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1.

Carta de la directora

El 2021, un any en el que malauradament hem hagut de seguir convivint amb la pandèmia, ha suposat per la
Fundació BarcelonActua la consolidació del model d’ecosistemes sostenibles BAC basats en 3 grans pilars: els dels
usuaris, els voluntaris i els finançadors. Uns ecosistemes que esdevenen sostenibles gràcies a la relació donar-rebre, i
que es concreten en els nostres Programes. Uns programes generadors d’un impacte transformador que assolim a
través dels diferents itineraris que son els que propicien un creixement i desenvolupament de les persones.
Sens dubte la gran novetat d’aquest 2021 ha estat l’itinerari d’ocupabilitat, amb el que hem començat a treballar de ple, entenent que la
inserció laboral es la clau per una bona inserció social. I ho hem fet reforçant l’itinerari formatiu, previ al d’ocupabilitat, i amb la col·laboració
clau d’entitats d’inserció, d’empreses compromeses que ja formaven part dels nostres ecosistemes i de la potència i compromís de la
comunitat BAC. Gràcies a tots ells, hem pogut inserir laboralment, ja en aquest primer any de prova pilot, a 18 persones.
Aquest 2021 també ha suposat la consolidació del nostre innovador model BACstation, que amb la formació i la socialització com a pilars del
projecte, ha fet possible que més de 100 joves immigrants en situació de carrer tinguin una llar. Una llar d’oportunitats generadora
d’experiències transformadores que els porten directes a la integració social.
El 2021 també ha representat un punt d’inflexió en la forma en que mesurem l’impacte que generem en les persones. Hem implantat la nostra
Teoria del Canvi (TOC) com a eina bàsica a partir de la qual avaluem el nostre impacte en cada un dels nostres ecosistemes/programes. Hi
hem dedicat recursos humans i tecnològics (CRM) perquè entenem que només així podem assegurar l’efectivitat de la nostra tasca.
I tot això, i molt més ho trobareu resumit en aquestes memòries. Unes memòries que intentem sempre sintetitzar al màxim, però darrere les quals
hi ha molta feina i moltes persones implicades. En primer lloc, l’Equip BAC. Un equip professional, dinàmic, amb capacitat constant
d’aprenentatge i adaptació, motivat, compromès, divers i multicultural. Un equip que creix i que es complementa i enriqueix amb les més de 40
persones en pràctiques que han passat per la Fundació aquest 2021.

Però també hi ha una gran tasca de la societat civil. Una societat civil que, ja siguin voluntaris, empreses o entitats educatives i
socials amb les que anem de la ma i que formen part dels diferents ecosistemes sostenibles BAC, es compromet i s’implica.

La Fundació sens dubte creix, evoluciona i s’adapta per seguir posant el nostre granet de sorra per fer una societat més inclusiva i
empàtica amb les persones en situació de vulnerabilitat i amb la diversitat en general. Per seguir-ho posant fàcil perquè tots i
cadascun de nosaltres trobem la forma d’implicar-nos socialment, i perquè aquesta implicació es tradueixi en un impacte real que
canvï vides. Perquè com sempre diem des de la Fundació, només amb una societat civil forta i compromesa podrem sortir airosos i
enfortits de les crisis que puguin venir. En un context de tanta incertesa i de tants canvis en el que vivim, està en les nostres mans
decidir si volem ser agents passius i donar les culpes als polítics, o ser part activa i actuar. Nosaltres, des de BarcelonActua, tenim
clara la decisió.

2. 2021 en xifres
+600

16.799

Usuaris beneficiaris/any

BACs registrats a la plataforma

145

+1.400

Persones acollides durant l'any

Voluntaris mobilitzats/any

23
Alumnes amb Beca Universitària U-BAC

147

25

Socis

Empreses Finançadores

3. Ecosistemes
sostenibles BAC

-Els ecosistemes Sostenibles BAC
- Programes
-L'impacte del 2021
-Testimonials

Ecosistemes sostenibles BAC

A BarcelonActua desenvolupem ecosistemes* en base a tres pilars: Usuaris, Voluntaris i Finançadors
Cada pilar DÓNA i REB, a través d’experiències amb impacte transformador** que son la base per
l’expansió i la inclusió social.
Els nostres Ecosistemes Sostenibles BAC es concreten en els nostres Programes (següent diapo).

