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2021, l’any 
dels reptes

Com cada any que us fem arribar la memòria, ho fem amb 
una barreja d’emocions: som sincers i no podem amagar 
la nostra preocupació per la situació social i econòmica 
de les famílies que atenem. Però, per altra banda, som 
afortunats de sentir-nos recolzats per tots vosaltres –
particulars, entitats i empreses–, i ens hem de sentir tots 
molt orgullosos de la gran tasca que fan els treballadors, 
treballadores, voluntaris i voluntàries de Gavina.

Nosaltres, amb el vostre suport, arribem allà on els 
programes de protecció social no poden arribar. Però 
aquest any no ha estat fàcil seguir amb la nostra tasca 
d’atenció i acompanyament a les famílies. L’any 2021 ha 
estat l’any dels grans reptes.

De la mateixa manera que tots hem hagut d’anar adaptant 
les nostres activitats a una realitat que canviava de setma-
na en setmana, així també l’equip de professionals i perso-
nes voluntàries de Gavina han hagut de treballar en unes 
circumstàncies excepcionals. Amb ganes, imaginació i sen-
se defallir mai, hem anat adaptant els serveis que prestem 
a les necessàries mesures de prevenció necessàries.

La crisi de la COVID-19 va aturar moltes coses, però a 
nosaltres no ens ha aturat: som conscients que la nostra 
lluita contra la desigualtat és més necessària que mai. La 
nostra acció social és avui determinant:

- Per cobrir les necessitats més bàsiques de les famílies 
 i acompanyar-les cap a la inclusió. 

- Per acompanyar els infants en el seu creixement per- 
 sonal, la seva educació i el seu dret al lleure.

- Per ajudar els adolescents a trobar un camí que els  
 allunyi de l’exclusió social.

Els reptes ens han donat força per seguir endavant en 
les pitjors circumstàncies, perquè ens hem sentit recol-
zats per tots vosaltres. Junts aconseguirem que tots els 
“gavines” –tots els nens, nenes i joves que acompanyem– 
puguin volar cap el seu futur.

Us necessitem a tots i a totes, moltes gràcies!

Missatge de la 
Presidenta del 
Patronat

Anna Vives Xiol, 
Presidenta del 
Patronat
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Sumari

Gavina compromesa 
amb els ODS 

ODS 1 contribuïm a la seguretat alimentària i a 
millora de la nutrició.

ODS 3 promovem hàbits per a una vida sana i 
un benestar per a tothom independentment de 
l’edat.

ODS 4 vetllem perquè infants i joves acabin 
l’ensenyament primari i secundari amb qualitat i 
puguin cursar estudis postobligatoris.

ODS 5 fomentem la igualtat entre els gèneres, a 
través de l’educació.

ODS 8 lluitem per la tolerància zero amb el 
maltractament, i totes les formes de violència 
contra els infants.

ODS 10 promovem decididament 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.

ODS 13 eduquem, sensibilitzem i actuem per 
mitigar el canvi climàtic.

ODS 17 treballem per millorar la qualitat de vida 
dels infants i de les famílies ateses, a través dels 
projectes de Voluntariat i de les aliances amb 
empreses, escoles, entitats i Administracions 
Públiques.

Des de la Fundació Gavina estem compromesos amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, i a través dels 
nostres projectes:



Des de fa 42 anys, la Fundació Gavina obre les portes 
cada dia per acompanyar en el present i donar un futur a 
la gent més vulnerable del seu barri: els nens i nenes del 
Raval de Barcelona, un barri de contrastos en ple centre 
de la ciutat, en el qual conviu la pobresa extrema amb el 
tràfec de milers i milers de turistes de tot el món.

El barri del Raval, amb una població de gairebé 50.000 
habitants, és històricament l’epicentre de la marginalitat 
social de Barcelona: la industrialització del segle XIX, va 
convertir el Raval en un punt d’arribada d’immigrants, on 
l’amuntegament humà, una xarxa viària estreta i tortuo-
sa, la proximitat del port i la dedicació de molts immo-
bles a bars, sales d’espectacles i cases de prostitució, 
van acabar configurant una zona en el sud del Raval que, 
cap a l’any 1925, el periodista Àngel Marsà va batejar 
amb el nom de Barri Xinès. Les destruccions de la guerra 
i la misèria de la postguerra van accelerar la degradació 
del barri, degradació que va aconseguir el seu màxim 
apogeu en l’últim quart del segle XX amb la proliferació 
del consum de drogues, unit a les altes taxes d’atur.

És en aquesta realitat de finals dels anys setanta quan 
la nostra història comença, i ho fa de la mà d’una perso-
na única, amb un cor d’or i una voluntat de ferro, que va 
dedicar la seva vida a construir un món millor canviant el 
futur de la infància: la Conxita Mata.

Conxita va ser una pionera al nostre país, ja que al 1979 va 
poder crear el primer Centre Obert d’Espanya a la ciutat 
de Barcelona per a poder donar una resposta innovadora i 
de futur als problemes que la marginalitat i la pobresa ex-
trema provocaven en la infància i l’adolescència del barri 
del Raval: el Centre Obert Joan Salvador Gavina.

