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Salutació i presentació dels
principals impactes 2015
Teniu a les vostres mans la memòria d’activitats anual de la Fundació . Aquest
any ha estat especialment clau ja que ha començat a caminar la nova planificació estratègica per als propers 3 anys.
Hem fet una mirada fons , dins i fora de l’entitat , hem analitzats punts forts,
febles , amenaces i oportunitats . Hem revisat la nostra missió , visió i valors, i
hem posat les bases per a arribar a ser una entitat sostenible econòmicament
, innovadora en els nostres plantejaments , ampliant el nostre ventall de
serveis , basant-nos en les noves necessitats del nostre col·lectiu diana.
Aquest 2015 també ha estat un any de comiats . Després d’una llarga malaltia,
ens va deixar el Fiscal Degà i Delegat de la Fiscalia Provincial de Barcelona,
Secció Menors, Juan José Márquez Bonvehí. Recordarem sempre el su tarannà proper i protector amb l’equip d’educadors/es de la Fiscalia , i el valor que
ha donat a la nostra tasca.
Hem endegat tres nous serveis : el Centre Obert de la Concòrdia , l’Educador
de la Biblioteca del Nord i el programa Àgora , amb el que hem rebut el reconeixement com a projecte finalista en el Premis Innovació i Transformació
Social de La Caixa.
Una col·laboració que ens fa especial il·lusió és formar part del projecte Clavé
XXI , on el cant coral com a eina integradora i mitjà per fer arribar la música a
tot el teixit social . Dins aquestes col·laboracions o aliances, volem destacar
també , l’acord de col·laboració establert amb la Biblioteca La Serra de Torre
Tomeu , per al foment de la lectura entre els infants, joves i famílies de Pandora.
Us presentem a continuació alguns dels impactes més significatius de l’any,
que milloren els resultats de 2014. Estem molt satisfets de poder compartir el
resultat de la feina feta.
M Dolores Rodríguez Iglesias
Presidenta
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nous projectes
CENTRE OBERT DE LA CONCóRDIA
VOL SER UN ESPAI DE SUPORT PER
A LES FAMílies, ON ELS INFANTS
REBEN L’ACOMPANYAMENT EDUCATIU NECESSARI EN EL SEU PROCÉS
DE CREIXEMENT.
L’equip del centre format per
una educadora social i una
integradora social , ofereix els
infnats l’acompanyament
socio educatiu necessari en el
seu procés de creixement i el
desenvolupament de la seva
personalitat.

VALORS:
solidaritat
cooperació
estimació
respecte
amistat
Els INFANTS poden millorar els
dèficits socioeducatius, a través de
tasques d’aprenentatge i assoliment d’hàbits bàsics de comportament i relació.
Per reforçar el procés d’aprenentatge i prevenir el risc d’abandonament o absentisme escolar.
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Les FAMÍLIES poden trobar suport
en l’aprenentatge del seu rol
parental per generar dinàmiques
familiar enriquidores.
Es creen experiències satisfactòries de criança i adquisició d’estratègies necessàries per a una
bona circulació social de la família.

PROGRAMA ÀGORA
ÉS UN PROGRAMA D’INTERVENCIÓ
INTEGRAL A TOT EL TEIXIT SOCIAL
DEL BARRI DE TORRE ROMEU AMB
ACTUACIONS ADREÇADES A LA
INFÀNCIA, JOVENTUT, FAMÍLIES I A
LA COMUNITAT EN GENERAL,
INCLOSES LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DEL TERRITORI.
El programa busca la millora
de les capacitats de les famílies en situació de vulnerabilitat, l’aprofitament de la igualtat d’oportunitats, el fonament de la convivència i l’enfortiment de les xarxes de
recolzament.

OFERIM:
ORIENTACIÓ
SUPORT
ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU
RECOLZAMENT PSICOLÒGIC
ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ
ESPAIS DE CONVIVÈNCIA
XARXES DE PARTICIPACIÓ SOCIAL
PROGRAMA MEREIXEDOR DEL RECONEIXEMENT COM A

FINALISTA AL PREMI A LA INNOVACIÓ SOCIAL
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BIBLIOTECA DEL NORD
HEM INCORPORAT LA FIGURA D’UN
EDUCADOR A L’EQUIP DE PROFESSIONALS DE LA BIBLIOTECA AMB
L’OBJECTIU DE REFORMULAR
L’ORIENTACIÓ DEL SERVEI, MILLORAR LA CONVIVÈNCIA EN L’ENTORN
DE LA BIBLIOTECA FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓ SOCIAL.

