Una activitat entra en fase
1 a partir del moment que
obrim el seu procés
incubador a la comunitat
BAC.

Aquesta fase es la fase
“pilot” en la que
s’experimenta i es
consoliden els diferents
aspectes de l’activitat.

de 2 meses a 6 meses

de 1 a 2 meses

Detectar necessitats
socials amb potencial de
mobilització ciutadana.

Mobilitzar i apoderar
voluntaris per a que
participin en el disseny de
l’activitat i/o la frase
d’experimentació de
l’activitat.

de 8 a 24 edicions (2 a 6
meses)
Experimentar la realitat
de l’activitat, consolidar el
70% de les propostes.
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FASE2

Consolidada

Reunions preparatòries durant l’any

“LA REUNIÓ CELEBRADA A BAC AQUEST DIMARTS VA SER ÚNICA PER DIFERENTS RAONS. VA
CONSISTIR EN UNA PLUJA D’IDEES PER A AJUDAR ALS REFUGIATS DE PARLA ÀRAB QUE ESTAN
TENINT DIFICULTATS PER ADAPTAR-SE A B ARCELONA. EM VA SORPRENDRE LA QUANTITAT DE
VOLUNTARIS QUE ESTAVEN DISPOSATS A

Khaoula Belbachir
Voluntària d’”Integració Lingüística” i
participant de la trobada en àrab

COMPROMETRE’S.

QUANT ES PREOCUPEN PER AQUESTES PERSONES”.
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VA SE COMMOVEDOR VEURE

Les nostres campanyes

Les campanyes que realitzem al llarg de l’any tenen un objectiu doble. Per una banda atendre les
diferents necessitats dels nostres usuaris i per l’altre mobilitzar a voluntaris als que els motiva o encaixa
més una implicació puntual. Les campanyes, a més, són una via fantàstica per donar a conèixer la
nostra tasca a persones que no ens coneixen. Aquest any n’hem realitzat 7!

BACampanya d’aliments pel Rebost de
Gràcia
Ja fa temps que a BarcelonActua treballem
amb famílies en situació de vulnerabilitat, amb
les que, entre d’altres coses, repartim un lot
d’aliments setmanal, buscant una varietat
nutritiva que garanteixi una bona alimentació.
És per això que al mes d’abril, des del dia 3 fins
al 14, vam iniciar una campanya per tal de
seguir omplint el rebost d’aliments, sense
aturar-ne el ritme. L’objectiu era aconseguir
cobrir les necessitats de 12 famílies, però
finalment es va poder atendre a 9 famílies per 8
setmanes.
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Campanya de llibres Century 21 per Sant
Jordi
De la mà de la BAC Rosa María Justícia,
integradora social a la empresa Century 21
Server, vam dur a terme una campanya de
recollida de llibres amb l’objectiu, a través de la
seva posterior venda a la parada de Sant Jordi
de Century 21, contribuir a la sostenibilitat dels
diferents projectes que portem a terme des de
la Fundació . El repte, recaptar 200 llibres en 10
dies, es va superar ràpidament, assolint els
més de 500 llibres y mobilitzant més de 20
BACs!

Campanya Estiu pel Raval
Tothom acusa la calor, però les persones sense
sostre la pateixen especialment. Amb l’objectiu
de reduir les conseqüències negatives del sol i
les altres temperatures, fem una campanya a
l’estiu de productes d’higiene i de protecció
solar. La campanya es dugué a terme aquest
any entre el 17 i el 31 de juliol
L’objectiu era recaptar un total de 30 lots
d’higiene
personal
amb
crema
solar,
desodorants, tovalloles humides, gorres, xampú
i gel, etc. El resultat va ser més que satisfactori,
ja que, d’una banda es van aconseguir més del
número plantejat de productes, arribant als 298;
i de l’altra, es van mobilitzar tant BACs com
empreses.
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BACampanya d’aliments pel Rebost de Gràcia agost-setembre
Ja fa temps que a BarcelonActua treballem amb famílies en situació de vulnerabilitat, amb les
que, entre d’altres coses, repartim un lot d’aliments setmanals, buscant una varietat nutritiva
que garanteixi bona alimentació. És per això que al mes d’agost, després de les vacances,
vam considerar oportú reprendre el ritme i garantir la seguretat alimentària d’aquestes
famílies. Des del dia 28 d’agost fins el 7 de setembre, vam preparar una campanya per tal
d’iniciar la represa d’activitats el dia 3 de setembre, en condicions. L’objectiu era aconseguir
cobrir les necessitats de 12 famílies per 8 setmanes, però finalment només es va aconseguir
cobrir les necessitats per les 12 famílies durant 4 setmanes.

