
 

 

 

  

Memòria d’activitats 

 

2012 - La crisi passa factura 

Els efectes de la crisi passen 
factura a les persones. Sense feina, 
sense ajuts (o amb unes ajudes 
mínimes), sense habitatge (o amb 
infrahabitatge), sense papers 
(perquè no els poden obtenir o 
perquè els ha perdut)... SENSE. 

Una bona part de la feina d'aquest 
any ha estat empoderar a les 
persones perquè no perdin 
l'esperança, la il·lusió, les ganes de 
continuar endavant. 

Hem vist com famílies senceres 
perdien tot el què havien 
aconseguit amb esforç durant anys 
anteriors, com entraven de ple en 
la pobresa i en un sistema de 
benestar social col·lapsat per les 
demandes de les persones. 

Hem vist com ha augmentat la 
discriminació, el racisme, ja que 
quan les persones competeixen per 

uns recursos limitats i insuficients, 
els prejudicis, els rumors, els 
estereotips es fan més forts. I 
també hi hem de lluitar. 

Però també hem vist com les 
persones poden ser més solidàries 
que mai. En diners, en temps, en 
esforços col·lectius... és per això 
que no ho tenim tot perdut, és per 

això que tenim forces per 
continuar... i és per això que 
seguirem fins quan calgui. 

 

L'equip de Bayt al-Thaqafa 
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Bayt al-Thaqafa funciona en dos 
centres a Barcelona i Sant Vicenç 
dels Horts, amb un equip d'una 
vintena de persones contractades i 
seixanta voluntaris i persones en 
pràctiques. 
Com a novetat, en aquest 2012 
s'incorpora la figura de Directora 
de la Fundació, que ens portarà a 
una millora en la gestió i 
representativitat de la Fundació. 
També hem adaptat els nostres 
estatuts a la LLei 4/2008 i s'ha 
realitzat una auditoria externa dels 
nostres comptes a càrrec de 
Busquet Auditors.  
Som conscients que el treball en 
xarxa és la millor manera 
d'avançar, per això  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som part de/participem amb: 
 
Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de la 
Generalitat de Catalunya 
Xarxa d'Acollida del Pacte per una 
Barcelona Inclusiva de 
l'Ajuntament de Barcelona 
XESAJE -  Xarxa d'Entitats Socials 
d'Assessorament Jurídic en 
Estrangeria de l'Ajuntament de 
Barcelona 
Sant Vicenç dels Horts x l'Educació 
de l'Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts 
 
Red Acoge 
Taula del Tercer Sector 
Pla Integral del Casc Antic 
Plataforma d'Entitats Cristianes 
amb la Immigració 
 
 

La fundació: com funcionem  i què fem:  
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Programa d'acollida i orientació
Acollir, escoltar, assessorar, 
orientar... paraules que s'apliquen 
a tots els programes de la 
Fundació, però sobretot en el 
primer contacte amb el Bayt.
En aquesta àrea aquest 2012 hem 
acollit, orientat i assessorat a 
persones en la part social i a 185 
en la part jurídica en els dos punts 
d'Atenció Jurídica que gestionem a 
Barcelona i Sant Vicenç dels Horts. 
El Servei d'informació d'estrangeria 
ha atès 255 demandes sobre 
diferents temes: renovacions 
d'autoritzacions de residència, 
nacionalitats, reagrupació 
familiar... i s'han interposat 4 
denúncies al Defensor del Poble
Formem part del XESAJE
participem en el grup d’immigració 
de la Taula del Tercer Sector. 
2 persones contractades i 4 
voluntàries l’han fet possible. 
També hem comptat amb 1 
persona en pràctiques del 
programa de la UB "Dret al Dret" i 
dues dels estudis de la UB 
d'Educació Social 
 
Hem reforçat el treball en xarxa 
amb les administracions i la resta 
d'entitats del nostre àmbit, la qual 
cosa ha repercutit en la manera de 
contactar amb nosaltres. Hi ha 
hagut un augment significatiu de 
les persones que ens 
derivades per part d'una entitat 
pública 
 
 
 

