Els gavines volem volar.
Vols que volem?

Memòria 2020
Fundació Gavina

Sumari
Presentació......................................................................................................3
D’on partim..................................................................................................... 4
Un espai per a la reducció de les desigualtats..............................................6
Objectiu Desenvolupament sostenible 1 (ODS 1): Fi pobresa
(ODS 10): Reducció de les desigualtats
Un espai educatiu de qualitat........................................................................8
(ODS 4): Educació qualitat
Un espai per conviure i superar-se .............................................................10
(ODS 3): Salut i benestar
(ODS 16): Pau, justícia i institucions sòlides
Els comptes clars.......................................................................................... 12
Un espai per experimentar i divertir-se....................................................... 14
(ODS 13): Acció pel clima
(ODS 3): Salut i benestar
Un espai de participació............................................................................... 16
(ODS 5): Igualtat de gènere
(ODS 10): Reducció de les desigualtats
Un espai d’aliances ...................................................................................... 18
(ODS 17) Aliances per assolir objectius
L’equip humà................................................................................................ 20
El programa Proinfància...............................................................................22
Els nostres suports.......................................................................................23

Fotografies: Vicens Tomàs. Equip Fundació. Arxiu.
Disseny gràfic: Pixtin
Edició: Àngels Carbonell
Memòria 2020
Fundació Joan Salvador Gavina
Nou de la Rambla, 39-41
08001 Barcelona
www.fgavina.org
comunicacio@fgavina.org

2 | Memòria 2020

Presentació
al setembre vam obrir el centre obert com cada any i al
gener els reis mags van poder arribar fins el Raval tot i les
restriccions. Vosaltres, institucions i particulars, ens heu
demostrat que seguiu al costat de la infància més vulnerable però els reptes que tenim com a societat són
inabastables.

Benvolguts i benvolgudes membres de la gran família
del Gavina,
Avui us presentem la memòria de l’any 2020, un any que
mai podrem oblidar. Fa només dotze mesos ens adreçàvem a vosaltres i us explicàvem obertament les nostres
preocupacions. Les famílies que atenem es trobaven molt colpejades per l’aturada econòmica que la
pandèmia havia provocat. Els nens, nenes, nois i noies
que atenem no tenien els mitjans necessaris per poder
estudiar des de casa. I veiem com algunes institucions i
empreses que sempre han estat al nostre costat no podien garantir-nos el seu suport. I malgrat tot això, ens hem
trobat amb l’única cosa bona que la pandèmia ens ha
portat: LA VOSTRA GENEROSITAT.
Els treballadors, treballadores, voluntaris i voluntàries
del Gavina van seguir treballant, malgrat totes les dificultats, amb tota la seva força i amb tota la seva imaginació per anar-nos adaptant a una situació inèdita. Vam
estar en contacte amb les famílies i vam trobar la manera
de poder distribuir material informàtic per tal que els
“gavines” poguessin connectar-se amb les seves escoles.
Amb totes les mesures necessàries vam poder oferir el
casal d’estiu, vam poder fer les colònies més desitjades,

A principis de l’any 2020 el relator especial de les Nacions Unides sobre pobresa extrema i drets humans va
visitar el nostre país. L’any 2020 marcava l’inici dels 10
últims anys per fer efectiva l’Agenda 2030 per al desenvolupament Sostenible: un marc global de desenvolupament que es concreta en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. L’informe del relator és demolidor i
comença dient sense embuts que, a casa nostra, “els
poders públics han fallat a les persones que viuen en
pobresa”. I això ho afirmava abans de la COVID-19. Els
efectes socials de la pandèmia són devastadors i posen de relleu la fragilitat del sistema assistencial a casa
nostra. Els programes de protecció social eren insuficients fa un any i malauradament avui encara ho són
més. Les entitats com el Gavina seguirem lluitant contra
la pobresa i l’exclusió a nivell local però és l’Estat qui
ha de dotar els programes públics amb fons econòmics
suficients. Només amb una aposta clara i amb una suficient dotació pressupostària adient podrem encarar
aquests últims 10 anys que encara ens queden fins
l’any 2030.
Gràcies a totes i tots per seguir al nostre costat, gràcies
als que fa anys que ens recolzeu i gràcies als que fa poc
que us heu sumat a la nostra gran família. Avui, més que
mai, desitjaríem poder fer-vos a tots una abraçada ben
forta,
Anna Vives
Presidenta