Voluntaris

Associacions

ONG
Ciutadans

Usuaris

Administracions Públiques

Infraestructura
BAC, HR,
Comunicació,
Locals...

Comerços

* Conjunt de persones/entitats que interaccionen entre si en un espai determinat

** Es genera quan es produeix un canvi positiu en creences, actituds i comportaments

Escoles/Universitats

Empreses

Finançadors

La Llar del Raval

Afavorir el procés d’inclusió social de les persones
sense llar o en situació de vulnerabilitat implicant-ne
la societat civil.

Teoria del Canvi (ToC) La Llar del Raval 2021

Recursos
• 1 local Carrer Om, 12
• 1 Responsable de programa,
amb suport de:
• 1 Responsable
d’aprovisionament i logística
• 1 Responsable de
voluntariat i de Toma&Daca
• 1 Responsable Itinerari
Formació
• 1 Responsable Itinerari
ocupabilitat
• 1 responsable del local
• 4 persones en pràctiques

Outputs

Activitats
1. Emergència
• Punt informació: Acolliment i orientació als
usuaris (2 s/s)
• Campanyes cobrir necessitats bàsiques
• Recerca habitacions (1 s/s)
• Infraestructura àpats
2. Idioma
• Classe presencial idioma (2 s/s)
3. Socialització/acompanyament
• Creació i programació d'activitats
• Activitats sopars i esmorzars (2s/se per
activitat)
• Veritas (1 sessió/mes)
• Espai Creatiu ( 1 s/s)
• Toma&Daca
• Alfabetització digital (1 s/s)
• Acompanyament emocional individual i pla de
treball
4. Formació/ocupabilitat
• Orientació formativa (1 dia setmana)
• Orientació laboral (1 dia setmana)
5. Voluntariat
• Mobilització, formació, fidelització i
organització del voluntariat (sessions
seguiment, Llar Benvinguda,..)
• Formació i assignació de referents
• Sessions formatives per voluntaris

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

162 persones ateses
300 voluntaris mobilitzats
5.200 esmorzars servits
5.000 sopars compartits
2.000 lots d’aliments lliurats
15 persones acompanyades
per un referent
30 persones reben classes
d’idioma
15 persones milloren les
seves habilitats digitals
30 tràmits administratius
aconseguits (rendes,
targetes bonificades ...)
3 persones troben feina

Outcomes
-Afavorir el procés d’inclusió social de les
persones sense sostre o en situació de
vulnerabilitat implicant-ne la societat civil:
-Disminuint el "gap" estructural i
administratiu que genera exclusió i dotar
d’eines formatives, lingüístiques i
d’orientació laboral per poder assolir la
plena autonomia .
-Millorant l’autoestima i benestar emocional
de les persones :
•Enfortint la xarxa social de suport de
les persones i vincular-los amb els serveis
públics de suport.
•Transformant les dinàmiques i relacions
negatives que comporten les situacions de
vulnerabilitat.
-Mobilitzant la societat civil en el procés
d’inclusió i creació de vincles socials

Landing

La integració social i empoderament de sol·licitants d'asil,
menors no acompanyats allotjats en centres d'acolliment
d'urgència i joves migrants recentment extutelats.

Teoria del Canvi (ToC) Landing 2021

Recursos
•
•

•

1 Local, 3 Centres Cívics
RRHH: 1 Responsable
del Programa, Supervisió
Responsable àmbit
refugi, suport
formatiu/ocupabilitat i
administració i logística, 4
persones en pràctiques
12 coordinadors

Activitats
•
•
•

Classes castellà
Referents assignats
Activitats Lúdic-formatives:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Taller de Lectura
Taller d'alfabetització digital
Futbol
Taller de teatre
Sortides lúdiques i esportives

Formació Bàsica i Tècnica
Coordinadores Act.
Toma & Daca (voluntariat)
Suport administratiu i legal
Sessions coaching laboral
Xerrades a Escoles i Instituts

Outputs
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

145 alumnes han passat pel
programa Landing
124 dels alumnes han rebut
classes de castellà 3 hores per
setmana
22 alumnes amb referents
1 alumne amb suport emocional
8 alumnes amb formació externa
5 alumnes amb Coaching laboral
7 contractes feina
3 alumnes derivats a Barraquer
4 alumnes van rebre targeta
sanitària
10 alumnes derivats a recursos
de vivenda ( 6 BACstation – 4
altres)
130 voluntaris mobilitzats