                                                                                

1 Xarxa d?Entitats Socials d'Assessorament Jur

Estrangers 

Programa d'acollida i orientació 
Acollir, escoltar, assessorar, 
orientar... paraules que s'apliquen 
a tots els programes de la 
Fundació, però sobretot en el 

amb el Bayt. 
En aquesta àrea aquest 2012 hem 
acollit, orientat i assessorat a 560 
persones en la part social i a 185 
en la part jurídica en els dos punts 
d'Atenció Jurídica que gestionem a 
Barcelona i Sant Vicenç dels Horts. 

d'estrangeria 
ha atès 255 demandes sobre 
diferents temes: renovacions 
d'autoritzacions de residència, 
nacionalitats, reagrupació 
familiar... i s'han interposat 4 
denúncies al Defensor del Poble 
Formem part del XESAJE1 i 
participem en el grup d’immigració 
de la Taula del Tercer Sector.  
2 persones contractades i 4 
voluntàries l’han fet possible. 
També hem comptat amb 1 
persona en pràctiques del 
programa de la UB "Dret al Dret" i 

is de la UB 

Hem reforçat el treball en xarxa 
amb les administracions i la resta 
d'entitats del nostre àmbit, la qual 
cosa ha repercutit en la manera de 
contactar amb nosaltres. Hi ha 
hagut un augment significatiu de 
les persones que ens han estat 
derivades per part d'una entitat 

                                               

Xarxa d?Entitats Socials d'Assessorament Jurídic per 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa d'acollida temporal
 
Hem gestionat 11 pisos d'acollida 
temporal.  Els habitatges d’acollida 
temporal de la Fundació fa trenta 
anys que funcionen. Com la resta 
de programes, s’intervé de manera 
integral amb la persona o la unitat 
familiar ja que un sostre és l’inici 
de tot un seguit d’actuacions per a  
aconseguir una independència 
econòmica i d’habilitats soci
laborals. 
Els pisos d'acollida tenen diferent
perfils: homes sols, famílies 
completes, famílies mareparentals  
i dones víctimes de la violència de 
gènere. 
L’any 2012 han passat 96  
persones per algun dels pisos
 
En el programa de mediació, s'ha 
intervingut en l'accés a l'habitatge i 
en la resolució de conflictes. 
Aconseguir un habitatge o una 
habitació digne i sense que el preu 
sigui un obstacle. Mediar amb els 
propietaris o els arrendadors per 
evitar conflictes. 
Barcelona i a tot el cinturó 
industrial. Veure com cada 
setmana arriben persones amb 
desnonaments imminents. Així ha 
estat el programa el 2012.

4,23%

21,17%

74,59%

L'àrea d'atenció a les persones
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Programa d'acollida temporal 

Hem gestionat 11 pisos d'acollida 
Els habitatges d’acollida 

temporal de la Fundació fa trenta 
anys que funcionen. Com la resta 

s’intervé de manera 
integral amb la persona o la unitat 
familiar ja que un sostre és l’inici 
de tot un seguit d’actuacions per a  
aconseguir una independència 
econòmica i d’habilitats socials i 

Els pisos d'acollida tenen diferents 
perfils: homes sols, famílies 
completes, famílies mareparentals  
i dones víctimes de la violència de 

L’any 2012 han passat 96  
persones per algun dels pisos. 

En el programa de mediació, s'ha 
intervingut en l'accés a l'habitatge i 
en la resolució de conflictes.  

Aconseguir un habitatge o una 
habitació digne i sense que el preu 
sigui un obstacle. Mediar amb els 
propietaris o els arrendadors per 

 Buscar a 
Barcelona i a tot el cinturó 
industrial. Veure com cada 
setmana arriben persones amb 
desnonaments imminents. Així ha 
estat el programa el 2012. Tot i 

 

21,17%

DERIVAT D'UNA 

ENTITAT PRIVADA

DERIVAT D'UNA 

ENTITAT PÚBLICA

INICIATIVA 

PRÒPIA

L'àrea d'atenció a les persones  
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això, seguim intentant donar 
resposta. 
Més de 450 usuaris han demandat 
aquest servei i 72 persones han 
trobat un sostre gràcies a la nostra 
(i la seva) intervenció. 
5 voluntaris i una persona 
contractada ho han fet possible 
 