Reptes 2021
Aconseguir la sostenibilitat dels projectes que duu a terme l’entitat i que es veuen compromesos per
la disminució i caiguda d’ajuts econòmics.
Analitzar com la pandèmia de la COVID-19 colpeja de manera directa els Objectius de Desenvolupament Sostenible, (ODS) proposats per la ONU per al 2030, que volen assolir la salut i el benestar de
totes les persones.
Donar oportunitats educatives i d’autonomia als adolescents i joves per pal·liar la desatenció del
moment actual vers aquesta franja d’edat.
Donar resposta a noves situacions de pobresa a causa de la situació d’emergència social.
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D’on partim

La Fundació Joan Salvador Gavina obre cada dia les seves
portes en el barri del Raval, un barri ple de contradiccions
en el qual conviuen borses de pobresa amb l’anar i venir
de milers de turistes just fins abans de l’arribada de la
pandèmia.
Els seus carrers s’omplen d’habitatges que acullen prop
de 50.000 persones. És en aquest context que la Fundació
defensa els drets fonamentals dels infants, adolescents,
joves més vulnerables, i les seves famílies, oferint activitats i serveis amb l’objectiu de dur a terme una acció
que permeti la igualtat d’oportunitats sempre des d’una
perspectiva de prevenció i educació.
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El risc residencial i la salut mental
infantil
No comptar amb un habitatge en condicions dignes, o bé,
sentir el perill de perdre’l, afecta la salut mental i física
dels infants. La pandèmia ha provocat amuntegaments
en els domicilis, confinaments en infrahabitatges, incerteses residencials, augment del risc de patir abusos...
La Fundació Gavina ha ofert suport psicològic als infants perquè abordin les seves pors i angoixes, i segueix
treballant en la detecció d’abusos en el si de les famílies.
Conjuntament amb les escoles i instituts s’ha abordat
la situació social i educativa dels infants i ha ampliat
l’oferta d’activitats de lleure urbà i a la natura, en període
de vacances escolars.
31% de famílies en
infrahabitatges

280 atencions de
psicoteràpia infants

Situació dels infants i famílies atesos
•
•
•
•
•
•
•
•

98% infants viuen sota del llindar de la pobresa.
76,3% infants viuen en situació de vulnerabilitat familiar.
23,6% infants tenen problemes de benestar emocional.
5,6% famílies sense ingressos.
35% famílies nombroses.
28% famílies monoparentals.
89,5% famílies en seguiment de Serveis Socials.
59,6% famílies viuen d’ajuts provinents de serveis socials.

Abans de la pandèmia només un 40% de les famílies tenien feina. A conseqüència de la pandèmia d’aquest 40%:
•
•
•
•

Un 28% han perdut la feina.
Un 20% li han reduït hores laborals.
Un 14% viuen d’economia submergida.
Només un 38% manté la feina en les mateixes condicions.

14% infants han viscut una
situació de desnonament

La Fundació
ha atès
366 persones

124 famílies

196 infants

170 mares i pares

Procedència famílies ateses
per lloc d’origen
6,1%
Altres

27%

Marroc

1% Àfrica

Procedència infants atesos
per lloc de naixement
6,2%
Altres

3% Resta Europa

0,5% Àfrica

11,8% Àsia

2,5% A.Llatina i EEUU
3% Àsia

12,3% Amèrica Llatina
21,9%
Espanya

0,6% Resta d’Europa

16,9% Pakistan

77,6%
Espanya

4% Marroc
5,6% Pakistan
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Un espai per a
la reducció de
les desigualtats