El primer any de funcionament, el centre va acollir 97 
nens i nenes amb unes característiques similars en-
tre ells: tots eren analfabets, molts sofrien problemes 
mentals, de psicomotricitat i de llenguatge; mostraven 
conductes agressives i eren utilitzats per a robato-
ris, mendicitat o prostitució; no estaven inscrits en el 
Registre Civil; molts vivien en pensions, pisos sense 
condicions d’habitabilitat o directament al carrer; mos-
traven signes de desnutrició o de mala alimentació i una 
absoluta falta d’higiene.

Aquests van ser els inicis de 42 anys d’història de treball 
ininterromputs amb la infància i l’adolescència del Raval 
en situació de vulnerabilitat, que encara avui continua, i 
que adaptant-se als temps, els canvis i les circumstànci-
es, continua apostant per la igualtat d’oportunitats com a 
dret de ciutadania. En les pàgines que venen a continua-
ció us presentem un trosset de la història de la Fundació 
Gavina durant l’any 2021.

42 anys de 
compromís 
social al Raval
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La contribució de les persones voluntàries al naixement i 
creixement de la Fundació Gavina ha estat imprescindi-
ble. El voluntariat forma part del seu ADN, i encara l’any 
2021, moltes persones que senten la inquietud de fer 
quelcom que ajudi a trencar els desequilibris socials són 
puntals essencials de la intervenció en tots els projectes.

Les persones voluntàries, amb més de deu mil hores de 
voluntariat anual, tenen una repercussió directa i mesu-
rable sobre la millora de la qualitat de vida dels infants 
i de les famílies en situació de vulnerabilitat social que 
atén la Fundació. La seva acció transforma i estimula la 
responsabilitat social d’altres ciutadans que es veuen 
interpel·lats per aquesta contribució desinteressada.

Al llarg d’aquest temps, les famílies s’han vist colpeja-
des, primer per una crisi econòmica global i ara per una 
pandèmia sense precedents. És la nostra responsabilitat 
continuar visibilitzant aquesta dura realitat, fent partícip 
a la societat i, en especial, a les persones voluntàries per 
la seva gran aportació en contribuir a assolir la igualtat 
d’oportunitats dels infants.

Empoderar les persones com a agents de canvi de la soci-
etat ha estat un dels objectius  centrals del Projecte de Vo-
luntariat i ha ajudat a estimular el compromís cívic de tots 
els ciutadans i ciutadanes en la resolució pràctica de les 
necessitats socials, una acció ara més necessària que mai.

L’equip humà: 
voluntariat, 
a l’essència de Gavina

Les persones voluntàries durant l’any 
2021 han donat suport a la tasca que 
desenvolupen divuit professionals i 
tretze membres del Patronat.

Xifres voluntariat 2021
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45%
Centre Obert i Espai Jove 
(Reforç escolar, suport a 
grups i esport)

10%
Serveis interns (Administració, 
consergeria i cuina)

38%
Lleure (Casal, colònies, 
caps de setmana i 
Vacances en Família)

5%
Àrea Social  
(Curs ofimàtica)

2%
NNBB (Necessitats 
Bàsiques)



Gavina en xifres 
l’any 2021

L’any 2021, la Fundació 
Gavina ha atès:

25,5% 8,9%

Procedència 
famílies 
Àsia

Lloc naixement 
infants 
Àsia

28,8% 4,9%

Procedència 
famílies 
Àfrica

Lloc naixement 
infants 
Àfrica

17,9% 5,8%

Procedència 
famílies 
Amèrica

Lloc naixement 
infants 
Amèrica

24,3% 77,7%

Procedència 
famílies 
Espanya

Lloc naixement 
infants 
Espanya

3,3% 2,7%

Procedència 
famílies 
Resta Europa

Lloc naixement 
infants 
Resta Europa

329
Persones (56,5% dones 
i 43,5% homes)

168
Nuclis familiars

224
menors d’edat

105 
majors d’edat
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La Fundació Gavina s’estructura en dues àrees bàsi-
ques on es recolza l’atenció als infants i a les famílies: 
l’Àrea Social i l’Àrea Educativa.

Per una banda, l’Àrea Social fa l’acollida, el diagnòstic i el 
seguiment de les famílies, i a través de l’elaboració d’un 
pla de treball familiar, únic per a cada nucli familiar, esta-
bleix quins serveis es posen en marxa per tal de garantir 
una atenció integral.

Com s’estructura 
la Fundació?

L’Àrea Educativa desenvolupa tots els projectes relacio-
nats amb l’atenció socioeducativa dels infants de 4 a 22 
anys (Centre Obert, Reforç Escolar, Atenció Psicopedagò-
gica, Gavina Suma, Gavina fa esport, Espai Jove, Monitors 
pel futur i d’altres projectes i activitats).

Per poder portar a terme els seus objectius, aquestes 
àrees reben el suport de les altres àrees de l’entitat: Di-
recció, Projectes, Captació de fons, Comunicació, Volun-
tariat i Administració.

Àrea 
Social

Àrea 
Educativa

Acollida

Diagnòstic

Seguiment de 
les famílies

Centre Obert Reforç Escolar

Atenció 
Psicopedagògica

Gavina 
Suma

Gavina fa 
esport

Espai Jove
Monitors 
pel futur
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La porta 
d’entrada 
a Gavina

L’acollida a les famílies és el punt de partida de 
l’atenció que ofereix la Fundació Gavina. A partir de 
l’arribada d’una família derivada pels Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres serveis de la 
Generalitat (EAIA), les professionals de l’Àrea Social 
fan una entrevista d’acollida i diagnòstic per detectar 
quina és la situació de la família, quines són les seves 
necessitats bàsiques més urgents i quina pot ser la 
resposta més adequada i ràpida per tal de respondre 
integralment a les necessitats de la família.

