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introducció
salutació

Ja són 43 anys que treballem per a crear una societat
d’acollida on cada persona nouvinguda pugui
desenvolupar el seu projecte vital en condicions
de dignitat, d’igualtat i de llibertat. Les persones
immigrants formen el grup més vulnerable en matèria
de drets i garanties dels residents a Espanya, i és que
la vulnerabilitat de l’immigrant està associada a la seva
condició de no ciutadà. És per això que resulta clau la
desnacionalització dels drets fonamentals, partint de
la convicció de la seva universalització. Així doncs, és
objecte de la nostra intervenció el reconeixement de la
persona immigrant com a subjecte de drets vinculats a
la dignitat humana que a dia d’avui es limiten en major
o menor mesura per criteris com el de la nacionalitat.
També és objecte de la nostra intervenció la lluita contra
l’estigmatització les persones immigrants com a agents
d’inseguretat, de competència deslleial pels llocs de treball,
i d’amenaça de la pròpia identitat. La integració s’ha
d’entendre com la combinació, en un territori donat, d’una
unitat social i d’una pluralitat cultural mitjançant intercanvis
i comunicacions entre actors que utilitzen diferents
categories d’expressió, anàlisi i interpretació. No s’ha de
confondre l’homogeneïtat cultural amb la cohesió social.
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La idea de l’igual respecte de les diferents cultures,
tradicions i comunitats ha d’inspirar el conjunt de
les polítiques públiques. El desafiament consisteix a
trobar una forma de cohesió social que no incorri en la
uniformitat opressora de cultura única. Una societat on la
riquesa estigui regida pel diàleg i la convivència entre les
diverses cultures.
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 i 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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presentació
de l’entitat

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 on desenvolupa
activitats; un a Barcelona i un altre a Sant Vicenç
dels Horts. A més, gestiona 14 pisos d’acollida amb
65 places a tres localitats i ha atès 2.512 persones
en aquest 2016.
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 de
les persones 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 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
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persones, cultures i pobles diversos, i reivindiquen per
sí mateixes que la carència de béns 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-la 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.
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2.3. Breu història
El 1974, Teresa Losada, franciscana i doctora en Filologia
Semítica abandona la seva carrera acadèmica a la UB per
fundar Bayt-al-Thaqafa, que en àrab significa Casa de
Cultura. El projecte es va iniciar al centre de Barcelona i al
cap de poc a Sant Vicenç dels Horts per acompanyar les
primeres comunitats de persones procedents del Marroc
que arribaven al territori buscant un futur digne.
La realitat migratòria ha anat evolucionant i, actualment,
a més de la comunitat del Magrib, a la Fundació Bayt
al-Thaqafa s’hi troben persones de molt diversos orígens
que majoritàriament comparteixen la cultura del món
àrab i / o la religió musulmana, encara que no només.
Des de Bayt al-Thaqafa defensem que cal aprofitar la
potència i riquesa que ofereix la diversitat cultural.
L’any 2000, la Fundació Bayt al-Thaqafa va rebre el
premi de Drets Humans de l’Institut de Drets Humans de
Catalunya.
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 les persones que busquen un millor
futur en dignitat, l’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 les persones migrades oferint
un conjunt de serveis que ens permeten treballar amb
integralitat.
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2.4. Composició de la base social
L’equip humà és molt important; un promig 27 persones
contractades i 100 voluntaris i persones en pràctiques
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 100 voluntaris i les 35 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:
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2.5. Organigrama

PATRONAT
Responsable de voluntariat
Coordinació de projectes
i comunicació

EQUIP TRANSVERSAL

DIRECTOR

EQUIP DE SUPORT

Seguiment financer
PROGRAMES

Programa
de Drets
Humans
i Ciutadania
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Programa
d’Acollida
Residencial
Temporal

Programa
Infància i
Joventut

Programa
Acollida
Social i
Jurídica

Programa
Acollida
Sociolingüística

Programa
Dones

Programa
Gestió de la
Diversitat
Religiosa

Programa
Cultura i
Llengües
d’Origen
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Dues seus
Barcelona
i Sant Vicenç dels Horts

2.500 persones ateses

Treball en xarxa
amb més
de 30 entitats

100 persones voluntàries
i en pràctiques
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40 professionals