A la Fundació no volem que cap persona es quedi enrere.
És per això que encaminem la nostra tasca cap a la reducció de les desigualtats dels infants envers la pobresa
extrema, la salut, l’educació, la protecció social, l’ocupació
per a la joventut, etc. Seguim vetllant per la igualtat de
drets i obrint ponts que acabin amb les discriminacions
per a qualsevol tipus de diferència, ja sigui de classe, sexe,
origen, capacitats...
Escoltem les famílies, les acompanyem per tal que es
responsabilitzin del seguiment formatiu i creixement dels
seus fills/es, potenciant la parentalitat positiva, les orientem i donem idees per tal de reduir la despesa domèstica i
els donem resposta a situacions de necessitats puntuals i
urgents en la cobertura de les necessitats més bàsiques.
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Centre Obert
Servei diürn, fora de l’horari escolar, que realitza una tasca preventiva i d’acompanyament a infants i adolescents
de 4 a 18 anys en risc d’exclusió social, així com a les
seves famílies. Té una funció socioeducativa, facilitant
als menors aprenentatges bàsics i experiències socialitzadores i inclusives.
El vincle amb la família és vital per tal de conèixer el context
familiar i fer detecció i actuació davant de situacions de risc.

emocionals, de comportament i aprenentatge i, sovint,
també amb referents amb poques habilitats personals.
Durant el període de confinament total, en no poder
atendre directament els menors en l’espai de menjador
del Centre, es van activar targetes de menjador carregades, quinzenalment, per a què poguessin adquirir aliments en un supermercat del barri.
Període no confinament:
49 adolescents/dia:

1.930 dinars

Espai Jove

Període confinament:
24 adolescents/dia:

1.246 dinars

Espai educatiu, obert i de referència, que pretén que els
joves de 16 a 22 anys assoleixin les competències, habilitats i els valors necessaris per fer front a la vida adulta,
amb maduresa, responsabilitat i autonomia i alhora fer la
seva contribució essencial a la societat. Al llarg de l’any
2020 hem hagut de minimitzar aquest espai per manca
de recursos, però ens sembla que és essencial poder-lo
reprendre al llarg de l’any 2021.

Àpats període vacances escolars:

1.980 dinars

TOTAL

5.156 dinars

148 participants

17 participants

31 voluntaris/es de suport

3 voluntaris/es de suport

Actuem davant la desprotecció de
les famílies
Hem observat la desprotecció de les famílies vulnerables que han vist disminuïdes les visites presencials a
serveis socials, a causa de la pandèmia, i com l’escletxa
digital ha dificultat el seu accés als circuïts d’assistència
social i a la gestió de tràmits per via telemàtica. Aquesta
situació ha fet augmentar la demanda de suport que la
Fundació Gavina ha atès amb celeritat amb el risc de
patir una sobrecàrrega.
23% d’augment de demanda d’atenció
social al Gavina

Augmenten les necessitats bàsiques
Les conseqüències de la crisi socioeconòmica, agreujada
per la pandèmia de la covid-19, són de llarga durada i han
afectat greument les famílies que ja es trobaven en situació vulnerable. Tot i això, han resultat més perjudicades
aquelles famílies que mai no havien necessitat ajudes socials i, ara que les necessiten, no han pogut accedir-hi pel
col·lapse del sistema de serveis socials d’atenció primària.
297 persones corresponents
a 97 nuclis familiars

9 voluntaris/es de
suport

Servei Menjador
Servei ofert a adolescents, de 12 a 18 anys, de famílies
amb economies precàries, molts d’ells/es amb necessitats alimentàries especials (obesitat), amb dificultats

Berenars
Abans de les activitats de tarda es proporciona un
berenar amb l’objectiu de garantir a tots els menors un
entrepà, una peça de fruita i un làctic.
En els mesos de confinament, per a cobrir l’àpat del berenar, es va proporcionar a les famílies targetes carregades amb 10€ setmanals, facilitades per l’Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i distribuïdes des
de Gavina.
Període no confinament:
70 berenars diaris

Període confinament:
80 berenars diaris

Lots aliments
El 2020 hem duplicat el nombre de lots d’aliments mensuals entregats a les famílies, donat l’augment considerable de famílies que es troben en situació de pobresa
extrema.
88 persones corresponents
a 25 nuclis familiars

160 lots
d’aliments/mes

Hem entregat vals per a la compra d’aliments frescos i
congelats a les famílies sense cap ingrés econòmic.
21 persones periòdicament

(ODS) Contribuïm a la seguretat alimentària i
la millora de la nutrició.