Després de la primera entrevista, les treballadores 
socials fan entrevistes de seguiment i reunions de 
coordinació amb els diferents serveis als quals està 
vinculat cada nucli familiar.

Àrea social
Un any 2021, encara més complicat

Al llarg de l’any 2021, a conseqüència de la pandèmia, 
moltes famílies ateses a la Fundació que tenien una feina 
la van perdre i encara no l’han recuperat i s’han quedat 
en situació d’atur o d’ERTE.

Al mateix any també es constaten seriosos problemes 
d’habitatge: hi ha un gran nombre de famílies vivint en 
una habitació o en pensions, perquè han estat desno-
nades. “M’atreveixo a dir que avui dia tenim la quantitat 
més gran de gent en aquesta situació des que soc tre-
balladora social de la Fundació Gavina, ja fa més de vint 
anys. No només hi ha una falta d’habitatge, sinó sobretot 
falta d’habitatge de qualitat i a preus que siguin realment 
accessibles per a les famílies”, afirma Anna Puig, treba-
lladora social a la Fundació Gavina.

“A la Fundació Gavina, tot i la pandèmia i les restriccions 
que vam tenir durant l’any 2021 per les contínues onades 
de Covid-19, vam poder atendre les necessitats de les 
famílies en les mateixes condicions que abans de la pan-
dèmia, amb totes les activitats i serveis. Tot i una certa 
por, al llarg dels anys de pandèmia ens hem esforçat en 
fer les atencions presencialment”, afirma Anna Puig.
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Fa quatre anys va venir d’Hondures amb la seva dona, i 
després d’un any i mig treballant molt intensament, van 
poder portar a Barcelona els seus tres fills. El seu somni 
és que els fills puguin estudiar i tirar endavant. De l’any 
2021 destaca haver pogut participar en les Vacances en 
Família al mes d’agost.

El gràfic mostra la situació de les famílies ateses a la 
Fundació Gavina a l’any 2021:

2022: Millorar les condicions de vida

 “Amb vista l’any 2022 i més endavant, tenim el repte de 
posar en marxa tallers participatius de marentalitat i pa-
rentalitat; oferir hores d’atenció per ajudar a les famílies 
a fer gestions i tràmits davant l’absència de l’Administra-
ció; donar continuïtat a la nostra activitat de Vacances 
en Família, que tan bons resultats ha donat. En resum, 
continuar treballant per acompanyar els nuclis familiars 
en el seu camí de millorar les seves condicions de vida”, 
afirma Anna Puig. 

Xifres de l’Àrea Social

famílies | Salari mínim78
famílies | Problemes d’habitatge54

famílies | Monoparentals50
famílies | Nombroses 45

famílies | Cap adult treballant 39
famílies | Problemes de subministraments de la llar 17

famílies | Violència intrafamiliar13
famílies | Cap ingrés10

Àrea social

Lots d’aliments

Oferir una alimentació equilibrada i de qualitat és el pri-
mer pas per iniciar processos de compromís de la família 
i canvis que ajudin a millorar la seva situació.

Per això hem lliurat 837 lots en total entre ajudes d’ali-
mentació,  lots d’higiene i vals setmanals per adquirir 
aliments frescos.

Oftalmòleg

Part de l’èxit escolar es basa a tenir una bona salut 
oftalmològica. Al llarg de l’any 2021, van ser ateses 44 
persones gràcies a un conveni signat amb la Fundació 
Ramon Martí Bonet.

Odontòleg

Salut global és també salut bucodental. Amb aquesta 
premissa, 24 infants i adults van ser atesos gràcies al 
conveni signat amb la Fundació Josep Finestres de l’Hos-
pital Odontològic de la Universitat de Barcelona.

Berenars

Un entrepà, una fruita i un làctic és l’àpat que cada tarda 
fan els infants del Centre Obert i els joves de l’Espai Jove, 
en un ambient educatiu i de convivència, en què els me-
nors per grups d’edat, comparteixen una estona amb els 
educadors referents i els voluntaris. Al llarg de l’any 2021, 
vam donar 11.200 berenars.

Atenció psicològica

El terratrèmol de la pandèmia ha causat estralls en la 
salut mental i en el benestar emocional dels infants i 
joves de tota la societat, però ha colpejat amb especial 
duresa als infants de col·lectius vulnerables. Tal com ho 
assenyalava la treballadora social Anna Puig, és un dels 
principals reptes per a l’any 2022: detectar les neces-
sitats d’atenció psicològica, treballar amb les famílies 
perquè entenguin la importància d’aquesta atenció i 
oferir espais de trobada, diàleg i resolució de situacions 
vitals complexes.

Al llarg de l’any 2021, a la Fundació Gavina, 20 famílies van 
rebre atenció terapèutica, amb un total de 62 persones 
beneficiàries. L’atenció psicològica va ser possible gràcies 
al Programa Caixa Proinfància i al Programa “Estem en 
XOC”, promogut per l’Ajuntament de Barcelona.

Menjador: Molt més que un àpat!

