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salutació Aquest 2015 fem 42 anys que treballem per a 
crear una societat d’acollida on cada nouvingut 
pugui desenvolupar el seu projecte vital en 
condicions de dignitat, d’igualtat i de llibertat. 
42 anys contribuint perquè la diversitat sigui 
un actiu personal i col·lectiu i no un element de 
discriminació i d’exclusió. 42 acollint i estant 
al costat de moltes persones perquè puguin 
ser els veritables protagonistes de la seva vida, 
posant en valor el que aporten com a persones, 
creant xarxes solidàries i intentant no deixar 
ningú al marge.

L’any 2015 ha estat un any marcat per la crisi 
de migrants i refugiats, un dels temes que  
més controvèrsia va generar, tant a nivell 
humanitari com a polític i fins i tot econòmic. 
Aquesta crisi ens ha de fer replantejar 
profundament les polítiques migratòries,  
i fer una reforma profunda per a que el nostre 
país esdevingui una veritable terra d’acollida 
als qui fugen per situacions de vulnerabilitat.  
La dignitat de les persones està per sobre 

de tot, i en aquest país, les persones han de 
tenir drets i deures, independentment del seu 
origen.

És per això que totes les activitats i els serveis 
que gestionem des de la Fundació volen 
reconèixer que la diversitat i la coexistència 
de diferents cultures són una oportunitat per 
a créixer. Volem superar estereotips, treballar 
en xarxa per optimitzar recursos i incidir en la 
transformació cap a una societat més oberta, 
solidària i intercultural.

Ens agradaria acabar agraint a les persones, 
empreses i institucions que han confiat en els 
nostres projectes. Agraïm també a tots els 
voluntaris i persones en pràctiques que han 
dedicat temps, ganes e il·lusió a alguna de les 
dues seus de la Fundació per desenvolupar 
activitats en favor de les persones més 
vulnerables.

L’equip de la Fundiació Bayt Al-Thaqafa
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2.1. Dades bàsiques

•  Fundació Privada Bayt Al-Thaqafa 
G-63.231.476

•  Registre de fundacions de la Generalitat de 
Catalunya amb el número 1878

Bayt al-Thaqafa té dos centres a on 
desenvolupa activitats; un a Barcelona i 
un altre a Sant Vicenç dels Horts. A més, 
gestiona 8 pisos d’acollida amb 45 places a 
tres localitats i ha atès en aquest 2015 a 2.800 
persones.

El Patronat de la Fundació està format per 
l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu i 
l’ordre de les Franciscanas Misioneras de 
María. 

2.2. Missió, visió i valors

Missió: Bayt AI-Thaqafa es constitueix  
amb la finalitat de facilitar la integració social, 
cultural, política i cívica dels immigrants  
arabo-musulmans a la nostra societat,  
generant un espai i sentiment de pertinència, 
sense pèrdua de la pròpia identitat, així com  
de donar a conèixer la diversitat cultural 
i fomentar l’intercanvi i el diàleg entre les 
diverses cultures.

Visió: Bayt al-Thaqafa és una entitat 
cohesionada, sostenible i plural que vol donar 
respostes integrals al complex fenomen del 
fet migratori i de les implicacions a la societat 
contemporània, considerant a tota persona 
immigrant com a subjecte de drets i sent 
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conscient que el tret de la migració és un 
element constitutiu de la nostra ciutadania.

Valors: Actualment, la humanitat està marcada 
per fenòmens d’intensa mobilitat. Les 
migracions voluntàries o forçoses multipliquen 
les ocasions d’intercanvi entre persones, 
cultures i pobles diversos, i reivindiquen per sí 
mateixes que la carència de bens que pateix 
part del planeta es deu a la injustícia i a la falta 
d’equitat en el repartiment de la riquesa.

Els valors que inspiren la nostra actuació són:

•  Dignitat: respecte a tota persona i respecte 
als Drets Humans.