Campanya de roba d’hivern
Les persones sense llar, tal i com a l’estiu
necessitaven productes d’higiene i protecció
contra la calor, a l’hivern necessiten peces de
roba d’abric. Per aquest motiu, del 13 al 27 de
novembre vàrem posar en marxa una
campanya per a recollir mantes, sacs de
dormir, abrics gruixuts, gorres, bufandes,
guants, roba interior i mitjons nous. Es van
aconseguir més de 1.600 peces de roba
d’abric, més de l’objectiu previst. Tot i així, la
concreció respecte les peces demanades no va
ser del tot encertada.

Campanya de Nadal
Les festes de Nadal per a BarcelonActua no
s’entenen d’altra manera que gaudir dels petits
plaers de forma inclusiva. Així que ens vàrem
posar l’objectiu de recaptar, en tan sols 5 dies,
150 lots de Nadal per als nostres convidats del
Raval i dels avis de BACuinetes. Entre els dies
10 i 14 de desembre vam intentar recollir des
de productes d’higiene, fins a neules, torrons,
joguines i regals com ara pijames d’home i de
dona. El resultat va ser molt satisfactori ja que
es va arribar als objectius de regals i lots de
Nadal (en la seva majoria), i la implicació i
mobilització de voluntaris va ser millor de
l’esperada.
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VI.

QUI SOM
Els grups d’interès de
BarcelonActua son:

BarcelonActua
va
néixer
el
desembre de 2011 com a
conseqüència
d’una
crisi
econòmica forta que va suposar un
crit d’atenció a la necessitat que la
societat civil assumís la seva
parcel·la de pro activitat i de
responsabilitat social.
Així doncs, la Fundació està
formada per una diversitat de
persones compromeses amb el seu
entorn i interessades en implicar-se
en les necessitats dels col·lectius
més vulnerables de Barcelona.
BarcelonActua,
en
tant
que
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 complir els
seus objectius.

•

Les empreses: ajuden a la sostenibilitat
econòmica de la fundació, des d’una
perspectiva win-win;

•

Els empleats que gestionen la tasca social de
la fundació;

•

Les usuàries i usuaris que assisteixen a cada
una de les nostres activitats;

•

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

•

Donants i socis: amb les seves aportacions
econòmiques, ajuden a la sostenibilitat de la
Fundació

•

Els 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 del govern
de l’entitat;

•

Entitats Socials amb les quals treballem en
xarxa formant aliances;

•

Centres Educatius que tenen a la Fundació
com a referent a l’hora de buscar oportunitats
de voluntariat pels seus estudiants;

•

Les Administracions Públiques que, a través
dels diferents serveis, ens deriven usuaris per
a les nostres activitats
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ELS GRUPS D’INTERÈS DE
BARCELONACTUA

Usuaris
Patronat

Empreses

Entitats
Socials

Empleats

Fundació
BarcelonActua
Socis i
Donants

Comerços
de barri

Coordinadors i
Voluntaris

AAPP
Entitats
Educatives

| 46 |

VII.

QUI HO FA
POSSIBLE

EL PATRONAT I L’EQUIP DE BARCELONACTUA

Laia
Serrano
Directora
de la
Fundació

Laia Serrano
Directora

Sebastià
Serrano

Daniela Toro
Responsable
Acció Social

Lluis Bonell Cristina
Guardans

Griselda
Bereciartu
Responsable
d'Àmbit Refugi

| 47 |

Josep Lluís
Sanfeliu

Nacho Bonell
Suport
Comunitat i
Màrqueting
Digital

Toni Martí

Aline Dujardin
Coordinació de
Voluntariat i
Incubadora
d'Activitats
(Acció Social)

