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Activitat de l’entitat 

 

La fundació AEMA desenvolupa les seves actuacions a la província de Barcelona i, més 

concretament, ha actuat al llarg de l’any 2021 a la ciutat de Barcelona i Hospitalet de 

Llobregat, essent aquesta última la seu de la fundació tot i que al llarg de l’any hem ampliat la 

nostra acció a la ciutat de Barcelona. 

La fundació Aema -constituïda el 8 de Maig de 2017 amb CIF número G67023416-  neix amb la 

voluntat d’oferir suport i acompanyament a entitats, empreses i particulars per tal de millorar 

la qualitat de vida i la igualtat en l’accés a oportunitats per part dels infants, adolescents, joves 

i llurs famílies, en especial de totes aquelles persones que es troben en una situació de major 

vulnerabilitat o risc d’exclusió social. 

 La constitució de la fundació neix després de l’experiència acumulada al llarg de més de 19 

anys en l’àmbit de l’acció socioeducativa i terapèutica en l’atenció a les persones més 

vulnerables, sobretot mitjançant la gestió de diferents projectes i serveis –de caire públic, 

majoritàriament, i/o concertat. 

Des del patronat -constituït per Antoni Martínez Biosca, Xavier Pérez Duran i Mercè Carreras 

Pons i que es manté sense modificacions en finalitzar l’exercici 2021-, es posa en marxa la 

fundació per tal de canalitzar i acompanyar -des de la innovació socioeducativa i terapèutica- 

els recursos del sector públic, privat i empresarial interessats en treballar des de la 

responsabilitat social corporativa de llurs empreses o en l’acció social des de les diferents 

administracions, tot incidint en un objectiu compartit de transformació social i construcció 

d’una societat més justa i equitativa, posant especial atenció a les persones més vulnerables. 

Així doncs, l’any 2021 representa per la fundació el seu quart any natural sencer de 

funcionament i de posada en marxa de les primeres actuacions que esdevenen la llavor del 

que representa una aposta per la creació de nous serveis i programes d’atenció socioeducativa 

i terapèutica integral en un model de col·laboració entre el sector privat i el teixit empresarial, 

amb el tercer sector, utilitzant la innovació i la creativitat al servei de la millora social, 

comptant també amb el suport de l’administració pública i altres agents implicats. 

La fundació és inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb 

el número 3050 i és classificada com a benèfica de tipus cultural i assistencial, subjecta a la 



   
normativa de la Generalitat de Catalunya i inclosa entre les entitats regulades per la Llei 

49/2002 de 23 de desembre de Règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius 

fiscals al mecenatge. 

Les actuacions desenvolupades en el marc de la Fundació aema durant l’any 2021 es poden 

resumir en dues –seguint la línia de continuïtat d’anys anteriors- que enumerem a continuació 

i que descriurem a nivell de gestió en el següent apartat: 

- Banc de roba 

- Programa de suport i acompanyament a la formació per joves majors de 16 anys en 

situació de vulnerabilitat mitjançant el programa de beques finançat per la Fundació 

Privada Nous Cim (mitjançant el Zing Programme). 

- Filma-M. Productora audiovisual.  

  



   
 

El banc de roba solidària 

 

L’any 2021 ha estat un any de la consolidació tant tècnica com econòmica del 

projecte el Banc de Roba. Ha estat un any complicat a nivell de projecte en quant logística i 

atenció per a pandèmia per la COVID-19. Hem tingut dificultats en quant al tèxtil, donat que ha 

estat molt complicat sumar noves empreses que poguessin cobrir les necessitats d’estocatge, 

tanmateix, les mesures preses per lluitar contra la COVID-19, com els confinaments, ens han 

generat nombroses absències en les citacions fet que ha anat augmentant considerablement la 

llista d’espera. A tot això, s’ha d’afegir, que en el darrer trimestre de l’any degut al tancament 

temporal de l’altre servei de donació de roba, hem hagut d’assumir totes les derivacions en 

matèria de roba dels serveis de la ciutat. Això ha originat un increment de demanda molt alt, i 

en conseqüència, la llista d’espera del projecte es va disparar fins als 3 mesos. Per tal de donar 

resposta a aquest fet, vam ampliar la plantilla i reduir els temps d’atenció per família per mirar 

d’augmentar l’assistència setmanal.   