12 pisos d’acollida
amb 60 places

8 programes
Drets humans i ciutadania
Acollida residencial temporal
Infància i joventut
Acollida social i jurídica
Formació
Dones
Diversitat religiosa
Cultura i llengües d’origen

3

xarxa
relacional
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. Aquests són:
A nivell local:
• Sant Vicenç dels Horts x l’Educació de l’Ajuntament
de Sant Vicenç dels Horts
• Xarxa d’Acollida del Pacte per una Barcelona Inclusiva de
l’Ajuntament de Barcelona
• Xarxa d’entitats de voluntariat a Sant Boi de Llobregat
• XESAJE: Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic
en Estrangeria de l’Ajuntament de Barcelona
• Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona
A nivell català:
• Federació Catalana de Voluntariat Social
• Plataforma d’Entitats Cristianes amb la Immigració
• Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
A nivell espanyol:
• Red Acoge
A nivell internacional:
• Plataforma d’Entitats Agència Drets Fonamentals de la UE
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4

programes
i projectes

4.1. Programa de Drets humans i ciutadania
Bayt al-Thaqafa participa en la construcció d’una
ciutadania en igualtat de drets i oportunitats, a més de
fomentar el valor de la diversitat i del talent social.
La Fundació participa habitualment en xerrades,
congressos, manifestos i manifestacions des d’on volem
continuar fomentant el valor que comporta la convivència
de diverses cultures. A més, el centre documental de què
disposem a la seu de l’entitat permet oferir continguts
de gran qualitat que permeten conèixer i apropar-se a la
història, literatura i política d’altres cultures.

4.2. Projecte Igualtat i No Discriminació
Aquest projecte pretén recollir situacions de discriminació
per raons d’origen ètnic, nacional i pertinença religiosa així
com acompanyar la persona que ha patit una situació de
discriminació en el procés de denúncia i reparació.
4.2.1. Centre de Documentació
Disposem d’un centre documental a la seu de Barcelona
que ofereix tres mil títols amb continguts de gran qualitat
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especialitzat en les temàtiques de la migració i del món
àrab i musulmà amb un important nombre d’obres
d’història, literatura, política i sociologia en llengua àrab.
Accedir a aquest servei requereix cita prèvia.
8 dones i 5 homes s’han beneficiat d’aquest projecte.
4.2.2. Sensibilització
La Fundació participa habitualment en pronunciaments
i activitats des d’on volem continuar fomentant el valor
de la convivència en diversitat, evidenciant el valor de
les migracions, i donant a conèixer la realitat del món
àrab i l’Islam.
60 homes i 80 dones s’han beneficiat d’aquest projecte.
4.2.3. Tallers
Oferim espais educatius i activitats lúdiques per a
escoles i grups d’educació no formal en matèries com
immigració, diversitat cultural i religiosa, igualtat i
no-discriminació, Islam, etc. amb l’objectiu de donar a
conèixer els valors d’una societat plural i la riquesa dels
moviments migratoris.
70 homes i 75 dones s’han beneficiat d’aquest projecte.

programes i projectes

4.3. Programa d’acollida residencial temporal

4.3.3. A.T. per a Homes

Tenir una llar és el primer pas per poder iniciar un procés
d’inserció i integració. Arribar a una situació d’estabilitat
econòmica, social i emocional, alhora que perseguir una
plena autonomia, són els objectius que es persegueixen
des d’aquest recurs.

Recurs residencial per a homes en situació d’especial
vulnerabilitat per la seva situació administrativa i/o
circumstàncies personals. Aquest programa ofereix
suport en l’itinerari migratori amb un acompanyament
proper centrat en les necessitats individuals per crear
possibilitats de dignitat i autonomia.