•  Igualtat: aposta per la construcció d’una 
societat en la que tothom tingui cabuda, 
evitant els confrontaments i qualsevol tipus 
d’exclusió i/o de discriminació.

• Acollida: cordialitat, calidesa, capacitat de 
veure les persones en la seva integralitat 
(i no només en les seves necessitats) i 
acompanyament cap a la plena ciutadania.

• Proximitat: consideració de cada persona 
com a protagonista actiu de la seva 
vida, empoderant-lo per aconseguir la 
transformació positiva del seu procés 
personal.

• Interculturalitat: la trobada amb l’altre, la 
diversitat cultural, religiosa, lingüística, de 
maneres d’entendre la vida ens fa socialment 
més rics, patents, dialogants i empàtics.

2.3. Breu història 

El centre Bayt AI-Thaqafa va néixer l’any 1974 
fundat per la Teresa Losada, monja franciscana 
experta en el món àrab i l’Islam que fa una 
opció preferent per treballar per la dignitat dels 
immigrants, en aquell moment principalment 
d’origen marroquí, i per donar a conèixer i posar 
en valor la seva cultura i religió.

L’any 1980 es va legalitzar com a “Asociación 
Espanyola de Amistat con los Pueblos Árabes” 
i el juny de 2003 es transforma en FUNDACIO 
BAYT AL-THAQAFA. El patronat està format 
per l’Ordre de les Franciscanes Missioneres de 
Maria i per l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de 
Déu.

És una associació independent sense afany 
de lucre i d’àmbit estatal. El principal actiu 
de la Fundació és la força i l’esperança de 
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les persones que busquen un millor futur en 
dignitat, la energia transformadora del treball 
voluntari de moltes persones, la implicació 
dels nostres professionals, el compromís del 
Patronat, i la confiança dels nostres finançadors 
i col·laboradors.

A Bayt Al-Thaqafa acollim a les persones 
migrades oferint un conjunt de serveis que ens 
permeten treballar amb integralitat.

2.4. Composició de la base social 

L’equip humà és molt important; un promig 
25 persones contractades i 60 voluntaris fan 
possible que tirem endavant els projectes. Des 
dels seus inicis, Bayt al-Thaqafa s’ha definit 
com una entitat de voluntariat, entenent-lo com 
a eina de transformació social i de construcció 
de ciutadania participativa i corresponsable.

Per això, els 60 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, així com 
amb entitats que ofereixen cicles formatius 
superiors.

Actualment tenim convenis de pràctiques 
signats amb:

presentació de l’entitat
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Atenció social: acollida, informació,  
orientació i assessorament

Atenció jurídica

Treball de carrer

Pisos d’acollida temporal

Programa de mesures penals 
alternatives

Programa d’habitatge

Formació menors/majors DGAIA

Mediació intercultural i per l’accés  
a l’habitatge

Intervenció per a l’escolarització  
de nouvinguts

Servei d’orientació formativa i 
laboral

Intervenció en ànbits 
familiars i formatius

Reforç escolar

Àrab clàssic/urdu  
cultura d’origen

Educació en el lleure

Activitats esportives

Casals d’estiu

Català

Castellà

Alfabetització

Preparació per 
accedir a la teòrica 

del carnet de conduir

Informàtica

Cultura i religió 
islàmica

Programa de la dona

Formació de voluntaris

Formació de pràcticum

Setmana de portes 
obertes

Xerrades

Tallers

Sentsibilització (dels 
territoris de procedència  

i relació dels usuaris)

Biblioteca

Diàleg interreligiós

Diàleg intercultural

Espai de trobada  
i celebracions

Oficina d’afers 
religiosos de 
l’Ajuntament  
de Barcelona

2.5. Organigrama 

Patronat de la Fundació

Francianes Misioneras de María
Ordre Hospitalària de SantJoan de Déu

Comissió Executiva

Representació patronat, 
treballadors i voluntaris

Direcció

Coordinació Barcelona i Coordinació Sant Vicenç dels Horts (2 centres)