(ODS) Promovem la inclusió social, econòmica
i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça,
ètnia, origen, religió o situació econòmica o altra
condició.
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Un espai
educatiu de
qualitat

A Catalunya la taxa d’atur del jovent es situa en un màxim
històric: 52,7% dels joves (16 a 24 anys) estan sense treball. En la franja 16 a 19 anys, la taxa puja al 77,3%.
El barri del Raval, on es realitza la nostra intervenció, és
una zona d’elevat risc social. De les famílies que atenem
a Gavina, el 23% no té estudis i el 72% només té estudis
primaris. En aquest context socioeconòmic i cultural,
projectes de prevenció i intervenció socioeducativa tenen
tot el sentit.
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Resultats

5.000

275

612

sessions de reforç escolar
i acadèmic

tutories individuals a
infants, adolescents i joves

sessions de suport psicopedagògic especialitzat

21

18.723€

participants, d’entre 12 i 17
anys, han rebut una beca
d’estudis

dedicats a beques
d’estudis

Què hem aconseguit
ɤ Que el 87% dels adolescents i joves que hem
acompanyat en els darrers 3 anys hagin continuat
cursant estudis postobligatoris (després de finalitzar la ESO) gràcies al suport educatiu de Gavina.
ɤ Reduir l’abandonament escolar prematur dels adolescents i joves que atenem a un 5%, quan la taxa a
Catalunya és del 17,4%. (Font: Idescat)
ɤ Hem duplicat les sessions de suport psicopedagògic especialitzat per a atendre als infants amb
majors dificultats d’aprenentatge.
ɤ Reduir la bretxa digital amb la donació i/o préstec de 20 tauletes, 10 targetes SIM i 5 ordinadors

gràcies al Programa Proinfancia, la Fundació Pere
Tarrés i la Fundació Bosch Aymerich, amb l’objectiu de facilitar que els menors més vulnerables
puguin seguir les activitats de l’escola i tenir les
mateixes oportunitats d’aprenentatge.

(ODS) Vetllem perquè infants i joves acabin
l’ensenyament primari i secundari amb qualitat i
puguin cursar estudis postobligatoris.
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Un espai per
conviure i
superar-se

Les famílies amb les quals treballem fa anys que suporten
les conseqüències de les crisis econòmiques i arriben
minvades de forces per reeixir davant la pressió de la
crisi social i sanitària actual. Davant aquest context
cerquem reforçar els vincles que es generen al nucli
familiar i aportar els elements de suport que l’acompanyin
i l’orientin en la cura dels seus membres i en l’educació
dels fills/es. La família constitueix un important factor de
protecció i prevenció.
Als infants i joves els proporcionem eines i mecanismes
per tal que puguin crear relacions i vincles emocionals
saludables i espais on poder créixer, conviure i superar-se.
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Valors i esport

Mirades de barri

La pràctica esportiva permet endinsar-se en el món dels
reptes, dels èxits, les frustracions i la seva superació.
Promovem valors com el compromís, l’esperit de joc i la
disciplina, a l’hora que gaudim.

Fomentem una consciència positiva de barri per deconstruir estereotips, etiquetes i rols estigmatitzats, alhora
que donem a conèixer la riquesa cultural, associativa i
artística del barri del Raval. Fem activitats que promouen
el coneixement d’espais d’interès històric, fent servir la
cultura com a eina educativa i de transformació i inclusió
social.

Al Gavina transformem l’esport a la pista en un aprenentatge grupal, menys competitiu, que vetlla per trencar
estereotips de gènere i augmentar el treball cooperatiu
i de valors de grup. Aquests objectius s’han pogut
treballar amb normalitat fins a l’inici del confinament.
Durant el confinament es van realitzar reptes esportius
virtuals a causa de la impossibilitat d’accedir a les pistes
esportives.
138 participants en activitats esportives
presencials

Habilitats parentals
Els vincles emocionals i les xarxes de suport, alhora que la
formació i entrenament en competències parentals, són les
claus que afavoreixen una paternitat/maternitat positiva i
més conscient i responsable.
Hem realitzat espais formatius familiars abans de la pandèmia i, a partir, de la crisi sanitària, aquests espais s’han fet
online: creativitat i lleure en període de confinament, la comunicació dins la família, la Comunicació Assertiva, hàbits
i rutines en confinament, com acompanyar els infants en
confinament, i d’altres.
105 participants en activitats per fomentar les
habilitats parentals