Adaptant-se a les necessitats de cada moment, actual-
ment la Fundació Gavina ofereix un servei de menjador 
escolar. Un espai on els adolescents de l’ESO, a banda 
de tenir una alimentació equilibrada i nutricionalment de 
qualitat, també gaudeixen d’un espai educatiu on poden 
compartir amb un educador i amb els seus iguals mo-
ments quotidians de creixement.

L’any 2021 aquest servei va atendre 52 adolescents 
(4.800 àpats) durant el període lectiu.

Als períodes de vacances, es van atendre 150 persones 
(2.960 àpats a infants i adults).

Les necessitats bàsiques, 
peça bàsica de l’atenció

Aquest Projecte respon, de manera ràpida i eficient, a les 
necessitats que expressen les famílies i que són un dret: 
aliments, atenció odontològica, atenció oftalmològica, 
bugaderia, dutxes, i totes aquelles respostes que calguin 
perquè cada persona i cada nucli familiar pugui tirar 
endavant el seu projecte vital.

“Arran de la pandèmia, s’ha aguditzat la precarietat eco-
nòmica de les famílies i les han abocat a una situació de 
pobresa severa sense precedents. L’alimentació i l’ha-
bitatge són uns drets de ciutadania que les famílies han 
de tenir garantits en el seu dia a dia. Perquè les famílies 
puguin viure dignament han de tenir cobertes les seves 
necessitats bàsiques”, afirma Anna Castro, responsable 
del Projecte de Necessitats Bàsiques.
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Àrea social

El testimoni

“En trenta-set anys mai no havia tingut 
una oportunitat com aquesta. Les colònies 
signifiquen pau mental i són una experiència 
molt bonica. Mentre estàvem al Pirineu, 
jo li deia a la meva dona: “desconnecta i 
respira l’aire de la muntanya, deixa enrere 
els problemes i les preocupacions de 
Barcelona. Ja ens en sortirem”.

Cristian Ramos 
Pare de tres infants que participen 
en els projectes de Gavina
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El testimoni

“Els infants d’avui 
són els adults del demà, 
són el nostre futur”

”

“Les empreses poden ser un medi òptim per 
convertir petits gestos en grans oportunitats 
pels col·lectius que ho necessiten. Si ens 
impliquem a construir el futur, aconseguirem 
que les persones a les quals donem suport 
s’impliquin en el seu entorn. Des de la nostra 
empresa animem a altres entitats a participar 
en projectes socials. Això generarà millores 
a la societat i més confiança per a tots els 
actors de l’empresa”

“Crec que hem de donar als infants les 
facilitats que, per circumstàncies no han 
pogut tenir, perquè en un futur puguin 
arribar a ser el que ells triïn, sense haver-
se de preocupar per les necessitats 
bàsiques, i es puguin centrar en el seu 
futur i no en les problemàtiques que no els 
deixen avançar”

Juan Carlos Llanos 
Gerent d’Aliance-Brother, empresa que col·labora 
amb la Fundació Gavina en el projecte de Menjador

12 | Memòria Fundació Gavina 2021

Àrea social

El repte digital amb les famílies

Com fer-se un compte de correu electrònic, com prepa-
rar un currículum o com tramitar el certificat digital (tan 
necessari actualment per a la relació amb l’Adminis-
tració) són alguns dels temes que es van tractar en les 
cinc sessions formatives per via telemàtica amb mares 
de la Fundació Gavina, portades a terme per persones 
voluntàries de l’empresa Altran. Tot un descobriment 
per a les mares, a les quals en alguns casos se suma 
l’analfabetisme funcional amb l’analfabetisme digital.

L’any 2022, el repte digital és enorme: les Adminis-
tracions exigeixen a les famílies demanar els ajuts, 
beques, etc., amb certificat digital via online i, avui dia, 
un percentatge molt alt de les famílies que atenem ni 
tenen certificat digital ni saben com fer el tràmit. Això 
fa que un alt percentatge de les famílies quedi al marge 
d’aquests ajuts. Amb la seva acció, la Fundació Gavina 
intenta posar a l’abast d’aquestes famílies tots els mit-
jans que li siguin possibles per poder-les ajudar.

Caixa Proinfància: una eina 
d’atenció integral a les famílies

En tota la tasca d’atenció a les famílies i als infants de 
l’entitat és bàsic el suport del Programa Caixa Proinfàn-
cia, que des de fa quinze anys permet que la Fundació 
faci un acompanyament integral a les famílies, cobrint 
béns (alimentació i higiene infantil per a l’etapa de 0-3 
anys, equipament escolar i ulleres i audiòfons) i oferint 
serveis (Centre Obert, colònies urbanes, campaments, 
reforç escolar i atenció psicoterapèutica).

Gràcies a Caixa Proinfància l’any 2021 vam poder donar:

171 ajuts per a equipament escolar (targetes de 100 € 
amb les quals les famílies poden comprar roba, material 
escolar, material esportiu).

14 ajuts d’ulleres (targetes de 100 € per adquirir ulle-
res i audiòfons).

24 ajuts d’alimentació i higiene infantil (targetes de 
300 € per adquirir productes per a alimentació i higiene 
infantil per a infants de 0 a 3 anys). 

7 infants han estat atesos individualment en el reforç 
escolar, que permet  fer un acompanyament escolar 
intensiu per posar-los al dia en matèries bàsiques.

S’han augmentat les atencions terapèutiques, do-
nant resposta a les necessitats sorgides.

