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Benvolguts i benvolgudes, 
 
Gràcies pel vostre interès en la nostra entitat. Si llegiu 
aquestes línies enguany és perquè formeu part de la gran 
família del Gavina: donants, col•laboradors, simpatitzants, 
voluntaris... tots i totes necessaris per poder a dur a 
terme la nostra tasca.

L’any 2018 ha estat un any molt intens en quant a activitat, 
tal com podreu comprovar en aquestes pàgines. Ha estat 
també un any en el que hem començat a preparar amb 
molta il•lusió el 40è aniversari de la nostra entitat, que 
celebrarem durant el 2019. 

El nostre aniversari coincidirà amb el 30è aniversari de 
la Convenció dels Drets dels Infants, que a l’any 1989 va 
ser el primer tractat internacional en reconèixer els drets 
i deures dels infants. La Convenció aplica a la infància la 

declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions 
Unides i en virtut de l’especial protecció que necessiten 
els infants s’estableixen els següents quatre principis 
bàsics: 
 
 
   No discriminació.

   Defensa del millor interès de l’infant.

   Dret a la vida, a la supervivència i al desenvolupament

   Respecte per les opinions dels infants 
 
 
La Convenció dóna expressament veu als infants i els 
fa protagonistes del seu desenvolupament. Al Gavina fa 
molts anys que treballem per donar aquesta veu pròpia 
als nens i nenes que atenem. I ens hem permès jugar 
amb el nostre nom, amb la nostra identitat per afirmar 
que els infants volen volar.

Vosaltres VOLEU QUE VOLIN?  
Ajudeu-nos a aconseguir-ho! 
 
 
Anna Vives 
Presidenta 

Reptes 2019

Els infants volen volar

Treballar per la igualtat de gènere i deconstrucció de mirades estigma-
titzants.

Continuar sensibilitzant per desmuntar rumors que són el germen 
d’actituds discriminatòries i que dificulten la convivència intercultural.

Fomentar la participació i la implicació de les famílies per a què passin 
de ser “receptores” a “participants” i col•laboradores.
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La Fundació Joan Salvador Gavina realitza un 
treball de promoció de la qualitat de vida infantil 
i familiar oferint activitats i serveis amb l’objectiu 
de dur a terme una acció compensadora, sempre 
des d’una perspectiva de prevenció i educació.

La intervenció socioeducativa que fem vol res-
pondre a les necessitats bàsiques i socials dels 
infants, joves i les seves  famílies, en situació de 
vulnerabilitat social. Aquesta tasca la realitzem al 
districte de Ciutat Vella, concretament al barri del 
Raval de Barcelona.

Punt de partida
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El Raval. Diversitat i història entre 
carrers atapeïts
Un 56% del veïnat del Raval prové de diferents llocs del 
món. Després de l’espanyola, les nacionalitats majoritàries 
són la pakistanesa, molt concentrada al Raval Sud, i la 
filipina que es troba, majoritàriament, al Raval Nord.

 
La Fundació ha atès
• 402 persones
• 253 infants 
• 141 famílies
• 149 adults

Situació de les famílies

L’habitatge: un dret vulnerat
Dia a dia ens trobem amb famílies monomarentals, amb 
amenaces de subsistència com la pobresa energètica, el 
perill de desnonaments amb fills/es a càrrec, la situació 
de violència en el si de la família o el persistent atur. 
 
Els indicadors de vulnerabilitat de les famílies que acom-
panyem ens mostren valors sensiblement superiors als 
d’anys anteriors. En aquest sentit, cal destacar el pro-
blema de l’habitatge i l’efecte que està tenint: l’augment 
del preu dels lloguers, els habitatges subarrendats i en 
condicions precàries, la venda i l’enderrocament d’im-
mobles al barri del Raval i el cúmul d’impagaments dels 
subministres. Aquesta situació provoca una precarietat 
que en molts dels casos esdevé crònica.