Programa de cobertura de 
necessitats bàsiques. 
Aquí hem repartit aliments 
provinents del Banc d'Aliments, 
empreses del Baix Llobregat i 
Barcelona i de la Obra Social de 
Sant Joan de Déu i gràcies a les 
subvencions especials de la 
Generalitat de Catalunya (ICASS), 
durant el mes de setembre hem 
pogut distribuir ajuts per a 
pagaments de materials d'escoles i 
quotes d'AMPA i material escolar. 
Més de 1.000 persones n’han estat 
beneficiàries i moltes empreses i 
persones s’hi han involucrat. 
Tot i això, la demanda ha superat 
l’oferta.  
Per segon any, hem col·laborat 
amb la Fundació Esportiva 
l’Hospitalet Atlètic per recollir 
joguines per als nens i nenes, i per 
primer any amb l'Associació Reyes 
Magos de Verdad.  15 voluntaris i 
una persona contractada ho han fet 
possible 
  
Programa de mediació per la 
resolució de conflictes. 
Mediació familiar davant l’augment 
de casos de violència de gènere i 
intrafamiliar. 
Mediació educativa a les escoles 
amb els nois/es nouvinguts/des , 
les seves famílies i la comunitat 
educativa. 
Mediació sanitària amb diferents 
serveis d'atenció primària i 
hospitalària. 
S’han atès a 197 persones, amb 3 

voluntaris i una persona 
contractada 
 
Programa al-Bab (la porta). 
Orientat a donar una atenció i 
intervenció integral a nois d’origen 
extracomunitari que tenen causes 
judicials o que han accedit al tercer 
grau penintenciari. El programa té 
tres línees: 
- Un pis d'acollida a on els joves 
poden acabar de complir la seva 
condemna una vegada han 
obtingut el tercer grau penitenciari. 
- Les activitats de formació en els 
centres de la Fundació 
- El seguiment individualitzat del 
jove per tal d'aconseguir la seva 
autonomia com a persona. 
24 persones han estat usuàries 
d’aquest programa 
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Programa d’inserció laboral 
Com no podia ser d’una altra 
manera, la manca de feina ha estat 
una de les dificultats més greus 
dels nostres usuaris. Hem realitzat 
58 itineraris individualitzats , 14 
més que l'any anterior  (i més de 
300 persones han demandat feina 
o cursos de formació) 
Tenim incorporades  les TIC a la 
recerca de feina i de recursos, així 
com a l’elaboració de currículums, 
sempre formant la persona perquè 
pugui acabar fent-ho sola. 
 Som col·laboradors de la 
Generalitat de Catalunya en el 
programa ACTIC2.  6 voluntaris i 
una persona contractada ho han fet 
possible. 
 
 Acollida sòciolingüística i 

formació d’adults. 

El programa més conegut de la 
Fundació i el més antic. Formar en 
el coneixement de les llengües de 
Catalunya, alfabetitzar i donar 
coneixements de la cultura i les 
tradicions de la societat d’acollida. 
Avançar en l’alfabetització digital i 
en un reforç important en el 
llenguatge de la teòrica del carnet 
de conduir. 
La formació d'adults té les 
següents activitats: 
- Formació instrumental en llengua 
espanyola 
- Formació instrumental en llengua 
catalana (mitjançant un conveni  
 

                                                                                       

2
 L’ACTIC és la certificació acreditativa de 

la competència digital, entesa com la 
combinació de coneixements, habilitats i 
actituds en l’àmbit de les tecnologies de la 
informació i la comunicació que les 
persones despleguen en situacions reals, 
per assolir objectius determinats amb 
eficàcia i eficiència 
 

 
 
amb el Consorci de Normalització 
Lingüística de Ciutat Vella - 
Barcelona) 
- Formació instrumental en TIC 
- Formació instrumental en 
alfabetització 
- Formació en llengua espanyola 
adaptada al carnet de conduir. 
 