Visitem el recursos de l’entorn, com el CAP de Salut, i
ens expliquem uns/es als/les altres el que coneixem del
barri: on és la nostra escola, on comprem el pa, quins
comerços i quins equipaments culturals de proximitat
tenim...
Realitzem un concurs mirades de barri amb el lema:
coneixes el teu barri? Responem per equips les diferents
preguntes de coneixement de l’entorn.
Fem turisme de barri: expliquem la història de llocs i
fets d’interès cultural (muralles del Paral·lel, Vaga de la
Canadenca...).
110
participants

Participants activitats esportives
27

Entrenament futbol

31

Ultimate Frisbee

20

34

Masia solidària (Activitat
comunitària entre els infants
de Gavina i el FC Barcelona)

Activitats dirigides
Frontó Colom

Repercussió de la pandèmia

19

Hi ha hagut un augment de l’estat d’ansietat, tant en
adults (principalment mares) com en alguns infants com a
efecte del confinament, de les pèrdues i pors generats per
aquesta situació de pandèmia, així com per les dificultats
per a conviure en espais molt reduïts. Hem observat, també, noies i noies més desconnectats del seu entorn, amb
un alt nivell de desmotivació, que han fet molt ús de les
pantalles dels mòbils com a via d’escapament.

75

Des del programa “Estem en Xoc”, programa de suport
psicològic, hem donat suport a adults i infants, per ajudar
a comprendre la situació, a entendre que les seves pors i
angoixes tenen un sentit i aprendre a relaxar-se per trobar
un equilibri entre el respecte i la responsabilitat vers la
malaltia i la situació de crisi sanitària, així com poder
enfortir la capacitat d’adaptar-se.
23,6% infants atesos amb problemes de
benestar emocional
270 Sessions psicoteràpia a infants i famílies
27 famílies participants

Lliga valors Raval

50

Coneixement
medi aquàtic

Multiesports

Es garanteix la igualtat d’oportunitats amb l’accés a
activitats esportives.

(ODS) Promovem hàbits per una vida sana i un
benestar per a tothom independentment de
l’edat.

(ODS) Tolerància zero amb el maltractament, i
totes les formes de violència contra els infants.
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Els comptes
clars
L’any 2020 ha estat un any de greus dificultats a causa de la pandèmia sanitària com a conseqüència de la COVID-19. Aquest context social i econòmic ha comportat una modificació de
les activitats que ha donat lloc a una prudent contenció de la despesa davant de previsions de
reducció d’ingressos, sense veure’s afectada la cobertura de les necessitats bàsiques dels infants
i les seves famílies, veient-se desplaçades aquestes activitats i alguns projectes de continuïtat als
propers exercicis.

Ingressos
Total d’ingressos: 881.906€
L’any 2020 hem perdut suport econòmic privat procedent de les empreses i de les escoles a conseqüència del patiment econòmic que aquests sectors han sofert a causa de la pandèmia. Aquesta davallada econòmica s’ha vist compensada per l’immens esforç de les persones particulars.
Les administracions públiques han mantingut el suport compromès als diferents projectes de
continuïtat de la Fundació augmentant, lleugerament, les seves aportacions tant la Generalitat de
Catalunya com l’Ajuntament de Barcelona.

482.377 €

399.529 €

400.042 €

142.788 €

Privats: 54,70%

Despeses
Total: 785.483€

Centre Obert
i Espai Jove
50,93%

Públic: 45,30%

Casals, colònies
i caps setmana
18,18%

Davant la previsió de disminució d’ingressos, a causa de la situació d’emergència sanitària, s’ha
hagut de contenir sensiblement la despesa, assegurant en tot moment la cobertura de les necessitats bàsiques dels infants, adolescents i les seves famílies i la continuïtat dels projectes.

400.042 €
Centre Obert
i Espai Jove
50,93%

142.788 €

Casals, colònies
i caps setmana
18,18%

138.011 €
104.642 €
Menjador
13,32%
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Famílies i Necessitats
Bàsiques
17,57%

Ingressos privats
Total: 482.377 €
Els ingressos privats han suposat el 54,70% del total d’ingressos. D’aquests, el 70,84% corresponen a persones particulars, empreses, i entitats. El 27,87% al Programa Caixa ProInfància de la
Fundació “La Caixa” i, la resta (1,29%), procedeixen d’altres tipus de donacions i aportacions.