TALLERS QUE OFERIM:
ESCACS
MANUALITATS
“FEM MÀGIA”
“CONTES VIUS”
“PINTEM I DIBUIXEM”
Es pretén integrar la biblioteca a la dinàmica sociocultural del
barri, transmetent a la comunitat la idea de biblioteca com a
espai d’intervenció comunitària obert, que treballa per satisfer
les necessitats informatives, formatives i culturals de l’àrea de
referència de la biblioteca.

IMPULSAR

ESTABLIR

FOMENTAR

a la biblioteca entre
la població jove del
barri, com un espai
favorable al desenvolupament i la formació personal.

contacte amb les
famílies dels infants
que fan ús de la
biblioteca mitjançant
el vincle establert
entre l’educador i les
famílies.

el bon ús de l’equipament bibliotecari i
dels materials documentals que s’ofereixen, donant a
conèixer la normativa
de la bilblioteca.
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BUTLLETÍ INTERN - LA TEVA IDEA
Estrenem butlletí intern com a concreció d’una de les
accions previstes en el nostre pla estratègic per a
millorar la comunicació i el sentiment de pertinença.

Plantejada com a iniciativa per crear una eina d’apropament i de
coneixement de tots els serveis de l’entitat.

ESTRUCTURACIÓ:
NOTÍCIES
ESPAI PER SERVEI
ESPAI PER USUARIS
SERVEIS QUE OFERIM
RECOMANACIONS DE LLIBRES
RECOMANACIONS DE PEL . LICULES
EXPLICACIÓ D’ESPAIS DE PARTICIPACIÓ
FELICITACIONS D’ANIVERSARIS
BENVINGUDES I COMIATS
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planificació estratègica:
objectius i accions 2015
La consultoria estratègica
desenvolupada per Esade
Alumni Solidari , l’any 2015,
ens ha ajudat a visibilitzar i
definir els criteris generals
per a el desenvolupament de
les línies estratègiques de la
Fundació per als propers 3
anys , 2015-2018.

Maximització i diversificació de les fonts d’ingressos.
Optimització de costos, sempre amb criteris de sosteNIbilitat prioritzant la qualitat dels serveis prestats.
Millora contínua de processos i de gestió.
Assegurar capacitat de finançament.
Identificar àrees d’experiència i know-how de la Fundació.
Nous segments de mercat o forats en la prestació de
serveis actuals.
Posar en valor la feina dels nostres professionals.
SEGUINT AQUEST CRITERIS,
HEM DETALLAT 3 EIXOS ESTRATÈGICS:
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EIX 1
POTENCIAR LA MILLORA CONTINUADA EN LA GESTIÓ DE L'ENTITAT
Consolidar el principi d'autonomia econòmica ,viabilitat i sostenibilitat de la
Fundació.
Promoure que l'equip de professionals de la Fundació estigui alineat amb la
missió, oferint espais d'acollida i seguiment individualitzat i avaluació del
rendiment per competències.
Elaboració del Pla de Comunicació de la Fundació a fi de millorar la
comunicació externa i interna de la Fundació .
Adaptació del Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ) de la Fundació a la ISO 2015.

EIX 2
AMPLIAR LA CAPACITAT DE DONAR
RESPOSTA A LES NECESSITATS EMERGENTS DEL COL.LECTIU DIANA
Ampliació de la cartera de serveis de la Fundació , públics i privats , en medi
residencial i sòcio educatiu.

EIX 3
PROMOURE L'ALINEAMENT DELS OBJECTIUS I
ESTRATÈGIES DE L'ENTITAT EN RELACIÓ ALS
PLANS ESTRATÈGICS DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL
Identificar les línies del PEAS , Pla per a l'Equitat i l'Èxit Educatiu i Pla Local de
Joventut , que poden establir una correlació directe amb les estratègies
d’intervenció desenvolupades per la Fundació a Sabadell.

AQUEST PRIMER ANY HEM ASSOLIT ELS RESULTATS ESPERATS EN TOTS ELS
EIXOS, ARRIBANT A UN ASSOLIMENT DEL 80% DELS OBJECTIUS PLANTEJATS.
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destinataris dels nostres serveis
Infants, adolescents i joves, famílies : hem atès un total de 4.462 usuaris

centres d’acolliment 370
pandora 467
serveis 3.625

USUARIS PANDORA

USUARIS CENTRES D’ACOLLIMENT

NOIS
202
NOIES
168
NOIS 175

NOIES 104
SERVEIS ESPECIALITZATS

NOIS
2528
NOIES
1096
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participació
Un dels mecanismes de participació que ja fa dos anys que fem
servir, és la realització d’enquestes de satisfacció que responen
els treballadors , usuaris i famílies . Altres mecanismes de participació dels infants i joves són els espais tutorials individuals ,
les assemblees i la participació en les reunions diagnòstiques
en el centre d’acolliment
La devolutiva de les enquestes amb les accions engegades i la
comunicació dels objectius anuals de la Fundació, s’ha fet en les
reunions d’equip .
En resum, el resultat de les enquestes que han respost els professionals són molt satisfactoris. Hem recollit propostes de
millora per part dels professionals.