405 serveis (Centre Obert, Reforç Escolar, Campaments, 
Colònies urbanes, Teràpia Familiar) donats en total. 
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Àrea social



Un espai per 
créixer en igualtat 
d’oportunitats

Àrea educativa
I com ha anat l’any 2021?

A la Fundació Gavina creiem fermament que és possible 
construir un món en què els infants puguin exercir els seus 
drets i, amb el compromís social de tots, caminar cap a la 
igualtat d’oportunitats.

Amb un equip d’educadors/es molt potent i motivat, durant 
l’any 2021 l’Àrea Educativa va continuar acompanyant cada 
infant de manera integral en el seu propi camí. Des de la 
individualitat i des de la relació amb els companys/es, han 
transmès valors com el respecte, la solidaritat, la responsa-
bilitat, el compromís i l’estima cap als altres.

Gràcies a una major estabilitat de l’equip de professionals, 
en relació amb el que va ser l’any 2020, l’equip educatiu va 
poder continuar amb tots els seus projectes i fins i tot va 
engegar alguns de nous.

A més, l‘equip d’educadors/es va organitzar sessions men-
suals per iniciativa pròpia, en què a través de dinàmiques 
i jocs, van poder compartir com se sentien i cap on volien 
avançar. Perquè com diu Patricia Carral, cap de l’Àrea 
Educativa l’any 2021, “si et sents bé al lloc on ets i amb 
els companys que tens, pots portar a terme una feina de 
qualitat i empatitzar molt més amb els infants i les famílies 
i amb la seva situació”.

Així que l’any 2021 al Centre Obert es va respirar un ambi-
ent de motivació i ganes de seguir volant i creient en el que 
fem: el reforç escolar, les activitats de lleure, l’esport i la 
cultura i la participació en el barri.

El repte permanent dels professionals de l’Àrea Educativa 
és continuar fent un lideratge transformador sobre la vida 
de cada infant i dirigir la seva mirada cap a cada infant 
com un ésser únic ple de possibilitats i capacitats, que ens 
convida a fer una aposta decidida per tal que pugui superar 
les dificultats que l’envolten.
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A l’Àrea Educativa es concentra tota la tasca 
d’acompanyament dels infants de 4 a 22 anys, a través 
de dos projectes: el Centre Obert, on s’atenen els 
infants de 4 a 16 anys, i l’Espai Jove, que acull els nois 
i noies de 16 a 22 anys.



El Centre Obert, 
un espai d’inclusió

El Centre Obert és un servei extraescolar en horari diürn 
que, des del vincle estret i el tracte pròxim, ajuda a 
infants, adolescents i joves, i a les seves famílies, a evitar 
l’exclusió social, servint-se de mitjans com les activitats 
educatives i lúdiques. Ofereix una infància afectiva als 
menors, perquè puguin desenvolupar-se positivament en 
igualtat d’oportunitats.

La tasca es porta a terme a través d’un treball en xarxa amb 
els Serveis Socials, els Equips d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència (EAIA), els centres educatius i altres entitats de 
l’entorn de l’infant amb què compartim objectius i missió.

Les activitats es desenvolupen cada tarda de dilluns a 
divendres de 17 h a 19:30 h, en grups d’infants organitzats 
per edats: Petita Infància (4 a 8 anys), Infància (8 a 12 anys) 
i Adolescència (12 a 16 anys). Cada grup de 10 infants és 
acompanyat per un professional (educador o integrador 
social) i una o dues persones voluntàries.

Xifres de l’Àrea Educativa

Reforç escolar

112 infants
van participar al servei de reforç escolar

133 infants
d’entre 4 i 16 anys atesos 91%

5.832 sessions 
14% més que al llarg de l’any 2020 
(l’augment respon a la necessitat de 
prevenir els casos d’abandonament 
escolar, que en el barri del Raval, l’any 
2020 doblaven les xifres de Barcelona).

%
+14

97%

12%

Atenció psicopedagògica

16 infants
El 12% del total d’infants atesos al Centre 
Obert (gràcies al suport de la Fundació 
Talita).

Activitats esportives

129 nois i noies 
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Reforç Escolar, una garantia de futur

Cada tarda, aquells infants amb més dificultats d’apre-
nentatge escolar reben el suport de professionals i 
persones voluntàries, que els hi ajuden a fer els deures, 
a resoldre dubtes i a reforçar aquells coneixements que 
els hi resulten més complicats.

“El reforç escolar és fonamental, és la garantia de futur 
d’aquests infants, especialment després de dos anys de 
pandèmia, en què ha estat molt difícil la presencialitat 
a l’aula. Cal donar una oportunitat a aquests infants, 
perquè no sempre el seu entorn familiar els pot donar 
suport. Cal motivar-los per l’aprenentatge i cobrir les 
llacunes i mancances que principalment detectem en 
la lectoescriptura a la primera etapa de la infància”, 
diu l’Anna Castro, professional que fa reforç a un grup 
d’adolescents de l’ESO.

També apunta que “cal reforçar l’aprenentatge a través 
d’altres disciplines com el teatre o la música, que a més 
ajuden al desenvolupament emocional”.

L’esport a Gavina:  
una altra eina educativa

La pràctica esportiva, encara més després de la pandè-
mia, continua sent una eina important per treballar la 
salut física i emocional dels infants i adolescents. A la 
Fundació Gavina fem esport basat en valors, perquè cre-
iem que és una eina educativa molt potent a través de la 
qual es poden transmetre valors i avançar en el camí de 
la igualtat d’oportunitats.