341.714 €

Donacions d’empreses,
entitats i particulars:
70,84%

134.428 €

CaixaProinfància:
27,87%

6.235 €

Altres ingressos:
1,29%

Ingressos públics
Total: 399.529 €
Els fons públics han suposat el 45,30% dels ingressos totals de l’entitat i són procedents, principalment, de la Generalitat de Catalunya (59,21%) i de l’Ajuntament de Barcelona (40,23%). La
resta (0,56 %) prové de la Diputació de Barcelona.

236.542 €

Generalitat de
Catalunya: 59,21%

160.749 €

Ajuntament Barcelona:
40,23%

2.238 €

Diputació de
Barcelona:
0,56%

Podeu consultar la
memòria econòmica i
l’auditoria comptable a
l’apartat de transparència del nostre web:
https://fgavina.org/transparencia.
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Un espai per
experimentar
i divertir-se

L’educació en el lleure és indispensable pel desenvolupament vital de tots els infants i adolescents, sent
rellevant per la millora i aprofundiment de les seves
relacions socials, l’autoconeixement, la consciència
comunitària i l’obtenció de recursos per a l’autonomia
personal. És des d’aquesta convicció que apostem per
una qualitat pedagògica que els acompanyi en aquest
procés.
Eduquem a uns infants que creixeran, esdevindran
adults i formaran part d’aquesta societat. Per tot això,
és important que actuïn co-responsablement vers la
comunitat en la qual viuen. El joc i el lleure ens permeten
transmetre aquesta consciència social i educar en valors.
Compartir el lleure en família enforteix els vincles
familiars i suposa un respir, així com afavoreix el
coneixement intercultural. Si, a més, es realitza a la
natura, amb altres famílies i lluny de barri, s’obren els
horitzons i es trenquen barreres. És una oportunitat vital
per persones en situació vulnerable.
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Resultats

118

210

141

infants, adolescents i joves
participen d’activitats de
casal a l’estiu

estades de colònies a
Planoles (Ripollès)

participants de cap
de setmana a Planoles
(Ripollès)

36

46

persones gaudeixen de
colònies en família

voluntaris/es han donat
suport a les activitats de
lleure

Què hem aconseguit
ɤ Avançar una setmana l’inici de les activitats de
lleure a l’estiu per donar resposta a la necessitat
d’esbarjo dels infants i famílies després del dur i
llarg període de confinament.
ɤ Realitzar les colònies d’estiu a la muntanya,
canviant d’aires i relacionant-nos amb la natura.
ɤ Afrontar la pandèmia respirant en família durant
el mes d’agost.
ɤ Oferir activitats lúdiques, en format virtual, durant
els mesos de confinament per realitzar en família
(tallers de cuina, de manualitats, esportius...).

(ODS) Eduquem, sensibilitzem i actuem per
mitigar el canvi climàtic.

(ODS) Promovem hàbits per una vida sana i
un benestar per a tothom independentment
de l’edat.
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Un espai de
participació

Estimulem la participació dels infants, adolescents i joves en els afers col·lectius del barri, doncs creiem que és
vital que s’impliquin en el seu entorn, essent crítics amb
la societat i puguin exercir els seus drets i deures com
a ciutadans/es. Ells/es tenen coses a dir, a compartir i a
decidir.
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Espais de diàleg
Al treballar en grups bombolla, seguint els protocols
establerts pel PROCICAT, treballem amb grups més petits d’infants i adolescents, establint espais de cura i
respecte, enfortint les relacions entre iguals i fomentant
el diàleg, el debat i la presa de decisions. Donant, així,
l’oportunitat per a què ells/es mateixes siguin protagonistes i entre tots/es definim les normes de convivència
mútua, des de l’escolta activa, l’empatia i l’assertivitat.
Utilitzem espais com l’assemblea, les reunions de grup o
el berenar per fer-los partícips.
148
participants

Monitors pel futur
“Monitors pel futur” és un projecte de formació i d’intervenció comunitària adreçada a joves de 15 a 17 anys,
amb interessos dins del món del lleure educatiu. Amb el
projecte, els/les participants descobreixen la tasca educativa d’aquest sector, junt amb un primer contacte dins
del món laboral i del voluntariat.