Procedència famílies de 
la Fundació 

La població immigrada atesa representa el 
75,89% de famílies. Amb tot, el 75,5% dels 
infants són nascuts a Espanya.

Lloc naixement infants atesos

45,3% Problemes d’habitatge

43,9% Monomarentals

41,8% Sense cap adult treballant

39%    Pobresa energètica

37,5% Nombroses

19,8% Violència intrafamiliar

9,9%  Sense cap ingrés

24,11% 18,96% 12,05%26,24% 5,67%
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L’estructura de la personalitat de l’infant depèn 
de la qualitat i la intensitat dels vincles que s’es-
tableixen en els primers anys de vida. I és el con-
text adult familiar el que li aporta suport, afecte i 
referències socials bàsiques. 

La Fundació sustenta que el suport al nucli familiar 
és vital així com ho és prevenir l’exclusió de les 
famílies a causa de la manca de recursos econò-
mics i de xarxa familiar o social.

En aquest sentit el Gavina proporciona espais 
i serveis de suport, amb la redacció de plans 
familiars, per a preservar l’infant de les situacions 
que li són perjudicials pel seu desenvolupament 
integral o pel seu benestar. Aquesta actuació 
preventiva evita, en moltes ocasions, situacions 
de risc que podrien desembocar en el desempa-
rament del menor.

Un espai de prevenció i 
suport
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Centre Obert
És un servei preventiu, dirigit a infants i adolescents de 
4 a 18 anys, així com a les seves famílies, fora de l’horari 
d’escolarització obligatòria. La seva finalitat és donar su-
port, estimular i potenciar l’estructuració de la persona-
litat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics 
i d’esbarjo, així com compensar deficiències socioeduca-
tives.

145 participants  
55 voluntaris/es de suport 

Espai Jove
Espai educatiu obert i de referència, dirigit a joves de 
16 a 22 anys, centrat en l’etapa juvenil, amb la finalitat 
d’aconseguir les competències, les habilitats i els valors 
necessaris per fer front a la vida adulta, amb maduresa, 
responsabilitat i autonomia.

26 participants  
14 voluntaris/es de suport 
 

Atenem les necessitats bàsiques
Des de la Fundació s’ofereixen serveis que, davant la 
situació de precarietat sòcio-econòmica, contribueixen 
a donar resposta a les necessitats més prioritàries, tant 
en l’àmbit de l’alimentació, com de la higiene, la roba, en 

facilitar tractaments odontològics i oftalmològics, medi-
caments que no entren per la Seguretat Social i targes de 
transport.

402 persones ateses i 141 nuclis familiars 
12 voluntaris/es de suport

 
Servei de Menjador
Aquest servei s’ofereix a adolescents i joves, de 12 a 18 
anys, amb famílies amb situacions econòmiques insufi-
cients per atendre les seves necessitats alimentàries. 
Són joves amb necessitat d’espais socio-educatius per 
tal de prevenir conductes de risc que es poden donar 
especialment en l’adolescència.

41 persones ateses 

Participants Centre Obert

145 Total

50 joves de 12 - 18 anys

47 infants de 8 - 11 anys

48 infants de 4 - 7 anys

Atenció oftalmològica i odontològica

Àpats

17.535 berenars anuals

3.200 àpats menjador escolar

2.893 àpats períodes vacacionals

Hem augmentat 
l’atenció en un 3,5% 
respecte l’any 2017

416 consultes odontòlogiques

56 beneficiaris/es

56 consultes oftalmològiques

68 beneficiaris/es

23.628 Total
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Els infants i joves que atenem es troben en desi-
gualtat d’oportunitats, a nivell escolar, en relació 
a altres nois i noies d’altres barris de la ciutat.  
L’objectiu de la Fundació és prevenir el fracàs i 
l’abandonament escolar prematur oferint reforç i 
acompanyament en els estudis.