L’any 2021, tot i que activitats com la “Lliga de valors”, 
en què participava el grup d’infants de 12 a 16 anys, es 
va haver d’anul·lar a causa de la Covid, tots els infants 
de 4 a 16 anys van fer algun esport: els petits, iniciació 
al medi aquàtic; el grup de 8 a 12 anys, també va fer 
natació i va participar en la Lliga Frisbee Ultimate; i el 
grup de 12 a 16 anys va gaudir de les activitats de multi 
esports, defensa personal i entrenaments de futbol mixt.

Gavina, la més tropical

Després de dos anys d’anul·lacions, els infants van poder 
participar en diversos projectes, accions i festes populars 
com la Castanyada, Carnestoltes, el Dia de la Dona, etc.

El projecte Mirades de barri va ajudar a construir noves 
mirades sobre el barri del Raval, trencar estereotips i 
ensenyar projectes transversals que es desenvolupen 
al barri. Va donar a conèixer que al Raval hi ha molta 
riquesa cultural, associativa i artística, i que és un barri 
ple de vida, d’activitats i de festes populars inclusives i de 
tradició, on viu gent molt diversa que cada dia lluita per 
dignificar el barri.

A l’edició de l’any 2021, la decoració de la porta dissenya-
da i construïda pels infants i professionals de la Fundació 
Gavina va guanyar el primer premi a la decoració de les 
portes en la Ravaltostada, la festa de carnaval del Raval.

També va ser un èxit una de les activitats estrella del 
Centre Obert, el túnel del terror: crits, foscor, educadors 
i joves disfressats terroríficament a una jornada divertida 
en la qual es va posar a prova la creativitat de les educa-
dores i la valentia dels petits.
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“M’agrada el Centre Obert perquè riem, 
les educadores són amables, fem moltes 
activitats i parlem de moltes coses. Aquí 
trobem nous amics. Venir aquí és passar el 
temps divertidament divertit!”

Grup d’Infància (8 a 12 anys)

“A mi em van agradar els jocs d’aigua que 
vam fer a la plaça de les Tres Xemeneies i la 
festa Ravaltostada, en la qual la Fundació 
Gavina, amb el lema Raval Tropical, va 
guanyar el primer premi per la decoració de 
la porta d’entrada”

Grup d’Infància (8 a 12 anys)

“De les activitats al Centre Obert, recordo 
molt “La cursa del crit”: el repte era veure 
qui aguantava més temps cridant; també el 
joc de l’amagatall fosc i la visita al teatre 
els divendres”

Grup d’Adolescents (12 a 16 anys)

“Ens agrada venir al Centre Obert perquè 
fem activitats divertides que no es fan 
enlloc més i així no gastem tot el nostre 
temps al mòbil”

Grup d’Adolescents (12 a 16 anys)

El testimoni
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L’Espai Jove,  
el camí cap a 
la vida adulta

És un espai educatiu dirigit a joves de 16 a 22 anys que, 
a través d’experiències vitals enriquidores i positives, 
impulsades pels mateixos joves i per l’educador, busca 
que els joves tinguin les competències, habilitats i els 
valors per fer front a la vida adulta, amb maduresa, 
responsabilitat i autonomia.

Aquest espai acull joves vinculats/des al barri del 
Raval, que estan a diverses etapes formatives: cicles 
formatius, batxillerat i universitat. També hi ha algunes 
persones que han abandonat els estudis i l’educador 
les guia a reprendre el camí acadèmic i perquè l’aban-
donament no sigui una causa més d’exclusió social.

La igualtat d’oportunitats és la nostra principal fita, 
però encara ho és més si es tracta de les noies. Per 
això, gràcies al suport dels professionals i dels recursos 
de beques, per al qual comptem amb el suport d’algu-
nes empreses i fundacions, hem aconseguit que cada 
dia hi hagi més noies superant dificultats i arribant a 
l’èxit, perquè l’èxit de les noies de Gavina és un èxit 
compartit i celebrat.

“És un espai que m’ha ajudat molt per retrobar els estu-
dis, ja que els havia abandonat. A l’Espai Jove m’ajuden 
a fer els deures, a preparar els exàmens i a compartir 
amb altres joves de la meva edat. Si no hagués vingut 
aquí, segur que no aprovaria i em passaria el temps a 
casa sense fer res”, diu Mariam.

“L’Espai Jove és un espai adaptable al que necessita 
la diversitat de perfils dels joves i dels seus nivells 
formatius. L’activitat principal és el reforç escolar, però 
al llarg de l’any 2021 també vam fer activitats puntuals, 
tallers i sortides”, afirma Guillermo Alcover, educador 
de l’Espai Jove.

L’Espai Jove davant l’abandonament 
escolar 

Donat que un dels nostres objectius és la prevenció de 
l’abandonament escolar i l’acompanyament dels i les 
joves que acaben abandonant els estudis, l’any 2021 vam 
atendre tres casos: dues noies i un noi que van deixar els 
estudis a l’etapa postobligatòria.