Fem un acompanyament teòric i pràctic als/les joves que
procedeixen de realitats socials diverses i d’arreu de Barcelona. La pandèmia va fer anul·lar les sessions presencials durant el confinament hem pogut, però, realitzat una
formació virtual.
13 participants d’entitats socials del territori i
d’escoles de Barcelona

Perspectiva de gènere
Des de la Fundació Joan Salvador Gavina treballem al
llarg de tot el curs, des del respecte més absolut a tothom, la perspectiva de gènere a través de la coordinació
amb entitats del barri, realitzant dinàmiques de gènere,
fomentant les relacions socioafectives sanes, marcant
una línia de valors igualitaris i positius, fomentant la diversitat i la interacció amb totes les participants.
133
participants

Activitats de participació i
coneixement de l’entorn
45

47

47

45

23

56

56

27

18 23

116

Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS)
Eduquem per aconseguir la igualtat entre els
gèneres.

(ODS) Oferim serveis i activitats per tal de
garantir la igualtat d’oportunitats.
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Un espai
d’aliances

Ens enfrontem a reptes socials que fan essencial la
col·laboració i la sinergia entre el tercer sector, les administracions públiques, el sector privat i la ciutadania.
Actualment , la col·laboració amb els diferents agents
involucrats en la millora de la qualitat de vida de les persones en situació fràgil i vulnerable fa un pas de gegant
pel que fa a les relacions, que ja no estan orientades única i exclusivament a un suport assistencial.
La Fundació Gavina estableix relacions i aliances estratègiques, a mig i llarg termini, que pretén incideixin en la
millora de la desigualtat social, dels infants i famílies que
atén, amb la posada en marxa de projectes compartits
que provoquin un impacte social real.
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Resultats

61%

50

181

d’augment d’abast a les
nostres xarxes

publicacions, online, de
“Eines educatives en confinament”: contes, tallers,
informacions pandèmia

escoles, entitats i
empreses col·laboren en les
campanyes d’estiu i Nadal

19

TV3

Betevé TV

aparicions a mitjans de
comunicació

es fa ressò de com
mares del Gavina enfronten
l’emergència sanitària

ressalta com el Gavina
avança l’inici de les activitats d’estiu després del
confinament

Què hem aconseguit
Establir sinergies amb escoles, entitats i empreses i
col·laboradors/es que ens han permès:
ɤ Reduir la bretxa digital actualitzant l’equipament
informàtic de l’entitat i dotant el Centre Obert
d’eines i recursos multimèdia per desenvolupar els
programes i actuacions pedagògiques.
ɤ Un reconeixement públic de la trajectòria i tasca
de l’entitat amb l’atorgament del Premi Montserrat
Roig de periodisme i comunicació social al documental: “Gavina, fent volar als infants del Raval i
del món” dirigit per Vicens Tomàs i Ignasi Oliveras.
ɤ Reflexionar sobre la desigualtat social i l’atenció a
les persones en una Conferència-Taula Rodona organitzada per AIQS (Associació d’antics alumnes
de l’Institut Químic de Sarrià) amb entitats com
Càritas, Suara i Fundació Salut Alta.

ɤ No perdre el contacte i comptar amb l’acompanyament i suport de la nostra base de col·laboradors/
es en un any de tanta dificultat a causa de la crisi
sanitària, social i econòmica per la COVID-19.

Gràcies al suport d’escoles i organitzacions
s’ha aconseguit material escolar i jocs
educatius per valor de 4.752€
Segueix-nos!

Promovem aliances amb la ciutadania i les
esferes públiques, privades per tal de millorar la
qualitat de vida dels infants i famílies ateses.
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Equip humà
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Dedicació i lideratge
El Patronat de la Fundació està format per persones voluntàries que, de forma altruista, vetllen pel bon govern i el
compliment de la missió de l’entitat.
L’equip de professionals de l’entitat, en la seva majoria, du
a terme l’atenció i seguiment educatiu i social dels infants,
adolescents, joves i els seus familiars. Són els encarregats
de realitzar, també, tasques de coordinació amb els
diferents agents externs implicats en el procés de millora
de la qualitat de vida de les persones ateses. La Fundació
compta, tanmateix, amb professionals que fan la tasca de
coordinar l’equip de voluntariat, la gestió de la Fundació,
els serveis interns i la difusió dels projectes i serveis de
l’entitat.
12 membres del Patronat
18 professionals

El voluntariat, una estructura de país
essencial
A Catalunya comptem amb més de 350.000 persones que
dediquen una part de la seva vida al servei de les persones
més vulnerables. L’any 2020 el voluntariat del Gavina ha fet
un suport, silenciós i essencial, abans i durant la pandèmia
per la covid-19.