No volem que ningú quedi fóra de joc, és per això 
que treballem la comprensió lectora i el reforç de 
matèries. Facilitem espais en silenci, recursos, 
ordinadors i els infants, adolescents i joves fan els 
deures de l’escola i l’institut amb l’ajuda del volun-
tariat. 

Trobem joves amb ganes d’estudiar més enllà de 
l’ensenyament obligatori amb una situació econò-
mica familiar deficient. La Fundació, amb el suport 
d’entitats i organitzacions, els ofereix beques 
d’estudis que redueixen l’impacte econòmic a la 
família i incideixen en l’èxit acadèmic del jove.

Un espai per
aprendre
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El risc de fracàs escolar 
al districte de Ciutat 
Vella de Barcelona és 6 
vegades més alt que el 
d’un districte amb ma-
jors oportunitats de la  
mateixa ciutat.

178
infants i joves han fet reforç 
escolar individual i en grup

17
voluntaris/es han dedicat 

4.700 h. al reforç d’estudis

21.419€
dedicats a beques d’estudi

640
sessions de suport  

psicopedagògic

88
coordinacions amb  

mestres i tutors

Resultats

13.600 hores
de reforç escolar i  

acadèmic

Què hem aconseguit
• Millorar l’èxit educatiu dels adolescents i joves. El 90% 

dels nostres adolescents i joves estan realitzant  
estudis postobligatoris. 

• Millorar les coordinacions i el treball multidisciplinari 
gràcies a la incorporació de la figura de l’Integrador i 
l’Educador Social a les escoles i instituts. 

• 97 trobades de coordinació en taules de treball en 
xarxa amb agents socials, de salut i lleure. 

• Hem acostat i estimulat la lectura als infants amb la 
visita a les Biblioteques de proximitat.

Infrme d’oportunitats 
educatives a Barcelona
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A la Fundació oferim activitats i serveis per  
desenvolupar habilitats socials i fomentar valors 
que afavoreixin la convivència. L’esport és una 
d’aquestes activitats i la seva pràctica permet 
endinsar-se en el món dels reptes, dels èxits, les 
frustracions i la seva superació. L’esport és donar 
el millor d’un mateix, confrontar-se i entregar-se, 
no separar el cos de l’esperit.

Aprendre a conviure en igualtat és fonamental per 
a prevenir la violència de gènere i per facilitar 
la detecció prematura de relacions abusives. Els 
infants volen centrar-se en reinventar-se, en poder 
ser la versió d’ells mateixos. La Fundació esmerça 
esforços per a fer una intervenció coeducadora 
que donarà lloc a la superació d’estereotips en 
favor d’una igualtat real d’oportunitats. 

Un espai per conviure i 
superar-se
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Perspectiva de gènere 
 
En tots els projectes de la Fundació promocionem els 
valors en vers el respecte a la diversitat de gènere,  
funcional, sexual, cultural, religiosa etc.

Tots els professionals de la Fundació han participat en 
cursos de formació específics sobre l’atenció als infants 
i famílies des d’una perspectiva de gènere. Com a entitat 
estem adherits a la xarxa antirumors i fem formació amb 
el voluntariat i les persones que atenem per trencar  
patrons preconcebuts i fer una intervenció inclusiva. 

Esport Ultimate Frisbee 
 
La Fundació ofereix aquest esport no competitiu mixt, on 
es valora molt el treball en equip, el diàleg i la igualtat de 
sexes, ja que l’Ultimate Frisbee és una disciplina espor-
tiva on nois i noies formen un mateix equip. Es tracta 
d’aconseguir que els infants i adolescents, de 8 a 17 anys, 
tinguin respecte pel contrari, pel joc, que treballin con-
juntament i que desenvolupin una actitud crítica davant 
conductes i actuacions de manca de valors.

34 participants 
4 voluntaris especialistes en frisbee

Grimpa’t. Experiència d’escalada  
 
Es tracta d’una acció esportiva-educativa de treball de la 
salut i de superació de barreres personals mitjançant 
l’esport de l’escalada. Adolescents i joves ha treballat el 
control corporal, el rendiment motor, el desenvolupament 
dels mecanismes de percepció, decisió i execució, així 
com la cooperació entre companys/es. 