Outcomes
•

La integració social i empoderament
de sol·licitants d'asil, migrats
humanitaris, menors no
acompanyats allotjats en centres
d'acolliment d'urgència i joves
migrats recentment extutelats,
arribats a Barcelona

•

Sensibilitzar i mobilitzar la societat
civil amb joves migrats sols en
situació de vulnerabilitat

•

Afavorir la vinculació amb entitats
que els donin suport a
assessorar-los en el seu procés
migratori i facilitar derivacions
directes per a entitats amb servei
jurídic.

BACstation

Ajudar a la integració de joves migrants sense llar a
través de la formació, la socialització,
l'acompanyament i l'acollida.

Teoria del Canvi (ToC) BACstation Gràcia 2021

Recursos
1 Hostel
•
RRHH:
-1 responsable Hostel
-1 supervisió responsable
àmbit refugi
-3 suport formatiu/ ocupabilitat/
administratiu
-1 responsable d’integració
lingüística
-1 administració i logística.
-3 seguretat
-12 practicants
•

Actividades
•
•
•

Classes castellà i català
Referents assignats
Sessions Coaching laboral
grupal, individual, Mòduls
“Prepárate” i sessions
motivadores

Outputs
•
•

•
•

•

Activitats de benestar:
•
•
•

Futbol
Artteràpia, Intel·ligència
emocional i coaching
Sortides lúdiques i esportives

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Formació Bàsica i Tècnica
Orientadors acadèmics
Toma & Daca (voluntariat)
Tasques comunitàries (cuina,
neteja, bugada…)
Suport administratiu i legal

•
•
•
•
•
•
•

Outcomes

57 alumnes han passat per la
- Facilitar la integració de joves
BACstation
migrats sols sense llar a la nostra
75% dels alumnes han realitzat cursos
societat, actuant sobre la
de formació (21 en formació reglada i 21
formació, els processos
en formació no reglada)
administratius, l’ocupabilitat i la
40 alumnes han rebut classes BAC de
socialització a través de l’acollida.
castellà o català de manera regular
46 alum. Han estat derivats a classes de
- Mobilitzar i sensibilitzar a la
cast. o català externes
societat civil respecte a la situació
43 alum. amb referent
de vulnerabilitat dels joves migrats
19 alum. amb suport emocional
sols.
23 alum. amb suport legal/administratiu
11 alum. amb orientador acadèmic
12 alum. amb coach laboral
4 insercions laborals
2 alum. derivats a famílies
2 alum en pisos tutelats
11 alum. derivats a altre recurs
192 voluntaris mobilitzats
26 alum. han fet Toma&Daca

Teoria del Canvi (ToC) BACstation Arc de Triomf 2021

Recursos
•
•
•

1 Hostel
•
RRHH:
-1 responsable Hostel
-1 supervisió responsable àmbit •
refugi
✔
-3 suport formatiu/ ocupabilitat/ ✔
✔
administratiu
-1 responsable d’integració
lingüística
•
-1 administració i logística.
•
-2 seguretat
•
-8 practicants
•
•

Outputs

Activitats

•

Classes castellà i català
Referents assignats
Sessions Coaching laboral
Activitats de benestar:
Futbol
Sortides lúdiques i esportives
Artterapia, intel·ligència emocional i
coaching

Formació Bàsica i Tècnica
Orientadors acadèmics
Toma & Daca (voluntariat)
Tasques comunitàries (cuina,
neteja, bugada...)
Suport administratiu i legal

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

68 alumnes han passat per la
BACstation
57% dels alumnes han realitzat cursos
de formació (16 reglada i 23 formació no
reglada)
33 alumnes han tingut classes BAC de
castellà o català de manera regular
57 alum. amb classes de cast. o català
externes
52 alum. amb referent
10 alum. amb suport emocional
12 alum. amb suport legal/administratiu
11 alum. amb orientador acadèmic
12 alum. amb coach laboral
10 insercions laborals
7 alum. derivats a famílies
2 alum. en pisos tutelats
15 alum. derivats a altres recursos
17 alum. traslladats a altres BACstations
164 voluntaris mobilitzats
21 alum. han fet Toma&Daca

Outcomes
- Facilitar la integració de joves
migrats sols sense llar a la nostra
societat, actuant sobre la
formació, els processos
administratius, l’ocupabilitat i la
socialització a través de l’acollida.
- Mobilitzar i sensibilitzar a la
societat civil respecte a la situació
de vulnerabilitat dels joves migrats
sols.