Pel que fa a les estructures de participació de l’entitat,
enguany la Fundació ha entrat a formar part d’ECAS i de
la cooperativa Finan3.
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les activitats de la Fundació
PANDORA
1.- Projecte Clavé XXI
La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana
impulsa el projecte Clavé XXI, unA iniciativa social que a
partir de la pràctica coral té com a objectiu fomentar
la inclusió social d'infants i joves.
El projecte, que rep el patrocini de l'Obra Social "la Caixa" i la
col·laboració d'Esteve i GRoW at Annenberg, va néixer el 2011
amb un projecte pilot des del convenciment del gran poder de
transformació personal i social de la pràctica coral, i amb la
voluntat d'estendre l'acció de la Fundació OC-PMC al seu
entorn.

Compta amb 63 formacions corals, amb infants i joves d’entitats socials i nens i nenes d’escoles de primària. Pels infants de
Pandora suposa apropar-se a un entorn musical i a un espai
com el Palau , allunyats del seu imaginari .Les famílies han
acompanyat els seus fills al concert el passat mes de Juny.
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2.- Casal de Nadal 2015
El Casal de Nadal és una
proposta dirigida als
infants, que promou el
lleure, les experiències, la convivència i els hàbits en
un ambient agradable , que aportarà als infants un
enriquiment personal de diversió i aprenentatge, així
com de compartir moments amb els seus companys.
El temps de lleure es transforma en un espai d’aprenentatge i
de descoberta mitjançant el joc, on els propis infants són els
protagonistes.
Es promou la integració i el respecte de totes aquelles persones
vinculades en els casal de nadal i la cura tant de l’entorn proper
dels infants com dels espais públics, a partir del seu coneixement i gaudi.
Potenciem activitats que permetin als nens i nenes conèixer els
diferents recursos i alternatives que el seu entorn social els
ofereix al Nadal