10 participants
2 voluntaris/es de suport

Respirem tal com vivim 
 
El Kundalini ioga entrena la ment per a ser forta i flexible 
de cara a poder afrontar els canvis, l’estrès, les difi-
cultats i poder controlar les emocions amb la respiració. 
Aquesta activitat es va oferir a les famílies i, especialment 
a la dona com a protagonista, per a contribuir a la millora 
del seu benestar i qualitat de vida. Els canvis que es  
produeixen en la dona, tenen efectes per a la resta de 
membres del nucli familiar i del seu entorn més immediat. 

10 participants

Participants  
Activitats esportives

Gavina fa esport i educa en valors 
per reduir la masculinització espor-
tiva.

Total 232 participants

Multiesports

Psicomotricitat

Activitats aquàtiques

Ultimate frisbee

Cursa Rambla Raval

Iniciació esportiva

Judo

Fem esport!

Escalada

Activa’t
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48,51%

Ingressos  
856.219 €

47,31%52,69%

Els comptes clars

Els ingressos tan sols han disminuït un 1,8 % respecte l’any anterior 
gràcies a que el dèficit resultant de la pèrdua d’una subvenció del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, l’any 2017, 
s’ha pogut eixugar en bona part amb l’ increment de donacions 
d’empreses, entitats i persones particulars.

Centre Obert i Espai Jove
Famílies
i N. Bàsiques Menjador

Les despeses han disminuït pràcticament un 1%, per la política 
d’austeritat realitzada per l’entitat. Aquest fet no ha repercutit en 
els principals projectes d’atenció directa de la Fundació.

451.142 € 405.077 €

413.962 € 196.392 €

23,09% 16,1% 12,3%

137.781 € 105.089 €

Fons privats Fons públics 

Casals, colònies 
i caps setmana

Despeses 
853.224 €

12 | Memòria 2018



Donacions d’empreses, entitats i particulars Caixa ProInfància

39,76%58,89%

Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona

Ingressos  privats 
451.142 €
Els ingressos privats han suposat el 52,69% del total d’ingressos. 
D’aquests, el 67,56% corresponen a donacions d’empreses, entitats 
i persones particulars, el 30,18% al Programa Caixa ProInfància de 
l’Obra Social la Caixa i, la resta, procedeixen d’altres tipus de  
donacions i aportacions.

Ingressos públics   
405.077 €
Els fons públics han suposat el 47,31% dels ingressos totals 
procedents principalment, de la Generalitat de Catalunya, 
(58,89%) i de l’Ajuntament de Barcelona (39,76%).

Els nostres comptes s’audi-
ten anualment.

12,3%

105.089 €

67,56%

304.792 €

30,18%

405.077 €

Caixa ProInfància

136.155 €
Altres 
ingressos

2,26%

10.195 €

Altres 
ingresos

1,35%

5.468 €235.550 € 161.059 €
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Jugar és el més bàsic per un infant. El lleure és 
un dret reconegut a la Convenció dels drets dels 
infants però, malauradament, no tots els infants 
el tenen garantit ni, especialment, aquells que es 
troben en una situació de fragilitat sociofamiliar.

La Fundació, des de fa 40 anys, ofereix espais de 
lleure educatiu que afavoreixen activitats d’experi-
mentació, de respir, de calma i de convivència a la 
ciutat i a la natura durant el curs i en èpoques de 
vacances escolars.

Les activitats de lleure són dirigides als menors  
i, també, a les seves famílies. Moltes d’elles viuen 
immerses en un entorn de pressió i de multiplicitat 
de dificultats que les fa tenir l’ànsia d’un respir, d’un 
parèntesi restablidor i terapèutic lluny de l’estretor 
dels carrers del barri.