Els projectes d’allotjament temporal de la Fundació
Bayt al-Thaqafa són projectes de llarg recorregut. Un
acompanyament proper permet l’adequació de cada Pla
de Treball Individualitzat, i el seu posterior seguiment.
Aquest recurs es complementa amb la resta de serveis
que ofereix l’entitat per aconseguir, així, donar una
resposta global i integral a cada persona.
4.3.1. A.T. per a Joves
Acolliment residencial de joves que estan complint mesures
judicials que es concreten en actuacions socioeducatives
orientades a reduir els factors de risc d’exclusió i potenciar
i desenvolupar els factors de protecció construint i
acompanyant un itinerari que permeti autonomia del jove i
el seu espai social en què aportar el seu potencial.
Aquest projecte es desenvolupa a Sant Vicenç dels Horts.
19 joves s’han beneficiat d’aquest projecte.
4.3.2. A.T. per a Dones
Espai residencial segur per a dones i nens/es víctimes
de violència de gènere i famílies monomarentals sense
xarxa social. El projecte ofereix, des d’una relació propera
i afectiva, cobrir les necessitats bàsiques i acompanyar
les dones perquè recuperin la seva plena autonomia.
Aquest projecte es desenvolupa a Barcelona.
8 dones i 5 menors s’han beneficiat d’aquest projecte.
memòria d’activitats 2016
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Aquest projecte es desenvolupa a Sant Vicenç dels Horts
i a Sant Andreu de la Barca.
19 homes s’han beneficiat d’aquest projecte.
4.3.4. A.T. per a Refugiats
Acollida, mitjançant el Programa estatal de Refugi, de
persones necessitades de protecció internacional per
donar resposta als compromisos internacionals i a la
irrenunciable ètica solidària.
Aquest projecte es desenvolupa a Barcelona.
5 dones i 3 homes persones s’han beneficiat d’aquest
projecte.
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4.4. Programa d’infància i joventut
El programa pretén reforçar l’aprenentatge de les
llengües vehiculars de Catalunya i el progrés en l’àmbit
escolar acompanyant els nens, nenes, joves i les seves
famílies en relació al seu entorn educatiu i social, incloent
educació en el lleure per enfortir les seves potencialitats i
orientar les seves aspiracions i necessitats.
La Fundació Bayt al-Thaqafa acompanya des de fa més
de quaranta anys als nens, nenes i joves nouvinguts
amb l’objectiu de construir una ciutadania basada en la
igualtat d’oportunitats i en el reconeixement del talent
divers.
4.4.1. Reforç escolar i casal
Acollida educativa a nens i nenes de 6 a 16 anys, de
diversos orígens culturals i molts d’ells amb incorporació
tardana al nostre sistema escolar, que tenen necessitat
de suport i acompanyament per facilitar el procés
d’integració social i per ajudar a combatre l’exclusió
social. Oferim itineraris d’èxit educatiu per fer aflorar les
seves capacitats i habilitats.
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de formació i oci els donem suport en el seu procés cap a
una vida adulta amb dignitat i autonomia.

Aquest projecte es desenvolupa a les seus de Barcelona
i de Sant Vicenç dels Horts.
55 nens i 72 nenes s’han beneficiat d’aquest projecte.

Aquest projecte es desenvolupa a la seu de Barcelona.
104 joves s’han beneficiat d’aquest projecte.

4.4.2. Joves

4.4.3. Patis i tallers

Els Menors Estrangers Indocumentats No Acompanyats
(MEINA), així com els joves extutelats, s’enfronten
a situacions de molta duresa per tirar endavant el
seu projecte vital i migratori. Es tracta d’un col·lectiu
amb enormes potencialitats i recursos personals que
freqüentment són estigmatitzats i exclosos. Mitjançant
l’acompanyament i els serveis especialitzats residencials,

A Sant Vicenç dels Horts oferim un espai lúdic (patis) i un
espai socieducativo (tallers) a les escoles de la Guàrdia,
Sant Jordi i Sant Antoni.
Aquest projecte es desenvolupa a la seu de Sant Vicenç
dels Horts.
74 nens i 82 nenes s’han beneficiat d’aquest projecte.
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4.5. Programa d’acollida social i jurídica

4.5.2. Assessorament Jurídic

Bayt al-Thaqafa pretén facilitar i agilitzar els processos
administratius relacionats amb el fet de viure un projecte
migratori, així com donar suport social en els moments
de major vulnerabilitat.

Acompanyament i assessorament jurídic especialitzat en
dret d’estrangeria, nacionalitat, no discriminació i d’altres
relacionades amb la vivència migratòria o la situació
d’estrangeria.