 Per altre banda el projecte ha consolidat el seu espai logístic, amb col·laboració amb la 

Cooperativa Grup DEM, al CET del que disposen aquests a Montmeló. Això ens ha permet 

poder emmagatzemar volums més grans de tèxtil, així com disposar de maquinària i mètodes 

més adients per tota la logística relacionada amb el projecte. Tant es així que s’ha consolidat el 

transport setmanal i la distribució de tèxtil tant als punts d’atenció familiar de Barcelona com 

al de L’Hospitalet de Llobregat.  

 A la seva vegada el projecte ha sumat noves aliances, l’aposta tant del grup ALETEX, 

com de la Fundació FC Barcelona i la del gran grup tèxtil que ja col·laborava, s’ha mantingut. 

Tanmateix s’han sumat noves empreses del sector con el grup FELLO, Bimedica i Boboli. 

Aquests fet ens ha permet seguir augmentant l’estocatge i cobrir ventalls de talla i tipologia de 

roba a la que no arribaven, cobrint algunes de les carències del projecte. En aquesta línia s’ha 

augmentat l’aposta per la producció tèxtil. A finals de 2020 ja vam produir roba interior i 

xandalls per home gràcies a les donacions de teixit i la col·laboració amb grup Aletex. En 

aquest 2021 aquesta aposta s’ha ampliat, produint no només roba d’home, sinó també de 

dona i infantil. Podent arribar a moltes més famílies i cobrint necessitats en matèria de roba.  

 En quant els recursos humans del Banc de Roba aquests s’han vist augmentats amb 

increments de jornades laborals, podent consolidar llocs de feina per joves en situació de 

vulnerabilitat, i hem pogut realitzar una nova contractació més.  



   
  

 

 

En relació a l’any 2021 les dades d’atenció anuals son les següents: 

1. NOMBRE DE SOL·LICITUDS REBUDES: 

ABSS BARCELONA: 

CSS Antiga Esquerra de l’Eixample 6 

CSS Baix Guinardó 11 

CSS Barceloneta 13 

CSS Besòs 45 

CSS Camp d’en Grassot 11 

CSS Carmel 32 

CSS Casc Antic 21 

CSS Ciutat Meridiana 35 

CSS Clot 16 

CSS Cotxeres de Sants 82 

CSS Dreta de l’Eixample 3 

CSS Franja Besòs 1 

CSS Fort Pienc 51 

CSS Garcilaso 44 

CSS Gòtic 4 

CSS Guinardó 25 

CSS Guineueta 35 

CSS Horta 18 

CSS La Marina 110 

CSS La Salut 27 

CSS Les Corts 18 

CSS Maternitat 18 

CSS Nova Esquerra de l’Eixample 19 

CSS Numancia 94 



   
CSS Poblenou 12 

CSS Poble Sec 38 

CSS Porta 35 

CSS Raval Nord 17 

CSS Raval Sud 72 

CSS Roquetes 47 

CSS Sagrada Familia 18 

CSS Sant Andreu 23 

CSS Sant Antoni 14 

CSS Sant Gervasi 14 

CSS Sant Martí 16 

CSS Sarrià 37 

CSS Torre Baró 1 

CSS Turó Peira 14 

CSS Vall d’Hebron 16 

CSS Verneda 1 

CSS Vila de Gràcia 31 

CSS Vila Olímpica 6 

TOTAL 1 151 

 

SERVEIS BARCELONA: 

AISC Tanger 21 

CRAB Meridiana 39 

CATF Sant Pere 1 

CRI Cal Muns 15 

CRI Creu dels Molers 4 

CRI Hort de la Vila 1 

CRI La Llavor 19 

CRI La Violeta 5 

CPA Sarrià 1 



   
EI Nou Barris 54 

EI Zona Franca 4 

Maria Feixa 7 

Primer La Llar 15 

SARA 42 

SASSEP 4 

SIS 38 

SHI 9 

TOTAL 279 

 

ABSS L’HOSPITALET DE LLOBREGAT: 

ABSS Districte 1 30 

ABSS Districte 2 95 

ABSS Districte 3 8 

ABSS Districte 4 89 

ABSS Districte 5 65 

ABSS Districte 6 16 

DEPENDÈNCIA 5 

TOTAL 308 

 

En total aquest 2021 el Banc de Roba ha rebut un total de 1 738 sol·licituds de donació.  