Un espai 
per experimentar 
i divertir-se
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Què hem aconseguit
• Participar en les  activitats i festes culturals i comuni-

tàries del barri i de la ciutat. 
 
Que famílies que per motius culturals veuen amb 
reticència que els seus fills i filles vagin de colònies, 
canviïn d’opinió després d’una experiència de convi-
vència familiar a Planoles (Ripollès).  

• Incorporar dinàmiques de millora de les habilitats de 
relació com l’escolta activa, l’empatia i el respecte als 
iguals.  

• Aprendre una cuina senzilla i saludable tot cuinant 
pares i fills/es junts. 

• Afavorir la interculturalitat i cohesió social entre famílies 
de diversos orígens.

Hem ofert activitats de 
lleure durant tot l’any, 
especialment, durant els  
mesos de juliol i agost

172
infants i joves participen 

d’activitats de casal

3.150 h.
dedicades per voluntaris/es 

a activitats de lleure

?
adults en estades de  

colònies a El Caliu (Planoles)

83
persones gaudeixen de 

vacances en família

136
estades de “respir” de cap 

de setmana a Planoles

Resultats

Dret al lleure  
Informe Síndic de Greuges

?
infants en estades de  

colònies a El Caliu (Planoles)
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Tot i l’hostilitat del territori i l’entorn marcadament 
estereotipat i carregat socialment de prejudicis, 
els adolescents i joves del Raval estan treballant 
per a positivar la mirada sobre el seu barri, i 
desconstruint la mirada estigmatitzadora que es 
té sobre ells/elles i el seu entorn, per part de la 
societat en general. La Fundació treballa per a 
garantir-los la igualtat d’oportunitats, facilitant i 
promocionant l’accés a activitats i recursos que 
els permetin construir-se com a persones i trans-
formar el seu entorn. 
 
Cal seguir treballant per augmentar la participa-
ció de forma activa. Molts joves entenen la par-
ticipació com un mer consum d’activitats, com a 
receptors i no com agents actius que proposen i 
poden transformar i decidir el què volen fer. Poc 
a poc, aquest concepte està canviant amb l’oferta 
que la entitat fa d’activitats autogestionades, com 
són: el “kfarem”, el “tu tries” o les assemblees.

Un espai per esforçar-se
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Dades  
rellevants

Ha augmentat la participació de les famílies en el procés educatiu del seus fills/es 
amb tallers com: “Parlem els pares”, “Pares a les dinàmiques emocionals”.

El 100% dels adolescents i joves participen activament en l’elaboració i avaluació 
del seu Projecte Educatiu Individual.

El 2018 cap participant als projectes de Centre Obert i Espai Jove ha abandonat 
els estudis.

Seguiments individualitzats
Tots els infants, adolescents i joves reben atenció i  
seguiment amb tutories personalitzades que els propor-
cionen confiança i un vincle per la millora del seu procés 
personal i d’aprenentatge.  

Monitors pel futur
Es tracta d’un projecte que forma i vincula menors de 15 
a 17 anys, de diferents procedències i estudis (joves del 
districte de Ciutat Vella i joves d’escoles i instituts de la 
ciutat de Barcelona) que senten la inquietud de fer quel-
com en la resolució de les necessitats dels col•lectius 
més vulnerables. Aquesta formació els descobreix la tas-
ca educativa com a possible opció laboral i els propor-
ciona el seu primer contacte amb el món del voluntariat.

32 participants de diferents entitats socials del terri-
tori i d’escoles de Barcelona 

Compartint amb tu
Mentre infants de 4 a 8 anys realitzen una activitat de 
teatre, les seves mares/pares comparteixen amb els 
educadors/es aspectes sobre la criança dels fills, família, 
interessos, motivacions i valors. 
 