Teoria del Canvi (ToC) BACstation La Salle 2021

Recursos

Activitats

•
1 Comunitat d’Espurnes
•
d’Emmaús
•
•
RRHH:
-1 Responsable de la Comunitat
-1 supervisió responsable àmbit •
✔
refugi
✔
-3 suport formatiu/ ocupabilitat/ ✔
administratiu
-1 responsable d’integració
•
lingüística
•
-1 administració i logística
•
•
•

•

Classes castellà i català
Referents assignats
Sessions Coaching laboral
Activitats de benestar:
Futbol
Sortides lúdiques i esportives
Artterapia, intel·ligència emocional i
coaching

Formació Bàsica i Tècnica
Orientadors acadèmics
Toma & Daca (voluntariat)
Tasques comunitàries (cuina,
neteja, bugada...)
Suport administratiu i legal

Outputs
• 20

alumnes han passat per la
BACstation La Salle
• 90% dels alumnes han realitzat cursos
de formació (13 reglada i 5 formació no
reglada)
• 5 alumnes han tingut classes BAC de
castellà o català de manera regular
• 14 alumnes han sigut derivats a classes
de castellà o català externes
• 14 alumnes amb referent
• 8 alumnes amb orientador acadèmic
• 2 alumnes amb suport emocional
• 7 alumnes amb suport
legal/administratiu
• 5 alumnes amb coach laboral
• 45 voluntaris mobilitzats
• 4 insercions laborals
• 2 alumnes derivats a altres recursos
• 6 alumnes han fet Toma&Daca

Outcomes
- Facilitar la integració de joves
migrats sols sense llar a la
nostra societat, actuant sobre la
formació, els processos
administratius, l’ocupabilitat i la
socialització a través de
l’acollida.
- Mobilitzar i sensibilitzar a la
societat civil respecte a la
situació de vulnerabilitat dels
joves migrats sols.

Programa Famílies
BACacollida

Ajudar a la integració de joves migrants de les
BACstation a través de la formació, la socialització,
l'acompanyament i l'acollida en famílies.

Teoria del Canvi (ToC) Famílies BACacollida 2021

Recursos

Activitats
•

•

10 Famílies d’acollida
RRHH:
1 Responsable del
Programa, 1 Supervisió
Responsable àmbit refugi,
2 Suport formatiu/ocupabilitat
2 persones en pràctiques
1 Administració i logística

•
•

•
•
•
•
•

Sessions mensuals de
seguiment amb les famílies
Sessions de seguiment
formatiu
Entrevistes mensuals per a la
revisió del pla de treball dels
alumnes acollits amb la
coordinadora
Referents assignats
Formació Bàsica i Tècnica
per a noves famílies
Toma & Daca (voluntariat)
Suport administratiu i legal
Sessions coaching laboral

Outputs
•
•

10 alumnes han passat pel
programa de famílies BACacollida
100% dels alumnes han realitzat
cursos de formació (8 reglada i 2
formació no reglada)

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

4 alumnes han tingut classes BAC
de castellà o català de manera
regular
100% alumnes han sigut derivats a
classes de castellà o català externes
5 alumnes amb referent
100% alumnes amb suport
emocional (1 alumne amb suport
psicoemocional professional)
100% dels alumnes amb suport
legal/administratiu
9 alumnes amb orientador acadèmic
20 voluntaris mobilitzats
3 insercions laborals
3 alumnes derivats a La Salle
1 alumne en pisos tutelats
3 alumnes derivats a altres recursos
10 alumnes han fet Toma&Daca

Outcomes
-Fomentar l’emancipació dels
joves a través de la formació,
l’empoderament i l’acolliment
familiar
-Sensibilitzar i mobilitzar la
societat civil respecte els joves
migrants sols en situació de
vulnerabilitat

Programa Famílies
del Món

Desenvolupar l'autonomia de dones en situació
de vulnerabilitat i les seves famílies per una millor
inclusió social i econòmica.