 

2. NOMBRE DE SOL·LICITUDS ATESES: 

D’aquestes 1 738 sol·licituds s’han atès 1 317. Això significa que hem tingut un percentatge 

d’assistència del 75 %. 

 

3. ABSÈNCIES: 

Durant el 2021 s’han registrat un total de 305 absències totals. Aquestes generen que 

augmenti la llista d’espera en cas d’haver de reprogramar la visita. Tanmateix, per protocol, 

aquelles absències on no es justifica la mateixa i/o no es realitza demanda de nova citació 

s’arxiven al sistema i perden el dret d’assistència. 



   
La relació d’absències ha estat la següent: 

CSS BARCELONA: 

CSS Baix Guinardó 2 

CSS Besòs 4 

CSS Carmel 2 

CSS Casc Antic 3 

CSS Clot 2 

CSS Ciutat Meridiana 3 

CSS Cotxeres de Sants 4 

CSS Dreta de l’Eixample 1 

CSS Fort Pienc 8 

CSS Garcilaso 4 

CSS Camp d’en Grassot 1 

CSS Guinardó 3 

CSS Guineueta 7 

CSS Horta 6 

CSS La Marina 10 

CSS La Salut 2 

CSS Les Corts 2 

CSS La Maternitat 4 

CSS Nova Esquerra de l’Eixample 1 

CSS Numancia 11 

CSS Poble Sec 2 

CSS Porta 3 

CSS Raval Nord 3 

CSS Raval Sud 10 

CSS Roquetes 5 

CSS Sagrada Familia 3 

CSS Sant Andreu 1 

CSS Sant Antoni  4 



   
CSS Sant Gervasi 1 

CSS Sant Martí 3 

CSS Sarrià 4 

CSS Turó Peira 1 

CSS Vila de Gràcia 2 

CSS Vila Olímpica 1 

TOTAL 123 

 

SERVEIS: 

AISC Tanger 6 

CRAB Meridiana 4 

CRI Cal Muns 2 

CRI Creu dels Molers 1 

CRI La Llavor 2 

CRI La Violeta 2 

EI Nou Barris 6 

Maria Feixa 3 

Primer La Llar 3 

SARA 6 

SASSEP 2 

SHI 2 

SIS 5 

TOTAL 44 

 

ABSS L’HOSPITALET DE LLOBREGAT: 

ABSS – Districte 1 - 

ABSS – Districte 2 16 

ABSS – Districte 3 - 

ABSS – Districte 4 21 

ABSS – Districte 5 14 



   
ABSS – Districte 6 4 

DEPENDÈNCIA 3 

TOTAL 58 

 

 

4. DONACIONS INDIRECTES 

La relació de peces donades a serveis i entitats de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, on es 

realitzen aquest tipus de donacions, ha estat: 

 

ENTITAT/SERVEI PECES DONADES PERSONES 

BENEFICIADES 

NOMBRE 

DONACIONS  

CENTRE ESTADA 

LIMITADA “ELS ALPS” 

570 95 3 

ENTITATS CIUTAT 96 16 3 

PARRÒQUIA 

DESEMPARATS 

257 42 1 

 

5. NOMBRE DE BENEFICIARIS ATESOS (SEXE, ADULTS/INFANTS): 

ABSS BARCELONA: 

HOMES 

ADULTS 402 

INFANTS/JOVES  (0-17 anys) 705 

DONES 

ADULTES 718 

INFANTS/JOVES (0-17 anys) 625 

      

SERVEIS BARCELONA: 

HOMES 

ADULTS 129 

INFANTS/JOVES  (0-17 anys) 41 

DONES 



   
ADULTES 88 

INFANTS/JOVES (0-17 anys) 31 

 

ABSS L’HOSPITALET DE LLOBREGAT: 

 

HOMES 

ADULTS 161 

INFANTS/JOVES  (0-17 anys) 112 

DONES 

ADULTES 269 

INFANTS/JOVES (0-17 anys) 187 

 

En total hem atès un total de 1 767 adults i 1701 infants/joves. Això suposa un total de 3 468 

persones ateses.  