Davant els casos d’abandonament –que són un cop im-
portant per al jove i el seu entorn–, ens posem en marxa 
de manera immediata per tal d’avaluar les sortides esco-
lars que pot tenir el/la jove, complementar amb cursos 
que es puguin ajustar al seu perfil i derivar-los a altres 
serveis que els puguin ajudar, davant una situació que, si 
no fos pel suport de l’Espai Jove, podria ser viscuda com 
un gran fracàs vital, però que intentem que ho puguin 
viure com a una nova oportunitat.

Cada vegada més casos d’èxit

Per l’Espai Jove cada tarda passen nois i no-
ies que somien amb un futur millor que el que, 
segurament, han tingut els seus pares. Venen a 
la Fundació Gavina amb il·lusió per estudiar, fer 
els deures i compartir amb altres joves del Raval. 
S’ajunten somnis i esperances, reptes i oportu-
nitats. I en mig d’aquest espai per créixer, cada 
vegada hi ha més casos d’èxit.

Dina Bel Kaid, 19 anys

La Dina Bel Kaid té dinou anys, és la primera ma-
trícula d’honor del Raval i actualment fa el segon 
any de dret a la Universitat de Barcelona. L’any 
2021, a la temporada d’estiu, va poder treballar 
en un dels projectes de la Fundació Gavina.

Dina Boujedain, 18 anys

La Dina Boujedain té divuit anys i després d’un 
tortuós camí per l’ESO, per fi ara està encan-
tada estudiant higiene bucodental i a punt 
de treure’s el carnet de conduir, gràcies a les 
Beques-Gavina. La Dina continua vinculada a 
l’Espai Jove i està molt il·lusionada amb la for-
mació professional que forma part del seu camí 
cap a la vida adulta.
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Beques escolars, 
una eina bàsica de l’Espai Jove 

Les beques escolars, que permeten als joves fer front a 
despeses com la matrícula, llibres i material informàtic, 
material escolar i esportiu, transport, activitats, cursos i 
sortides i altres despeses bàsiques per continuar es-
tudiant és un dels puntals bàsics del Centre Obert i de 
l’Espai Jove.

Les beques fan possible que els i les joves d’entre 12 i 
22 anys puguin continuar estudiant amb la certesa que 
tenen cobertes les seves necessitats més bàsiques.

La Fundació Bosch Aymerich durant l’any 2021 ha estat 
un dels principals aliats per portar a terme aquest pro-
jecte, gràcies a un conveni de col·laboració signat l’any 
2020 per un període de tres anys, amb l’objectiu comú 
d’aconseguir una educació en igualtat d’oportunitats.

Monitors pel futur,  
un projecte d’inclusió

És un projecte que busca apropar els joves de 15 a 17 
anys a la descoberta del món de l’educació, el lleure i 
els seus valors. Amb la seva trajectòria de setze anys, 
sempre ha apostat per la inclusió social donat que els 
participants són nois i noies tant del Raval com d’esco-
les d’altres barris de la ciutat.

“Busquem que Monitors pel futur sigui una eina per 
tal que els i les joves tinguin una experiència formativa 
i participativa en un format actiu, dinàmic i lúdic, per 
tal de promoure valors cívics i socialitzadors; adquirir 
competències socials, comunicatives i laborals, com a 
part d’un procés de transformació personal; treballar 
l’equitat de gènere i la diversitat cultural dins el terri-
tori; i fomentar la igualtat d’oportunitats i els drets de 
ciutadania dels infants i adolescents”, afirma Guiller-
mo Alcover, responsable del projecte.

Els projectes transversals 
de l’Àrea Educativa

9 joves
han portat a terme 
activitats de reforç 
escolar

17 persones 
d’entre 15 i 17 anys han 
participat a les diferents 
edicions del Projecte 
Monitors pel futur

12 joves
han rebut 16 beques 
escolars

20 | Memòria Fundació Gavina 2021

Àrea educativa

“A l’escola estem molt contents de poder 
participar en aquest projecte perquè és 
un espai per créixer personalment i una 
manera d’aprendre a partir de la realitat. 
Es tracta de desenvolupar una cultura de 
la col·laboració i de la consciència social 
que s’ha anat consolidant a la nostra 
escola al llarg dels anys”

”

“Monitors pel futur fa que els i les joves de 
Sant Paul’s School participin en un projecte 
al Raval, surtin de la seva zona de confort 
i s’acostin a altres realitats. S’adonen que 
també poden ajudar i poden rebre quelcom 
positiu d’experiències com la de Monitors 
pel futur. Així, a través d’una experiència 
rellevant, poden apropar-se a la realitat, 
aprendre i fins i tot veure la realitat d’altres 
joves i adonar-se de la gran sort que tenen, 
i de la responsabilitat que se’n deriva. Els i 
les joves de la nostra escola s’adonen que 
també poden fer alguna cosa per ajudar, 
quelcom com una devolució ètica cap als 
que més ho necessiten”

El testimoni
Patricia Carranza 
Directora de Sant Paul’s School, 
escola amiga i col·laboradora de la 
Fundació Gavina

Glòria López-Barrena, 
coordinadora del Projecte 
de Voluntariat de Sant Paul’s 
School i Patricia Carranza, 
directora.
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Educació en 
contacte amb 
la natura

Lleure i cultura Quan el que veus des de la finestra de casa teva és un 
carrer estret, fosc i insegur, no és difícil imaginar quin 
sentit té el projecte de lleure de la Fundació Gavina 
per als infants que atén... Una setmana de colònies a 
la muntanya, ficant els peus al riu i respirant aire pur; o 
cinc dies de casal ple d’activitats divertides com anar al 
Tibidabo, a la piscina o a la platja. 