Teoria del Canvi (ToC) Famílies del Món

Recursos
•
•
•
•

•
•
•

Locals: La Salle, Raval
RRHH:
1 Responsable de
programa,
3 suport idioma/formació/
ocupabilitat
4 persones en pràctiques
1 responsable
aprovisionament
1 administració i logística.

Actividades
•

•

•

•

•

•

•

Socialització/empoderament:
• Grups de coaching
• Toma&Daca
• Mentoria
• Suport emocional
Idioma
• Online/individualitzat Català, Castellà,
Anglès
• Presencial/grupal Català, Castellà
Formació
• Orientació i Pla de treball
• Inscripció i seguiment
Ocupabilitat:
• Orientació & Preparació a la cerca de
feina, Suport legal
• Presentació a ofertes & seguiment
post contractació
Emergència
• Lots de menjar
• Cerca d’habitacions
Nens
• Suport escolar presencial grupal i
online personalitzat
• Activitats lúdiques
Voluntaris
• Captació, formació, seguiment

Outputs
81 dones han estat ateses
•
Socialització / empoderament:
43 han fet coaching grupal
23 han completat el procés de mentoria
7 han rebut suport psicològic
18 han fet voluntariat
•
Idioma
46 han rebut classes : 35 català, 7
castellà, 4 anglès
8 certificades amb cursos oficials d’idioma
•
Formació
27 orientació formativa
16 han acabat formació
•
Ocupabilitat
10 han rebut suport legal
13 assessorades per coach laboral
4 insercions laborals
•
Emergència
35 han rebut ajuda alimentària
8 han rebut suport en la cerca d’habitació
29 han rebut ajuda de roba/joguines etc
•
52 nens han estat atesos (de forma directa)
32 han rebut suport escolar
12 han tingut BACexplorador (referent)
22 han participat en activitats d’oci
•
129 voluntaris mobilitzats (80% formats)

Outcomes
-Desenvolupar l’autonomia de les
dones en situació de vulnerabilitat
i les seves famílies per una millor
inclusió social i econòmica
-Enfortir el seu accés a recursos
per a tenir una vida digna
-Sensibilitzar la ciutadania i
fomentar la seva implicació en
vers les dones

Programa Beques
U-BAC

Facilitar la titulació universitària i l’accés a
ocupacions d’alt valor afegit a joves provinents
d’instituts de Màxima Complexitat.

Teoria del Canvi (ToC) Beques U-BAC 2021

Recursos
• Local: Seu BarcelonActua /

Comunitat d’Espúrnes
d’Emmaús (La Salle Gràcia) /
BACteca.
• Instituts de Màxima

Complexitat (INS Joan
Coromines, INS Pau Claris).
• RRHH: Responsable de

Programa, Jurat, Supervisió
Direcció, Suport Administratiu i
Logística.

Activitats
Suport acadèmic (mentors i cursos
anglès) i econòmic (despeses beques
i material) durant els quatre anys de
carrera amb implicació de voluntaris
(anual).
Fase 1: Transició universitària
• Procés de selecció: presentacions als
instituts, valoració de casos, entrevistes i
celebració del jurat. (anual)

Outputs
•

•
•
•
•

Fase 2: Continuïtat universitària

•

• Sessions trimestrals de seguiment
acadèmic (trimestral)

•

Fase 3: Ocupabilitat
• Vinculació amb Pràctiques
Extracurriculars [Projecte Llença’t]

•
•
•
•
•

23 alumnes becats provinents
d’instituts de Màxima Complexitat de
Barcelona.
53 % de l’alumnat amb totes
aprovades.
35% de l’alumnat amb assignatures
amb excel·lent o MH.
15 voluntaris (3 experts [coaching i
psicoteràpia]).
50% d’alumnes fent Toma & Daca
8 alumnes amb Mentor/a.
1 alumne amb Psicoterapeuta.
10 alumnes amb classes d’anglès.
1 alumne amb suport acadèmic
extern.
5 alumnes amb Ordinador.
2 alumnes amb Pràctiques
Extracurriculars.
4 presentacions a Instituts

Outcomes
-Facilitar la titulació universitària i
l’accés a ocupacions d’alt valor
afegit a joves provinents d’instituts
de Màxima Complexitat de
Barcelona.