ELS NOSTRES
VOLUNTARIS

Voluntaris habituals de l’activitat de “Dijous, tots a taula al Raval” amb la participació
dels usuaris de l’activitat “d’Integració Lingüística”

La mobilització de la ciutadania forma part de la missió de la Fundació. Creiem en el poder creatiu de les
persones per a dissenyar nous projectes i iniciatives. Creiem en el seu poder de lideratge per coordinar
activitats. Creiem en el potencial i les aptituds de cadascú per resoldre problemes socials reals.
I és que, en definitiva, els voluntaris son un dels motors de BarcelonActua. Per això vetllem per a que la
seva experiència fent voluntariat sigui molt enriquidora, promovent un voluntariat divers on cada persona
troba la fórmula que li és més afí i estimulant, en base a les seves aptituds, habilitats, interessos i
disponibilitat per implicar-se, traient el millor de si mateix.
I per això també, des de la Fundació, desenvolupem noves activitats i projectes a través de la incubadora
no només tenint en compte quina necessitat concreta i per a quin col·lectiu l’estem creant, sinó també pel
perfil de voluntariat que estem ajudant a mobilitzar
Durant el 2018, 1009 voluntaris de la comunitat de BarcelonActua (BACs, corporatius o d’entitats socials i
educatives) es van mobilitzar donant el seu temps, el seu coneixement i la seva creativitat, i participant, ja
sigui en les activitats i projectes ja consolidats , com en els de Fase Incubadora, ajudant a impulsar-los.
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Tipus de voluntariat:
611

Persones de la pròpia comunitat, que participen de
forma regular en les activitats d’acció social de
BarcelonActua

BACs:
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96 voluntaris d’11
Centres Educatius i

86 voluntaris d’altres
9 Entitats Socials
Joves i usuaris d’altres entitats socials i
educatives que participen en activitats d’acció
social de BarcelonActua. La mobilització de la
gent jove és una prioritat per la Fundació
BarcelonActua, ja que creiem fermament que la
implicació social ha de començar des de ben
aviat. Per això tenim acords de col·laboració
amb diferents universitats i instituts, gràcies als
quals tenim l’oportunitat de fomentar la
participació d’aquest segment de la nostra
societat.
La col·laboració amb altres Entitats Socials
també és prioritària per nosaltres, ja que a
través dels acords als que arribem, fomentem
la participació d’usuaris seus en activitats de
voluntariat, i així s’impliquen socialment, amb la
conseqüent millora de la seva dignitat.

“SEMPRE HE PENSAT QUE UNA PART FONAMENTAL DE LA
Berta Palacios
Educadora SRC Esquerra Eixample

RECUPERACIÓ DE LES PERSONES ÉS QUE SENTIN QUE FORMEN
PART D’ALGUNA COSA. AMB AQUESTA ACTIVITAT SENTIM QUE
FORMEM PART D’UN GRAN PROJECTE AMB EL QUAL NO NOMÉS ENS
INCLOEM, SINÓ QUE TAMBÉ AJUDEM A ALTRES PERSONES.
AQUESTES COSES SÓN LES QUE FACILITEN UNA REHABILITACIÓ
REAL.”
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30 voluntaris “Toma & Daca”:
A BarcelonActua apostem per l’apoderament de les persones a través del voluntariat. És per
això que facilitem la participació d’usuaris de les nostres activitats (dones en situació de
vulnerabilitat, persones refugiades i immigrades, persones amb problemes de salut mental o
alguna diversitat intel·lectual), com a voluntaris. El 2018, més de 30 persones beneficiàries
van participar com a voluntaris en altres activitats.