Aquestes activitats són una vàlvula d’escapament de les 
seves situacions quotidianes d’exclusió social i un temps 
i un espai educatiu per riure i per créixer juntament amb 
noies i nois de la seva edat.

Aquest és l’enorme valor del lleure educatiu que portem 
a terme entitats socials com la Fundació Gavina.
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”

“El que més recordem de l’any passat 
són les colònies a Planoles. Van ser molt 
divertides. Vam anar a la casa gran i vam 
veure més de cent estrelles. Va ser molt 
emocionant! A l’estiu que ve ens agradaria 
tornar a la muntanya, a la piscina, jugar al 
mata-conills i divertir-nos molt”

Grup de Petita Infància (4 a 8 anys)

“Ens va encantar poder fer el casal i les 
colònies. A les colònies ens va sorprendre 
molt veure les muntanyes i poder estar en 
un lloc tan tranquil, com Planoles (poble 
del Pirineu on tenim la casa de colònies). 
No se sent res, només els insectes i els 
ocells. També ens va encantar la pista de 
futbol, perquè està molt a prop de la casa i 
és molt gran. Ens agradaria que hi hagués 
una pista com aquesta al Raval a prop del 
Centre Obert”

Grup d’Infància (8 a 12 anys)

“Ens va encantar anar a l’Illa Fantasia, 
al bubble footbal i al paintball. Va ser un 
estiu brutal! També recordo la piscina de 
colònies quan vam començar a nedar per 
sota de l’aigua i el menjar de la cuinera a la 
casa de colònies de Planoles”

Grup d’Adolescents (12 a 16 anys)

El testimoni
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Xifres del Projecte 
de Lleure i Cultura

L’any 2021, vam tenir algunes anul·lacions i canvis de dates 
a causa de la Covid, però així i tot:

150 persones
van participar en les activitats de Lleure i de Cultura

46%
46% del total 
d’infants atesos per la 
Fundació Gavina

637 serveis i estades 
en Casals, Colònies, Caps de Setmana i Sortides d’un dia

111 infants i 
adolescents 

van participar en els casals

7 setmanes 
de casal

154 estades 

en sortides de Colònies al Pirineu 

9 sortides 
 de Colònies al Pirineu*

24 persones  
participants en sortides d’un dia

3 sortides 
 d’un dia

Casals

Sortides al Pirineu

Sortides d’un dia

* Sortides de Colònies al Pirineu: 
  Un cap de setmana amb els infants 
  Dos caps de setmana en Família 
  Tres torns de colònies de 5 dies a l’estiu 
  Un torn de colònies de 7 dies a l’estiu 
  Dues sortides de Vacances en Família al   
  mes d’agost
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Els comptes clars
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Ingressos

Total d’ingressos: 827.995€

450.891€
Ingressos privats (54,5%)

377.104€
Ingressos públics (45,5%)

Com es distribueixen les fonts 
de finançament privat? 

Total d’ingressos privats: 450.891€

294.956€
Donacions de particulars, 
empreses, i entitats (65,5%)

136.640€
CaixaProinfància (30,3%)

222.404€
Generalitat de 
Catalunya (58,9%)

154.700€
Ajuntament de 
Barcelona (41,1%)

19.295€
Altres 
ingressos 
(4,2%)

407.216€
Centre Obert 
i Espai Jove (49,5%)

Despeses

Total despeses: 824.434€

161.378€
Casals, colònies i caps 
de setmana (19,5%)

120.918€
Famílies i necessitats 
bàsiques (14,7%)

105.969€
Menjador (12,8%)

28.953€
Despeses 
extraordinàries (3,5%)

D’on provenen els 
nostres ingressos?

Com invertim 
els recursos?

Ingressos públics: Generalitat de 
Catalunya i Ajuntament de Barcelona

Total d’ingressos públics: 377.104€



Comunicació

113 publicacions  
online, entre articles d’opinió i continguts 
publicats a la pàgina web i a les xarxes 

337 escoles, entitats, 
empreses i particulars 
van col·laborar en els projectes de la Fundació Gavina

9 aparicions 
als mitjans de comunicació

200 infants i 
adolescents  
d’escoles de Barcelona participen a les 
xerrades de sensibilització que fa la 
Fundació Gavina

3 campanyes 
d’estiu i Nadal i Sant Jordi
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Aliances

Empreses

Escoles

Fundacions

Agraïm el suport i la generositat de les 337 escoles, entitats, 
empreses i particulars que van col·laborar en els projectes 
de la Fundació Gavina a l’any 2021. Gràcies a totes i tots!

Evzon, SL.

Fundació Francesc Carbó Cotal, Fundación Privada 
Solidaridad.

Entitats

Comunitat de Vida Cristiana Berchmans/Congregación 
de la Anunciación y San Juan Berchmans, Comunitat 
germanor Manuel Roma Padrosa, Parròquia Santa Maria 

de Barberà, Parròquia Sant Jordi, Residència Esclaves del 
Sagrat Cor, Suport a la Innovació i la Recerca Educativa 
(CESIRE).



Fundació Joan Salvador Gavina 
Nou de la Rambla, 39-41 
08001 Barcelona

www.fgavina.org

facebook.com/FundJSGavina

@FundJSGavina

@fundjsgavina