Incorporem itineraris transversals
251
persones beneficiades

167
persones beneficiades

ITINERARI FORMACIÓ
L'objectiu d'aquest itinerari és potenciar la
formació i desenvolupament de persones en
situació de risc d'exclusió social com a pas
previ a la inserció al mercat laboral.

ITINERARI IDIOMA
El coneixement de la llengua és essencial per a una
bona integració a la societat.
Així, l’itinerari idioma té com a objectiu principal
fomentar l’aprenentatge de l’idioma mitjançant
classes de castellà o català, presencials i online.
Alhora, l'aprenentatge de l'idioma fomenta una
millor autonomia i connexió amb l’entorn:
comunicació del dia a dia, comprensió de tràmits
administratius, accés a cursos formatius... ampliant
d'aquesta manera les opcions al mercat laboral.

61
persones beneficiades

ITINERARI OCUPABILITAT
L'objectiu d'aquest itinerari és afavorir l'ocupabilitat
de col·lectius vulnerables de la nostra societat a
través de la formació, els processos administratius,
la preparació a la inserció laboral i el treball en
xarxa amb empreses i altres entitats.
A més, a través d'aquest itinerari vetllem també per
afavorir la diversitat en diferents àmbits laborals.

4. Itineraris voluntaris i mobilització
175
Voluntaris Corporatius
7. Voluntariat Corporatiu: persones
que participen en activitats de
voluntariat BAC (ad-hoc o Standard)
a través de la seva empresa.

40
Voluntaris d'entitats educatives
6. Voluntariat Entitats Educatives:
estudiants d’alguna escola o
universitat que fan voluntariat a
través del seu centre en alguna
activitat BAC (adhoc o Standard).

61
Voluntaris de TOMA & DACA
5. Voluntariat TOMA & DACA:
persones usuàries d’algun
programa BAC, que fan voluntariat .

1.069
Voluntaris d'Activitats grupals

1. Voluntariat activitats grupals:
Persones que col·laboren en una
activitat BAC de manera habitual.

OUTCOMES
- CREIXEMENT I REALITZACIÓ
PERSONAL
- RECONEIXEMENT
- ENGAGEMENT
(CORPORATIU)
- POTENCIAR DETERMINADES
HABILITATS
- AMPLIAR XARXA
CONTACTES

27
Coordinadors
2. Coordinadors: Persones que
coordinen alguna activitat o formen
part d’algun comitè assessor
vinculat amb algun programa
(mentoría, referent...).

92
Voluntaris d'Acció Directa
3. Voluntariat d'Acció Directa:
Mentors, Referents, Orientadors
acadèmics, Coach laborals.

72
Voluntaris experts
4. Voluntariat Expert: persones
compromeses amb BAC que aporten
coneixement/ expertise/contactes i
contribueixen a donar eines i a formar
als altres voluntaris.

5. Voluntariat corporatiu

10 activitats voluntariat corporatiu 175 treballadors mobiltizats

Classes de català per
les 'Dones del Món',
ajudant-les en la seva
integració a la societat
i un accés més fàcil a
formació.

Taller de fotografía, per
alumnes Landing, de 3
sessions amb part
pràctica i concurs de
fotografia entre els
participants.

Classes de reforç
escolar virtual, amb
atenció personalitzada
per nens de famílies
vulnerables amb
dificultats escolars.

Malgrat ser un any encara marcat per la pandèmia, en que les activitats
presencials han estat encara molt limitades, hem seguit oferint a les empreses
voluntariats corporatius virtuals. Quan les mesures sanitàries ens ho han permès
(a finals de 2021) hem tornat realitzar activitats presencials

La cuina com a eina d'inclusió social

Junt amb alumnes
Landing, van cuinar 50
racions de menjar a Terra
Veritas. El menjar cuinat es
va servir a persones sense
llar durant el Sopar Tertúlia
del Raval.
Treballadors de la seu de
NY participen als Esmorzars
del Raval, on servim menjar
cada cap de setmana a
persones vulnerables.

Activitat de cuina a les
BACstation junt amb
alumnes Landing. Es van
cuinar 50 racions de
menjar que es van servir a
persones sense llar durant
els Sopars Tertúlia del
Raval.