Disposem d’un servei especialitzat en assessorament
legal d’estrangeria i també formem a les persones perquè
coneguin els seus drets i deures.
4.5.1. Acollida social
Bayt al-Thaqafa acull i acompanya globalment totes
les necessitats de les persones. El servei d’acollida
centralitza i coordina les necessitats i demandes de
les persones que arriben a la Fundació amb la resta de
serveis interns i externs per a disminuir en la mesura del
possible les situacions de vulnerabilitat.
Aquest projecte es desenvolupa a les seus de Barcelona
i de Sant Vicenç dels Horts.
450 homes i 316 dones s’han beneficiat d’aquest projecte.

Aquest projecte es desenvolupa a la seu de Barcelona.
55 homes i 79 dones s’han beneficiat d’aquest projecte.
4.5.3. Accés a l’habitatge
Servei que pretén ajudar a garantir el dret a l’habitatge
digne a l’entorn d’un mercat que dificulta l’accés per a
molts dels ciutadans, inclosos els i les immigrants.
Aquest projecte es desenvolupa a la seu de Barcelona.
47 homes i 35 dones s’han beneficiat d’aquest projecte.

4.6. Programa de formació
Els processos migratoris impliquen moltes vegades
haver de reformular les habilitats i coneixements que una
persona ha adquirit al llarg de la seva vida.
L’aprenentatge de la llengua o les llengües i cultura
de la societat d’acollida és un instrument bàsic per a
les possibilitats relacionals personals i amb l’entorn,
per accedir a la formació reglada i ocupacional, al
coneixement de drets i deures i per anar consolidant un
espai social que faciliti l’èxit del projecte migratori.
4.6.1. Acollida sociolingüística
Oferim classes de castellà i català, des de nivells
d’alfabetització, com a vehicle d’integració social i com
a eina de comunicació per a relacionar-se amb l’entorn i
amb la comunitat.
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També es desenvolupa formació específica en
informàtica, cursos per obtenir el carnet de conduir i per
preparar els exàmens de llengua i cultura obligatoris per
obtenir la nacionalitat espanyola.
Aquest projecte es desenvolupa a les seus de Barcelona
i de Sant Vicenç dels Horts.
293 homes i 185 dones s’han beneficiat d’aquest projecte.
4.6.2. Itineraris laborals
Acompanyem les persones nouvingudes o que
necessiten reincorporar-se al mercat laboral per definir
les seves habilitats i potencialitats i, així, orientar un
itinerari laboral i la recerca de feina. A més, oferim
una sèrie àmplia de cursos prelaborals i laborals que
permeten incrementar les capacitats i competitivitat de
les persones en el mercat laboral.
Aquest projecte es desenvolupa a la seu de Barcelona.
3 homes i 35 dones s’han beneficiat d’aquest projecte.
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4.7. Programa de Dones
El factor del gènere sumat a la pertinença ètnica i
religiosa i al fet migratori ens enfronta a grans reptes
cap a la igualtat. Les situacions de sobreexplotació i
de discriminació coexisteixen i se superposen amb els
processos d’empoderament social femení.
Reconèixer i abordar l’especificitat i els riscos que corren
les dones en els seus itineraris migratoris així com
generar espais de solidaritat i intercanvi femení són
objectius que treballem a través d’activitats de formació
específica (llengua d’origen, llengua o llengües vehiculars,
tallers, etc.) espais de trobada i reflexió, activitats d’oci i
temps lliure, etc.
125 dones s’han beneficiat d’aquest projecte.
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4.8. Programa de Gestió de la diversitat
religiosa
Bayt al-Thaqafa, des dels seus orígens, aposta per
generar coneixement i reconeixement de la diversitat
religiosa, i molt especialment de l’Islam, per crear espais
de diàleg i convivència en igualtat.
Teresa Losada és un referent fonamental en el diàleg
islamo-cristià i el llegat iniciat per ella està en el centre de
la raó de ser de Bayt al-Thaqafa que pretén establir ponts
entre comunitats i aportar elements per interpretar les
dinàmiques col·lectives i construir una ciutadania europea
plural i diversa i una societat sense prejudicis ni estereotips.
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Entenem la integració com el reconeixement i acceptació
mútua de la diversitat cultural.
Un dels programes més tradicionals de Bayt al-Thaqafa
és el de formació en cultura i llengües d’origen, dirigit
especialment als nens i nenes migrants o de famílies
d’origen migrant. Les identitats múltiples requereixen la
valorització de la diversitat i el coneixement dels codis
culturals per aportar tota la seva potencialitat.
5.9.1. Classes d’àrab, urdú i cultura d’origen
per nens i nenes

Actuem com a divulgadors, formadors o mediadors en
l’àmbit de diversitat religiosa i l’Islam.