Es treballa molt especialment  la 
perspectiva de gènere amb un 
projecte propi dins el programa per 
les dones i en el foment de la 
participació activa i de ciutadania. 
450 persones van ser-ne usuàries.  
2 persones contractades i 34 
voluntaris ho  han fet possible. 
 

Programa d'infància 
132 nens i nenes en edat escolar 
han participat el 2012 en les 
activitats d’aquest programa. 
Reforç curricular durant el curs en 
cooperació amb els tutors. 
Matrícula viva amb els nouvinguts.  
Suport psicopedagògic.   Activitats 
d’oci i temps lliure els divendres a 
la tarda i casal d’estiu a Barcelona i 
Sant Vicenç dels Horts. 
Igualment d’important, el 
seguiment familiar i no ens 
cansarem de dir-ho,  una atenció 
integral per prevenir situacions de 
risc social. 
2 persones contractades i 12 
voluntaris ho han fet possible. 
  

Programa de joves 
Els joves, sobretot els tutelats i ex 
tutelats per l’Administració són 
l’objectiu d’aquest programa. Es 
treballa integralment, posant 
especial atenció a la formació, a la 
recerca de recursos formatius 
ocupacionals, a l’assessorament 
jurídic , a l’educació afectiva i  
sexual i de drets i deures i al 
foment de l’oci saludable (amb un 

L'àrea d'acollida sociolingüística i formació  
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excel·lent equip de futbol!) 
 

Aquest és un programa que creix 
cada any. 
És un programa que ha anat 
incorporant noves activitats segons 
les demandes dels  i de les joves i 
treballant en xarxa amb d’altres 
entitats del barri. Intentem 
convertir-nos en referents 
d’aquests nois i noies perquè 
tinguin un lloc  on anar,  on 
relacionar-se  i on millorar i 
potenciar les seves habilitats. 
 
També és un programa que 
treballa en xarxa amb la resta 
d'entitats del territori; es gestiona 
amb elles les activitats d'oci de "Els 
divendres al Pou". 
 
1 persona contractada i 7 
voluntaris l’han fet possible. 
111  joves han estat usuaris 
d’aquest programa 
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Des dels seus inicis, Bayt al-
Thaqafa s’ha definit com una 
entitat de voluntariat.  Per això, els  
62 voluntaris i persones en 
pràctiques són un element 
fonamental per realitzar la nostra 
tasca social.  Es fa formació a 
mida, i es té relació amb 
universitats, tant de Catalunya com 
de la resta de la UE i amb entitats 
que ofereixen cicles formatius 
superiors. 

 

El 2012 hem tingut persones en 
pràctiques d'Educació social, 
Pedagogia Social, Treball Social, 

Dret, Humanitats i Integració 
Social. 

També participem en la 
sensibilització del fet migratori i de 
la incorporació de nous ciutadans. 

 

 

 

 

 

 

Hem participat amb activitats i 
stands en Festes Majors i Mostres 
d'Entitats, en conferències en 
universitats, escoles i entitats 
privades, i hem signat, recolzat i 
promogut campanyes que ténen a 
veure amb el fet immigrant 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

L'àrea de ciutadania  
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Aquesta àrea l'estrenem en 
aquesta memòria del 2012, ja que 
som relativament nous en aquests 
temes. 
Aquest 2012 hem gestionat tres 
serveis a l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts: 

- Els patis oberts 
- El Punt d'Acollida jurídic per 

a persones nouvingudes 
- Assessorament en matèries 

d'immigració  
 
 
 
 
 
Totes les activitats de la Fundació 
són gratuïtes.   
El finançament és extern i prové 
d'Administracions públiques, 
entitats privades i donacions 
d'empreses i persones individuals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
És una nova estratègia de la 
Fundació per a incidir en la gestió 
del moviment migratori en 
l'Administració pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com cada any, els agraïm que 
confiin en nosaltres i en el què fem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestió de serveis especialitzats  

Qui financia el Bayt  

  

 
 

 
 

 
 

  

  

 