Àrea d’acollida sociolingüístic i formació Àrea de ciutadania Gestió de serveis 
especialitzats

Menors

Àrea d’atenció a les persones

Adults

presentació de l’entitat
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4 àrees de treball
Àrea d’atenció a les persones
Àrea d’acollida sociolingüística i formació
Àrea de ciutadania
Gestió de serveis especialitzats

Dues seus
Barcelona

i Sant Vicenç dels Horts

8 pisos d’acollida 
amb 45 places

2500
persones ateses

Treball en xarxa
amb més

de 30 entitats

60 voluntaris  
i pràctiques

25 professionals

presentació de l’entitat
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Som conscients que el treball en xarxa és la 
millor manera d’avançar, per això cada cop més, 
formem part de més entitats de segon i tercer 
nivell. Aquestes són:

• 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 per l’Educació  
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

• Red Acoge
• Taula del Tercer Sector
• Plataforma d’Entitats Cristianes amb la 

Immigració
• Plataforma d’Entitats Agència Drets 

Fonamentals de la UE

xarxa
relacional

3



memòria d’activitats 2015   10

4.1. 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. Hem acollit, orientat i assessorat 
a 458 persones en la part social i a 369 en 
la part jurídica que gestionem a Barcelona i 
Sant Vicenç dels Horts. El Servei d’informació 
d’estrangeria ha atès 350 demandes sobre 
diferents temes: renovacions d’autoritzacions 
de residència, nacionalitats i reagrupació 
familiar.

Hem seguit reforçant el treball en xarxa amb les 
administracions i la resta d’entitats del nostre 
àmbit, com a manera de ser més eficients i 
compartir recursos.

4.2. Acollida temporal

Hem gestionat 8 pisos d’acollida temporal. 
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 socials 
i laborals.

Els pisos d’acollida tenen diferents perfils: 
homes sols, famílies completes, famílies 
mareparentals i dones víctimes de la violència 
de gènere. L’any 2015 han passat 48 persones 
per algun dels pisos.

4.3. Accés a l’habitatge

En el programa de mediació, s’ha intervingut 
en l’accés a l’habitatge i en la resolució de 
conflictes per a aconseguir un habitatge 
o una habitació digne. Hem mediat amb 
els propietaris o els arrendadors per evitar 
conflictes. Cada setmana han arribat a les 
portes de la nostra Fundació persones amb 
desnonaments imminents. Així ha estat el 
programa el 2015. Tot i això, seguim intentant 
donar resposta. Un total de 98 usuaris han 
demandat aquest servei, dels quals 56 persones 
han trobat un sostre gràcies a la nostra (i la 
seva) intervenció. 5 voluntaris i una persona 
contractada ho han fet possible.

programes
i activitats
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4.4. Cobertura de necessitats bàsiques

Hem repartit aliments provinents del Banc 
d’Aliments, empreses del Baix Llobregat i 
Barcelona i de l’Obra Social de Sant Joan de Déu 
i més de 1.200 persones n’han estat beneficiàries 
i moltes empreses i persones s’hi han involucrat.

Tot i això, la demanda ha superat l’oferta un 
altre any. Hem col·laborat amb la Fundació 
Esportiva l’Hospitalet Atlètic per recollir joguines 
per als nens i nenes, i amb l’Associació Reyes 
Magos de Verdad. També l’Associació la Nau 
ens ha entregat joguines. 15 voluntaris i una 
persona contractada ho han fet possible.

4.5. Mediació per la resolució de conflictes

S’han ofert serveis de mediació familiar davant 
l’augment de casos de violència de gènere i 
intrafamiliar, així com mediació educativa a les 
escoles amb els nois/es nouvinguts/des , les 
seves famílies i la comunitat educativa. També 
hem realitzat mediació sanitària amb diferents 
serveis d’atenció primària i hospitalària. S’han 
atès a 68 persones, amb 3 voluntaris i una 
persona contractada.

4.6. Programa al-Bab (la porta)

Orientat a donar una atenció i intervenció 
integral a joves d’origen extracomunitari que 
estan complint mesures judicials. El programa 
té tres línies:

• 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.