 

Assemblees 
Consisteix en una activitat que fomenta la capacitat 
de decisió, compromís i organització dels adolescents 
i joves. Espai de discussió i resolució de conflictes dins 
el propi grup d’iguals per tal d’enfortir els acords presos 
i la normativa a seguir a les activitats on participen. En 
aquests espais de reunió grupal també es fan dinàmiques 
en relació al bullying, els estereotips que simplifiquen la 
realitat, etc. 

35 participants

 
Primeres experiències laborals
El Banc de Recursos Comunitari de Ciutat Vella és una 
iniciativa público-comunitària impulsada conjuntament 
pel Districte de Ciutat Vella, Barcelona Activa, el Pla de 
Barris Raval Sud Gòtic Sud i el Projecte Itaka (Impulsem, 
Colectic i Fundació Gavina), per donar servei de préstec 
gratuït de materials a les entitats socials i culturals del 
districte.

El projecte implica la formació i contractació de joves que 
gestionen el Banc de Recursos, fet que els permet l’oportu-
nitat d’accedir al món laboral. 

41 participants

Creiem en la capacitat dels éssers 
humans per adaptar-se positivament 
a les situacions adverses.

Del total de participants a la formació de Premonitors, un 65% han fet pràcti-
ques a la Fundació i/o a altres entitats socials del barri. 
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El Gavina té com a missió oferir opcions i possi-
bilitats, acompanyar i minimitzar els efectes de la 
manca d’oportunitats i, per sobre de tot, fer preven-
ció i educar per a la superació i l’erradicació de les 
fondes fractures de la societat on vivim.

La participació d’entitats, escoles, empreses i 
societat en general en accions de millora social, 
forma part del conjunt de compromisos que donen 
un valor afegit a l’activitat de l’entitat. Amb aquesta 
voluntat d’implicació i de crear valor conjuntament, 
oferim a aquelles persones que s’acosten a la 
Fundació la possibilitat d’esdevenir constructors 
d’una societat més justa i cohesionada.

Un espai solidari i 
de sensibilització
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Què hem aconseguit
• 40 empreses, entitats i centres escolars s’involucren i 

col·laboren en projectes de la Fundació després d’una 
acció de sensibilització.

• 400 persones assisteixen al concert solidari, en favor 
del Gavina, gràcies al suport d’entitats col·laboradores.

• Visitar les escoles de Barcelona amb qui tenim un 
vincle de col·laboració i algunes de noves per refermar 
o iniciar el nostre compromís conjunt.

• Actualització del web amb un nou disseny i una nova 
estructura ben organitzada i navegable per tal de gene-
rar nous visitants i fidelitzar els visitants online. 

• Inciar el rodatge d’un documental de la trajectòria de 
l’entitat amb el suport d’empreses compromeses.

Gràcies a les accions 
de sensibilització s’ha 
aconseguit material  
escolar i joguines per 
valor de 8.837 €

37
centres escolars, organizta-
cions i empreses ens visiten

1.159
persones ens visiten per 

conèixer què fem

17.299
impactes a la campanya  
#sigueselquevulguisser

5
convenis de col·laboració 

amb empreses 

37
publicacions en mitjans 

digitals i escrits

Resultats

Segueix-nos

88,8%
es mostren satisfets/es amb 
les accions de sensibilització 
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L’equip humà
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Sumant esforços
L’equip humà del Gavina és dinàmic compromès, i creu 
en la intervenció socioeducativa i la implicació amb la 
societat com a eina generadora d’un canvi social. Desen-
volupa una tasca que demana una lluita activa pet tal de 
superar les desigualtats socials i s’enfronta diàriament 
als nous reptes.

El Patronat de la Fundació està constituït per persones 
voluntàries que ostenten el càrrec sense remuneració, 
l’exerceixen de forma altruista i vetllen pel bon govern de 
l’entitat.

L’equip de professionals garanteix la marxa de tots els 
projectes i desenvolupa totes les accions d’atenció edu-
cativa i social dels infants, adolescents, joves i els seus 
familiars així com coordina el treball del voluntariat.