2 Talent Shows, on els
alumnes dels programes
BAC intercanvien trets
culturals amb els
treballadors, mentre
aquests treballen valors
com la tolerància i la
inclusió.
Recollida de llibres per Sant
Jordi amb +100 treballadors
mobilitzats.
Intercanvi de cartes amb
voluntaris i alumnes
BACstation.

6. Testimonials

Thiago Alcantara
Cofundador de l'Alcantara Family Foundation

"El treball en equip amb BarcelonActua ha estat essencial per a impulsar el
projecte BACstation i per a fer que continuï creixent. El nostre desig és continuar
treballant junts per a poder consolidar el projecte de manera permanent."

Mónica Ruiz Baldrich
Coordinadora de voluntaris de Telefónica
"Com a voluntària corporativa i coordinadora de Telefónica em sembla
increïble les ganes que tenen els alumnes d'aprendre i compartir experiències,
tradicions i aficions. L'enriquiment mutu alumne-voluntari és indubtable. És una
forma diferent de realitzar un voluntariat que mobilitza socialment a empreses
i empleats."

Chema Vallverdú
Escriptor i soci BAC
" Crec que la paraula que més escau per lo viscut és compartir. Com
compartim una historia de ficció amb una novel·la... Val la pena compartir més
coses. Gràcies per deixar-me fer-ho."

Yolanda Akpoli
Dona del Món, emprenedora i cas d'èxit a BAC
" Des de fa ja sis anys, BAC ens ha inculcat la importància que té la
interculturalitat, l'autocura i el suport entre les Dones del Món. Cada dilluns, a
les tardes de coaching, m'han donat l'empoderament necessari per a voler
millorar la meva situació socioeconòmica i laboral amb la valentia d'estudiar,
fer voluntariat i emprendre en Unió, el meu projecte personal on donem una
segona oportunitat al tèxtil gràcies a la costura, estampació i DIY."

Sergi Freixa
Coordinador dels Sopars tertúlia del Raval
" Em vaig fer voluntari dels sopars del Raval convençut de poder donar el millor
de mi a qui ho pogués necessitar. Després d’uns mesos, m’he adonat que he
rebut el millor de molta gent sense esperar-ho. Ser voluntari dels sopars és
donar, però sobretot és rebre de tots aquells a qui ajudes. Una experiència
obligada per aquells que tenen inquietuds personals."

Miguel, Isabel i Anouar
Família BACacollida
" Per Miguel i per a mi, tenir a Anouar amb nosaltres ha estat una
experiència molt enriquidora. En diversos sentits: hem conegut més a
fons la seva cultura i forma de vida i, a el mateix temps, hem revisitat la
nostra a través de la seva mirada. I el millor de tot és que ara, més de
mig any després d'acabar l'acollida, seguim mantenint una relació
propera i amable que esperem que duri molt de temps. Una experiència,
sens dubte, molt recomanable."

Abdelhak Ibibi
Jove acollit en una Família BACacollida
" Estic molt content per aquesta oportunitat on tinc una casa on em sento
protegit. Estic encantat amb l'atenció de BAC durant tot el procés amb la
primera trobada i l'afecte que estic rebent per part de la BACfamília. Gràcies a
això em puc concentrar en els meus estudis."

Elpida Theodorakakou
Mentora de les Beques U-BAC
"Per a mi la mentoria és un continu donar i rebre. Estic encantada de treballar
amb Hamza i la seva resposta em motiva per a seguir en el camí de donar-li
suport perquè ell compleixi els seus objectius".

7. Origen i destí dels fons
Costos Estructura
8%

AAPP (*)
44.4%

Programes Acció social
92%

Empreses
47.5%

Socis i Grans Donants
8.1%
(*) Aministracions Públiques (Generalitat
Catalunya i Ajuntament Barcelona)

Dèficit cobert amb els fons propis de l'inici de l'exercici que a final d'any ascendien a : 33.159€
Veure Punt 9. Balanç Econòmic 2021

8. Comunicació BAC
21 Newsletter bimensuals enviades
5.098 Lectors de mitjana al mes
Seguidors Xarxes Socials
1.980 Instagram
5.610 Facebook
2.082 Twitter
602

Linkedin

Hem estat notícia
Accedeix a la Sala de Premsa de la Fundació
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