3.- Hort Pandora
L’hort és un entorn educatiu excel·lent que
aporta experiències gratificants, enriquidoRES
i, fomenta valors medi ambientals en un RIC
context de relació i aprenentatge.
Volem educar en la cultura ambiental i treball col·laboratiu ,
introduir coneixements sobre horticultura ecològica , educar en
la sostenibilitat, l’estalvi d’aigua i recursos naturals , i reflexionar
sobre la producció, distribució i consum dels productes
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programes CPI
Hem atès un total de 120 usuaris des dels diferents
Serveis del Programa Caixa Pro infància en els diferents subprogrames:
Reforç educatiu: hem portat a terme 2 grups Aula Oberta i 6
grups d’Estudis Assistits.
No formal i temps lliure: cinc grups de centres oberts , 14 grups
de colònies urbanes i 5 grups de campaments.
Suport educatiu familiar: dos tallers de materno infantil i un
taller educatiu familiar.
Béns: hem disposat de pressupost per a formalitzar 12 ajudes.
En l’auditoria realitzada per PwC hem obtingut una valoració
molt alta per a totes les categories analitzades: Gestió de l’entitat, Acció Social i Prestació de Serveis, no havent-se detectat
cap incidència significativa.
L’entitat coordinadora de la nostra xarxa , la FEDAIA , valora
positivament l’actitud de l’entitat respecte als canvis, suggeriments i novetats que el programa exigeix. Apunta que l’entitat
treballa amb eficiència i autoexigència per aconseguir una atenció integral dels infants atesos.
Un dels fets diferencials està en el treball conjunt amb els serveis socials bàsics , amb un únic pla de treball que permet incidir més intensament ens aquelles àrees de millora que volem
aconseguir en els famílies que es beneficien del programa.
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aliances
La col·laboració amb la Fundació Probitas ens ha
permés treballar l’alimentació des de diferents àmbits,
d’on surt el menjar, quines són les seves propietats i
com cuinar-los , la conscienciació i adquisició d’actituds favorables a una bona qualitat de vida i prevenció
de malalties futures.
Accions dutes a terme gràcies a la
col·laboració amb la Fundació Probitas :
Fer actuacions de sensibilització a partir del
coneixement de la piràmide alimentària i les
necessitats nutricionals.
Tallers de cuina amb receptes saludables trimestralment i al casal d’estiu.
Visites al mercat i fruiteria del barri per a
conèixer, triar, comprar aliments frescos i de
qualitat necessaris.
Tallers d’alimentació i cuina per a les mares que
participen dels tallers materno-infantils (0-3
anys) de Pandora, per tal de treballar l’alimentació saludable des d’edats primerenques.
També s’han fet xerrades sobre alimentació saludable per part de la llevadora del CAP.
Incorporació en les celebracions aliments sans i
disminució dels productes no-naturals dels
pica-pica.
Canvi a esmorzars saludables durant les 4 setmanes dels casals d’estiu de juny-juliol.
Xerrada per les famílies per a promoure l’alimentació saludable amb Probitas.
Incorporació de les mares en els tallers de cuina
del projecte d’infantil.
Lots de nadal per a 41 famílies de l’entitat en
situació de risc.
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Lleure i CultuRA
Lleure i Cultura és un projecte conjunt entre la Biblioteca municipal La Serra i el Grup d’Educació en el Lleure
Pandora, que vol donar resposta a les necessitats
socials, culturals i educatives dels infants, joves i
famílies del barri de Torre Romeu, i per extensió, el
districte 7 de Sabadell.
Enllacem les programacions d’ambdós serveis per tal d’aconseguir un suport mutu i una intervenció complementària al territori.
Volem crear lligams entre les diverses entitats i establir col·laboracions entre elles, a la vegada que s’impulsa el bon ús de la
biblioteca del barri , i es fomenta el gust per la lectura i els
llibres.
Fruit de les col·laboracions que s’han dut a terme en els darrers
anys , neix la necessitat d’elaborar un projecte per establir unes
línies d’actuació a seguir per part de totes dues entitats, el
treball cooperatiu afavoreix la cohesió social i la identitat dels
membres amb la comunitat en la que conviuen.

ES CONCRETA EN 8 ACCIONS:
motivació del grup de materno infantil per a fer ús de la bebeteca
presència activa en FESTA MAJOR
programa conjunt en dies assenyalats que fomenti la partici
impulsar club de deures a la Biblioteca amb voluntaris gestionats per
Pandora
recomanació de lectures per als grups d'infanti i juvenil de Pandora
cessió de l'espai polivalent a Pandora
assessorament documental i creació de lots temàtics
participació de Pandora en actvitats de foment de la lectura
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coda 1
Parcs i jardins BarcelonA
Fruit de la col·laboració amb l’Ajuntament de
Barcelona , els nois de Coda 1 viuen una
experiència pre laboral acompanyant les
brigades de manteniment de jardineria de
l’Ajuntament la Parc de Montjuïc. Els ha
acostat al que podrà ser el seu futur professional.

FEDAIA: Port Aventura
Enguany el “Somriu per la infància “ organitzat per la FEDAIA a
Port aventura , ens ha facilitat poder gaudir d’una de els
activitats lúdiques preferides pels nois . El record dels bon
moments perduren molts dies a la memòria dels joves .
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coda 2
Curs cuina Main
Hem desenvolupat un curs bàsic d’ajudant de cuina amb la
Fundació Main .Les noies de Coda 2 han après els conceptes
bàsics que ha de tenir en compta una bona ajudant de cuina ,
amb una vessant professionalitzadora que les acosta al que
podria ser una primera experiència de caire prelaboral .
A més de les principals tècniques i preparacions bàsiques de
cuina , es treballen habilitats per a la feina , actituds i aptituds a
tenir en compta a l’hora de postular-se per a un lloc de treball .

Assemblea infància HospitaleT
Un grup de noies de Coda 2 han participat en l’assemblea d’infància de l’Hospitalet de Llobregat Afegir la dimensió comunitària a la feina que fem , millora el sentiment de pertinença , i
dona veu a les noies , en igualtat de condicions que la resta
d’infants i adolescents del municipi .
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PETIT CODA
Dones que Bressolen
Durant uns mesos hem pogut comptar amb la col·laboració d’un
grup de sèniors treballadores de La Caixa , “Les dones que
bressolen “ , al nostre centre . Han complementant la tasca de
l’equip educatiu en moments lúdiques , explicant contes ,
jugant estones amb els nens i nenes.