Agraïm, també, la tasca de les persones voluntàries majors
de 65 anys que, de manera preventiva i per a protegir-se de
la pandèmia, han mantingut el seu suport des de la distància i no s’han pogut reincorporar de manera presencial a la
seva tasca.
86 voluntaris/es fent suport a la Fundació

Què hem aconseguit
Continuar comptant amb el suport voluntari malgrat que
els voluntaris majors de 65, o bé el col·lectiu de risc, no ha
pogut desenvolupar la seva tasca presencial a conseqüència de la pandèmia.
Fidelitzar el voluntariat jove malgrat eren conscients que el
fet d’estar en contacte directe amb els infants podia provocar un contagi que, alhora, podria provocar un confinament
sense retribució a aquelles persones que es troben laboralment en actiu.
Augmentar, en un 50%, les persones voluntàries participants en les activitats d’estiu per a complir amb les mesures
de seguretat i higiene dels protocols sanitaris respecte als
grups bombolla.
86 voluntaris/es implicats/des en 127 serveis

Voluntaris/es per serveis
18,3%

18,3%

27%

10,6% 5,3%

15,8%

4,7%

Alguns dels voluntaris/es del Gavina participen en diversos serveis.
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Caixa Proinfància

El programa CaixaProinfància de la Fundació “La Caixa” vol
trencar el cercle de la pobresa, que es transmet de pares a
fills/es, i oferir als infants oportunitats de futur.

Treballem
perquè
els nens
siguin
només nens

La Fundació Gavina, com a entitat referent de la xarxa 1 del
barri del Raval de Barcelona d’aquest programa, ha treballat
tot l’any per:
ɤ Afavorir el desenvolupament de les competències dels
nens/es i adolescents i les seves famílies que permetin
millorar els seus processos d’integració social i autonomia.
ɤ Promoure el desenvolupament social i educatiu de la
infància i adolescència en el context familiar, escolar i
social.
ɤ Desenvolupar i implementar un model d’acció social i
educativa integral que contribueixi a millorar les oportunitat de desenvolupament.
S’han beneficiat d’aquest programa: 73 famílies i 141
infants amb 370 objectius marcats
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Els nostres suports
Agraïm el suport als 213 particulars, escoles, entitats i
empreses i la generositat de les persones que ens han fet
arribar el seu llegat.
Associació La Nau, Clima22 SL, Col·legi Jesús i Maria,
Comunitat de Vida Cristiana Berchmans, Congregación
del Sagrado Corazón de Jesús, Esclavas del Sagrado
Corazón, Escola St. Paul’s School, Evzon S.L., Fundació
Empresarial Catalana, Fundació Francesc Carbó Cotal,
Fundació Jesuïtes Educació, Fundación Privada Solidaridad, Grup de Joves Santuari Santa Eulàlia Vilapiscina, Myway Productions SLU, Parròquia Sant Jordi,
Parròquia Santa Maria de Barberà, Per l’Altre Cor Cremat

de Barcelona, Religioses Missioneres Cor de Maria
Barcelona, Residència Esclaves del Sagrat Cor, Toni
Castella Arquitectura S.L.P, Col·legi Sagrat Cor Esclaves,
Clínica Oftalmològica Tetuán (COT), Fundació la Roda,
AAVV Sagrada Família, Codols Technology, Suport a
la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE), Sagrada
família, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
Cosmocaixa, Escola Padre Damián, Universitat de
Barcelona UB.

FES POSSIBLE L’AVENTURA
D’APRENDRE DELS “GAVINES”
Donatius a: ES78 – 2100 – 3063 – 92 – 2200049350
A través de BIZUM al codi d’entitat: 00094
www.fgavina.org/donacio
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www.fgavina.org
Fundació Joan Salvador Gavina
Nou de la Rambla, 39-41
08001 Barcelona

facebook.com/FundJSGavina
@FundJSGavina
@fundjsgavina