76 nens i 54 nenes s’han beneficiat d’aquest projecte.

Bayt al-Thaqafa gestiona des de 2011 l’“Oficina d’Afers
Religiosos” de l’Ajuntament de Barcelona, servei públic
especialitzat en la gestió de la diversitat religiosa per
garantir el dret fonamental a la llibertat de consciència i
de religió.

5.9.2. Classes d’àrab per a dones

Vegeu la memòria 2016 de l’OAR.
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4.9. Programa de Cultura i llengües d’origen

15 dones s’han beneficiat d’aquest projecte.

5

gestió
econòmica i
infraestructural

Compte de resultats

31/12/2015

31/12/2016

1.052.224,33 €
237.388,32 €
2.245,00 €
5.000,00 €
351.154,09 €
457.409,07 €

1.099.850,48 €
247.326,35 €
2.660,00 €
45.126,51 €
370.385,12 €
435.674,26 €

(972,15 €)

(1.321,76 €)

(27.315,61 €)
(27.315,61 €)

(19.763,14 €)
(19.763,14 €)

(436.976,99 €)

(430.879,83 €)

4.900,00 €
4.900,00 €
0,00 €

5.500,00 €
5.500,00 €
0,00 €

7. Despeses de personal (E)

(390.682,47 €)

(464.767,91 €)

8. Altres despeses d’explotació
a- Serveis exteriors (F)
b- Tributs
c- Pèrdues, deteriorament i variació per operació de les activitats

(204.844,55 €)
(203.882,68 €)
(961,87 €)
(0,00 €)

(228.261,35 €)
(226.746,78 €)
(1.514,57 €)
(0,00 €)

(5.370,98 €)

(6.065,31 €)

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultat

3.146,23 €

3.146,23 €

13. Altres resultats

(548,39 €)

1.546,55 €

(5.468,43 €)

(39.691,58 €)

(0,00 €)

(0,00 €)

(5.468,43 €)

(39.691,58 €)

19. Impostos sobre beneficis

(0,00 €)

(0,00 €)

IV RESULTAT DE L’EXERCICI

(5.468,43 €)

(39.691,58 €)

1. Ingressos per les activitats
a- Vendes i prestacions de serveis (A)
b- Ingressos rebuts amb caràcter periòdic (B)
d- Subvencions, donacions i altres ingressos
e- Subvencions oficials a les activitats (C)
f- Donacions i altres ingressos a les activitats (D)
g- Reintegrament de subvencions,
donacions i llegats rebuts
2. Ajuts concedits i altres despeses
a- Ajuts concedits
5. Aprovisionaments
6. Altres ingressos de les activitats
a- Ingressos per arrendaments
e- Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

9. Amortització de l’immobilitzat

I RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
II RESULTAT FINANCER
III RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
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gestió econòmica i infraestructural

Ingressos

Despeses

Donacions

435.674,26 €

De programes

Subvencions

370.385,12 €

Prestacions de serveis

247.326,35 €

D’estructura

Ingressos propis
TOTAL

46.464,75 €

TOTAL

1.037.850,48 €
62.000,00 €
1.099.850,48 €

1.099.850,48 €

Donacions
Subvencions

memòria d’activitats 2016

17

Prestacions de serveis

De programes

Ingressos propis

D’estructura

6

tancament

Volem agrair de nou a tots els professionals, voluntaris,
persones en pràctiques, col·laboradors, donants, entitats
i empreses que han fet possible acollir a tanta gent.
Gràcies.
www.bayt-al-thaqafa.org
@ bayt@bayt-al-thaqafa.org
FundacioBayt
@fundaciobayt

Seu Barcelona
Princesa, 14, 1r
08003 Barcelona
T. 93 319 88 69
Seu Sant Vicenç dels Horts
Jaén, 18-20
08620 Sant Vicenç dels Horts
T. 93 656 38 70
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7

entitats
finançadores

Totes les activitats de la Fundació són gratuïtes per a les persones beneficiàries.
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.
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