“ME

SENTÍA TAN BIEN EN LAS CLASES, QUE UN DÍA QUISE CONOCER

OTRA ACTIVIDAD DE BARCELONACTUA, LAS CENAS DE LOS JUEVES EN
EL RAVAL. ME PUSE A LLORAR CUANDO VI GENTE QUE AQUÍ TAMBIÉN
PASA HAMBRE. DESDE ENTONCES, NO HE FALLADO NINGÚN DÍA”

Moussa Konate
Alumne i Voluntari de BarcelonActua
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216 voluntaris corporatius d’ 11
empreses:
Son treballadors de diferents empreses que participen de forma puntual o regular en les activitats
d’acció social de BarcelonActua.
Facilitar el voluntariat corporatiu és una tasca molt important per nosaltres, ja que ens permet
mobilitzar persones a les quals, sovint, ens costa arribar, especialment per la seva falta de
disponibilitat de temps. El voluntariat corporatiu és beneficiós no només pel voluntariat que s’implica,
sinó també per a l’empresa i òbviament per a 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-la.
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“EM VA ENCANTAR L’ACTIVITAT, TENINT EN COMPTE EL QUE

Jesús Nemesio
Voluntari Fundació La Caixa

IMPLICA CONÈIXER DE PRIMERA MÀ LA SITUACIÓ DE LES
PERSONES QUE ACUDEIXEN AL MENJADOR SOCIAL. TOT I
AIXÍ, VA SER UNA LLIÇÓ DE VIDA, UN BANY DE REALITAT, UN
TOC D’ATENCIÓ I UN ESTÍMUL PER APROFUNDIR EN EL MEU
COMPROMÍS SOCIAL I PERSONAL. EL SUPORT, L’ACOLLIDA I
LA COMPLICITAT PER PART DELS COORDINADORS I
VOLUNTARIS DE BARCELONACTUA VA SER IMPECABLE. EM
VA ENLLUERNAR COMPROVAR EL RIGOR, EL COMPROMÍS I LA
SERIETAT AMB QUÈ ES DESENVOLUPEN ELS VOLUNTARIS DE
L’ENTITAT. LA NECESSITAT I LA UTILITAT DE L’AJUDA
PRESTADA PER PART DE LA FUNDACIÓ RESPECTE
L’ACOLLIDA ESTÀ FORA DE DUBTE. FELICITATS PEL TREBALL
A BARCELONACTUA I TOTS ELS SEUS VOLUNTARIS.”

29 coordinadors/es d’activitats:
Els coordinadors i coordinadores són persones clau de BarcelonActua. 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 que tenen totes elles i ells és acollir tots els nous voluntaris, ser integradores i
integradors en l’activitat, i fent-los partícips de l’impacte que, amb la seva aportació, ajuden a
crear amb el col·lectiu a qui va dirigida l’activitat. El seu perfil és el d’una persona proactiva,
empàtica, sensible i compromesa socialment.
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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 2018
BarcelonActua ha contribuït a enfortir el teixit social de la ciutat. Entre les
entitats amb les quals ha establert o ha mantingut aliança aquest any hi ha:
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Empreses, Socis i Grans
Donants
L'origen dels nostres ingressos són 100% 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 una aportació econòmica puntual a la Fundació per donar suport a un
projecte concret o per a que els fem un programa ad-hoc de voluntariat corporatiu
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EMPRESES AMIGUES
Empreses que es vinculen amb la tasca social de la Fundació a través
d’aportacions en espècies, vinculades a una activitat o projecte concret.
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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
Persones que fan una aportació econòmica regular a la fundació.
El 2018 hem tancat l’any amb 146 socis amb una quota mitjana
mensual de 13,27€.
2018
5€ o menos

6€-10€

11€-20€

30 €

50€ o más

50€ o més
6%7,5%
21€-50€
10%
5€ o menys
33,1%

11€-20€
13,8%

6€-10€
35,6%
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VII.

ORIGEN I DESTI DELS
NOSTRES FONS

(12%) Quotes de socis
Origen del
nostres
ingressos

Distribució
de les
nostres
despeses

(67%) Empreses
(17%) Grans Donants
(4%)

Altres Fundraising

(62%)

Programes Acció Social

(13%)

Mobilització voluntariat

(7%)

Plataforma comunitat

(4%)

Captació Fons

(14%)

Administració i Estructura
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IX.

PRESÈNCIA
PÚBLICA DE BAC
Durant el 2018, la tasca social de la Fundació BarcelonActua fou notícia a diferents
mitjans de comunicació. Així com en els esdeveniments, la presència en mitjans ens
ajuda a donar a conèixer el nostre impacte social, ajudant-nos així a engrescar a més
voluntaris, socis i col·laboradors en general.

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