12 persones han estat usuàries d’aquest 
programa.

4.7. Servei d’orientació formativa i 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 50 
itineraris individualitzats, i més de 300 persones 
han demandat feina o cursos de formació.

programes i activitats
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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 de manera autònoma. 
Som col·laboradors de la Generalitat de 
Catalunya en el programa ACTIC. 6 voluntaris i 
una persona contractada ho han fet possible.

4.8. Prestació de Serveis

Aquest 2015 hem ofert un servei a l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts:

•  Els patis oberts,

I a l’Ajuntament de Barcelona:

•  La gestió de l’Oficina d’Afers Religiosos de 
l’Ajuntament de Barcelona.

programes i activitats
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Compte de resultats 31/12/2014 31/12/2015

1. Ingressos per les activitats 1.037.150,22€ 1.052.224,33€
  a- Vendes i prestacions de serveis 309.394,43€ 237.388,32€
  b- Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 10.453,68€ 2.245,00€
  d- Subvencions, donacions i altres ingressos 5.000,00€ 5.000,00€
  e- Subvencions oficials a les activitats 326.370,42€ 351.154,09€
  f- Donacions i altres ingressos a les activitats 385.931,69€ 457.409,07€
  g- Reintegrament de subvencions,
   donacions i llegats rebuts 0,00€ (972,15€)

2. Ajuts concedits i altres despeses (5.438,32€) (27.315,61€)
  a- Ajuts concedits (5.438,32€) (27.315,61€)

5. Aprovisionaments (363.488,59€) (436.976,99€)

6. Altres ingressos de les activitats 0,00€ 4.900,00€
  a- Ingressos per arrendaments 0,00€ 4.900,00€

7. Despeses personal (435.224,58€) (390.682,47€)

8. Altres despeses d’explotació (175.534,50€) (204.844,55€)
  a- Serveis exteriors (171.345,75€) (203.882,68€)
  b- Tributs (497,93€) (961,87€)
  c- Pèrdues, deteriorament i variació per
   operació de les activitats (3.690,82€) (0,00€)

9. Amortització de l’immobilitzat (5.133,49€) (5.370,98€)

10. Subvencions, donacions i llegats traspasats a resultat 3.146,23€ 3.146,23€

13. Altres resultats (97,04€) (548,39€)

 I RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 55.379,93€ (5.468,43€)

15.	Despeses	financeres	 (8,50€)	 (0,00€)

 II RESULTAT FINANCER (8,50€) (0,00€)

 III RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 55.371,43€ (5.468,43€)

19.	Impostos	sobre	beneficis	 (0,00€)	 (0,00€)

 IV RESULTAT DE L’EXERCICI 55.371,43€ (5.468,43€)

gestió 
econòmica i 

infraestructural

5



memòria d’activitats 2015   14

Ingressos 

donacions 423.748,79€
subvencions 351.154,09€
prestacions de serveis 237.388,32€
ingressos propis 33.660,28€
TOTAL  1.052.224,33€

Despeses 

de programes 995.692,76€

d’estructura 62.000,00€

TOTAL 1.057.692,76€

donacions
subvencions
prestacions de serveis
ingressos propis

de programes
d’estructura

gestió econòmica i infraestructural
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Volem agrair de nou a tots els professionals, 
voluntaris, persones en pràctiques, 
col·laboradors, donants, entitats que han fet 
possible acollir a tanta gent. Gràcies. 

 www.bayt-al-thaqafa.org

@  bayt@bayt-al-thaqafa.org

 FundacioBayt

 @fundaciobayt

Direcció seu Barcelona
Princesa, 14, 1r
08003 Barcelona 
933198869

Direcció seu Sant Vicenç dels Horts
Jaén, 18-20
08620 Sant Vicenç dels Horts 
936563870

6
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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 
Com cada any, els agraïm que confiin en 
nosaltres i en el que fem.

entitats
finançadores
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