Ambaixador Reial
Cada any ens visita l’Ambaixador Reial . Recull les nostres cartes
i trasllada els nostres missatges als reis d’Orient . Tots els nens i
nenes del centre expliquen quins són els seus desitjos per l’any
vinent , i quins són les regals que esperen rebre .
La màgia està molt més a prop del que ens pensem .
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INDICADORS DE L’ACTIVITAT
Indicadors econòmics 2015
Naturalesa dels ingresos anuals

GENERALITAT

ENTS. LOCALS

PRIVATI I DONACIONS

Balanç de situaciÓ

ACTIU
A 31 de desembre de 2015.
Actiu no corrent de la Fundació
és de 297.573,33 euros.

PASIU
La Fundació disposa d’uns fons
propis de 1.231.250,64 euroS,
a 31 de desembre de 2015.

L’auditoria de comptes feta per Avança Auditora , avala la gestió econòmica de IDeA : “ Expressen en tots els aspectes
signiﬁcatius , la imatge ﬁdel del patrimoni i de la situació ﬁnancera de la Fundació IDeA , a 31 de desembre de 2015 “
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indicadors laborals 2015
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HOMES

> 30

DONES

< 30

indicadors usuaris Coda 1
Total nois ingressats

Observem un clar creixement de la població MENA i el gran increment
d’ingressos, la qual cosa implica un alta rotació en la població del centre.

Assistència a recursos formatius /laborals

A la vista del resultats obtinguts es constata la dificultat per que els nois
estiguin actius laboralment. En general degut a la manca de documentació.

Assistència a recursos de salut mental i logopèdia

El número de nois que assisteixen a recursos de salut mental és constant
i no està influenciat per la rotació de nois. És preocupant afegint la
dificultat idiomàtica
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Propostes emeses

Crida l’atenció el baix número de nois (4) que aconsegueixen entrar l’ASJET,
comparat amb els que causen baixa per majoria d’edat (18) , sense opció
per perfil d’entrar a l’ASJET.
Aquesta és una de les situacions que requereix la implicació de les
diferents administracions , Generalitat , Ajuntaments , ja que alguns
d’aquests joves es queden en situació irregular al carrer sense recursos
ni família al territori.
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indicadors usuaris Coda 2
Total noies ingressades

Es manté el nivell d’ingressos de 2012 . L’Any 2013 va ser un any
extraordinari pel que fa al número de noies ateses.

Assistència a recursos formatius /laborals

Hem tingut no més una noia activa laboralment. EL % de noies en
recursos formatius s’ha recuperat respecte de l’any anterior.

Assistència a recursos de salut mental i logopèdia

Pel que fa als recursos de salut mental , enguany ha hagut menys noies
en seguiment.
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Propostes emeses

La proposta majoritària és la de retorn de la tutela als progenitors, seguida
de la de CRAE . Valorem positivament l’estada de els noies al centre i el
treball que es pot realitzar amb les famílies per assolir el retorn .
De la mateixa manera que amb els nois , cap noia ha accedit l’ASJET
Destacar la manca de places de CREI , que fa que ingressin noies al centre
d’acolliment a espera de plaça en aquest recurs.
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indicadors usuaris Petit Coda
Total infants ingressats

Assistència a escola

Aquesta dada es veu augmentada degut l’edat dels nois/es ingressats
tots ells en edat escolar. Això reflecteix un baixada del número d’ingressos
de nois/es de 0-3 anys.

Assistència a recursos de salut mental i logopèdia
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Propostes emeses

Augmenten els casos de retorn amb els progenitors . Caldria tenir un
sistema que medís la sostenibilitat de els propostes quantes es mantenen
en el temps, quantes s’han de modificar per valorar realment la validesa
dels diagnòstics.
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promotors dels projectes de
la Fundació i col·laboradors
promotors:
GENERALITAT DE CATALUNYA departament de
benestar social i família
AJUNTAMENT DE SABADELL
OBRA SOCIAL “LA CAIXA” - caixa proinfancia
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
FUNDACIÓN PROBITAS
bims
AJUNTAMENT DE SAbadell -biblioteques municipals
mev

COL . LABORADORS:
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
FUNDACIÓ BANC D’ALIMENTS - BARCELONA
EL REBOST - SOLIDARI DE SABADELL
FEDAIA
OINARRISGR
ESADE ALUMMI SOCIAL
TRIFOLIUM
el gornal
VOLUNTARIS
TARPUNA
SOMOS CLICSK
ESPLAI LA FLORIDA

COL . LABORADORS pràcticums:
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
INSTITUT CAN VILUMARA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
UNED
INS LA SERRETA
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