El Gavina neix i creix amb el voluntariat, des del seu 
origen, l’any 1979. L’entitat compta amb el suport del 
voluntariat en totes les seves àrees d’acció. 

15 membres del Patronat 
21 professionals

Voluntariat, un valor segur
Les persones voluntàries que participen al Gavina són  
un valor afegit que enriqueixen la manera de fer i les 
experiències de l’entitat.

Any rere any, la Fundació va creixent en número de 
persones compromeses que donen estabilitat a cada 
projecte, realitzant la seva tasca voluntària i augmentant 
la qualitat de la feina de tots i totes els que formem part 
de l’entitat.

L’any 2018 s’ha revisat i actualitzat el Pla de Formació 
del voluntariat per tal de augmentar l’autoconfiança i 
seguretat del voluntari/a i facilitar l’adquisició de conei-
xements, habilitats i destreses necessaris per a realitzar 
la tasca encomanada.   
 
En quant als espais de participació, seguim amb el repte 
de que cada cop siguin més nombrosos i comptin amb 
més voluntaris/es implicats, entenent que la participació 
de qualitat facilita la generació de valors compartits.

95 voluntaris/es  
17.457 h. dedicades al suport de la Fundació

Voluntaris/es 
per servei

Molts dels voluntaris/es de la  
Fundació participen en diversos  
serveis i activitats
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El Programa CaixaProinfància és una iniciativa de 
l’Obra Social ”la Caixa” adreçada a la infància i 
les seves famílies en situació de pobresa econò-
mica i vulnerabilitat social. La finalitat del pro-
grama és promoure i donar suport d’una manera 
integral, afavorint i fomentant les polítiques de 
millora de l’equitat, la cohesió social i d’igualtat 
d’oportunitats.

La Fundació Gavina és una de les 4 entitats refe-
rents del Programa a la Xarxa 1 del barri del Raval.

En el curs 11 del Programa hem rebut ajut per 
activitats de reforç educatiu, centre obert, psico-
motricitat, colònies urbanes i campaments. Les 
famílies també han rebut béns per a equipament 
escolar, alimentació, higiene infantil i ajudes d’au-
diòfons i ulleres.

S’han beneficiat d’aquest programa:  91 infants 
i 54 famílies.

Caixa Proinfància
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207 col·laboradors/es han recolzat els nostres projectes.

AAVV Sagrada Família, ABA English, AVAL- Associació 
Vilassanesa d’activitats de lleure, Ajuntament de Mont-
meló, Brooklyn Retail Investment Sl, Càrniques Masó, SA, 
Cian Celina 2017 SLU, Clima22 SL, Col•legi Jesús i Maria, 
Col•legi Santa Teresa de Lisieux, Como Cort S. L, Cosmo 
Caixa, Esclavas del Sagrado Corazón, Euro Depot España 
SAU, Escola Padre Damián, Evzon S.L., Fundació Altran, 
Fundació Bancària la Caixa, Fundació Cottet-Mor, Funda-
ció Francesc Carbó Cotal, UB Voluntariat,

Gràcies per col·laborar amb nosaltres!

Fundació Jesuïtes Educació, Investment S.L, Fundación 
Familias Unidas, Fundación Privada Solidaridad, Global 
Cervelana SLU, Gospel Free Choir, CodolsTechnology, 
Forn de pa - Ribes i Pagès, Global Solcondal SLU, Grup 
de Joves Santuari Santa Eulàlia Vilapiscina, Pact. 2004 
S.A., Parròquia de Ntra Sra de la Bonanova / Matrimonis 
de Sarrià, Parròquia pare Manyanet, Parròquia Sant Jordi, 
Parròquia Santa Maria de Barberà, The long Goodbye SL, 
Viatges Cum Laude, S.L.

Amb el teu suport podran volar tant alt com elles/s desitgin
Fes el teu donatiu: ES78 - 2100 - 3063 - 92 - 2200049350

www.fgavina.org/dona

Els nostres suports
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