 

6. PROMIG DE PECES ENTREGADES/FAMILIES 

S’han entregat un total de 26 849 peces de roba això equival a 7,8 peces de roba per 

persona (Incloem tot el material extra que donem com p. Ex. Mascaretes, tèxtil de la llar, 

bolquers, roba interior, etc.). 

 

7. TEMPS MITJA D’ESPERA 

BARCELONA: 

Cada persona/família ha estat citada durant l’any una setmana després de rebre les 

derivacions.  Tot i això, quan s’ha retornat al volum habitual de derivacions, cap el novembre, 

la llista d’espera ha augmentat i s’ha establert en 3 setmanes.  

 

 

 

 

 

 



   
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT: 

Cada persona/família ha estat citada durant l’any una setmana després de rebre les 

derivacions.  Tot i això, quan s’ha retornat al volum habitual de derivacions, cap el novembre, 

la llista d’espera ha augmentat i s’ha establert en 3 setmanes.  

 

8. ACOMPLIMENT DEL PROTOCOL ESTABLERT 

El protocol establert i consensuat s’ha anat complint durant tot l’any.  Els tècnics i les 

tècniques de serveis socials tenen clar aquest. Tanmateix hi han hagut alguns problemes 

puntuals quan s’ha facilitat a les famílies el telèfon del projecte, el que tenim per les consultes 

dels professionals, i ha generat certes molèsties en quant exigències de citacions. 

 

9. VALORACIÓ DE LES COORDINACIONS 

Les coordinacions han funcionat molt bé. Sempre confirmem la recepció de les sol·licituds 

donant als professionals dels serveis socials l’estimació de quan les famílies seran citades. A la 

seva vegada, un cop realitzada la donació, donem feed-back de com ha anat tot plegat, fet que 

es molt ben valorat pels professionals de serveis socials.  

 

10. AVALUACIÓ USUARIS/USUÀRIES: 

BARCELONA: 

- Com valores la comunicació rebuda pel projecte (puntuació de l’1 al 5)?: 

 
- S’ha sentit còmode/a al punt d’atenció familiar? 



   

 

- Com valora l’atenció rebuda al punt d’atenció familiar (puntuable de l’1 al 5)?: 

 

 

- Com valora el seu grau de satisfacció després de passar pel Banc de Roba (puntuació 

de l’1 al 5)? 

 

- Quin aspecte es el més valorat per vostè del projecte? 



   

 

- Com valora la seva situació després de la visita? 

 

 

 

 

 

 



   
- Quina valoració global dona al projecte (puntuació de l’1 al 10)? 

 

En resum, segons les famílies que hem atès: 

- El 87% valora amb la màxima puntuació les comunicacions relacionades amb el 

projecte.  

- El 84% s’ha sentit còmode en el punt d’atenció familiar, pel contrari un 7% no s’ha 

sentit còmode.  

- El 82% puntua amb el màxim possible l’atenció rebuda.  

- Més del 70% de les famílies abandonen  el Banc de roba molt satisfetes.  

- L’aspecte més ben valorat del projecte es l’atenció dispensada. 

- El 35% de les famílies ateses es senten molt millor després de ser ateses. El 52% es sent 

millor en relació a la seva situació. 

- Més del 60% dona un 10 sobre 10 en la valoració del projecte en la seva totalitat.  

 

11. AVALUACIÓ TÈCNICS/QUES DE SERVEIS SOCIALS 

- Com valores la comunicació rebuda pel projecte (puntuació de l’1 al 5)?: 



   

 

- Voldries canviar quelcom del procés de derivació? 

 

- Com valora el punt d’atenció familiar (puntuable de l’1 al 5)?: 

 

- Com valora l’atenció rebuda per les famílies que ha derivat al Banc de Roba (puntuació 

de l’1 al 5)? 



   

 

- Com valores el teu grau de satisfacció en referència a les derivacions que has realitzat 

al projecte (Valoració de l’1 al 5)? 

 

- Com valora la situació de les famílies després de les donacions? 

 

 



   
- Quina valoració global dona al projecte (puntuació de l’1 al 10)? 

 

 

En relació als tècnics i les tècniques de serveis socials que ens deriven a les famílies usuàries 

les valoracions més destacades son: 

- Gairebé el  60% valoren amb la puntuació més alta les comunicacions amb el projecte. 

- El 82% no canviaria res del procés de derivacions. El 18% realitzaria canvis, 

especialment orientats a la reducció de la llista d’espera i l’ampliació del volum 

d’atenció.  

- El 55% puntua amb un 5 sobre 5 el punt d’atenció familiar. El 40% restant li dona la 

segona màxima  nota.  

- El 40% assigna un 5 sobre 5 a l’atenció rebuda per les famílies que han derivat. El 50% 

puntua amb un 4 sobre 5.  

- Més del 40% valora amb la màxima puntuació el seu grau de satisfacció vers les 

derivacions realitzades.  

- El 75% planteja que la situació de les famílies millora un cop reben la donació. L’altre 

25% considera que la seva situació es la mateixa que abans de rebre-la. 

- Gairebé un 40% dona un 9 al projecte en la seva totalitat.  

 

 

 

 

 



   
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT: 

- Com valores la comunicació rebuda pel projecte (puntuació de l’1 al 5)?: 

 

 

- S’ha sentit còmode/a al punt d’atenció familiar? 

 

 

 

 

 

- Com valora l’atenció rebuda al punt d’atenció familiar (puntuable de l’1 al 5)?: 

 

 

- Com valora el seu grau de satisfacció després de passar pel Banc de Roba (puntuació 

de l’1 al 5)? 
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- Quin aspecte es el més valorat per vostè del projecte? 

 

- Com valora la seva situació després de la visita? 

 

 

- Quina valoració global dona al projecte (puntuació de l’1 al 10)? 

 

En resum, segons les famílies que hem atès: 

- El 87% valora amb la màxima puntuació les comunicacions relacionades amb el 

projecte.  
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- El 83% s’ha sentit còmode en el punt d’atenció familiar, pel contrari un 7% no s’ha 

sentit còmode.  

- El 82% puntua amb el màxim possible l’atenció rebuda.  

- Més del 70% de les famílies abandonen  el Banc de roba molt satisfetes.  

- L’aspecte més ben valorat del projecte es l’atenció dispensada. 

- El 40% de les famílies ateses es senten molt millor després de ser ateses. El 50% es sent 

millor en relació a la seva situació. 

- Més del 56% dona un 10 sobre 10 en la valoració del projecte en la seva totalitat.  

En relació als tècnics i les tècniques de serveis socials que ens deriven a les famílies usuàries 

les valoracions més destacades son: 

- El 70% valoren amb la puntuació més alta les comunicacions amb el projecte. 

- El 100% no canviaria res del procés de derivacions.  

- El 60% puntua amb un 4 sobre 5 el punt d’atenció familiar. El 40% restant li dona la 

màxima nota.  

- El 50% assigna un 4 sobre 5 a l’atenció rebuda per les famílies que han derivat. El 44% 

puntua amb la màxima nota.  

- Més del 60% valora amb la màxima puntuació el seu grau de satisfacció vers les 

derivacions realitzades.  

- El 50% planteja que la situació de les famílies millora un cop reben la donació. L’altre 

50% considera que la seva situació es la mateixa que abans de rebre-la. 

- Un 25% dona un 10 al projecte en la seva totalitat. Un 37,5% li dona un 9 i l’altre 37,5% 

puntua amb un 8.  

 

12. VALORACIÓ/INCIDÈNCIES 

2021 ha estat un any de gran volum de donacions, on el projecte s’ha anat establint i creixent 

tant a la ciutat de Barcelona com a la de L’Hospitalet de Llobregat. Al mes de febrer el punt 

d’atenció familiar per la ciutat de Barcelona es va instal·lar al barri de Gràcia i des d’aquell 

moment i de forma progressiva, s’han anat rebent més sol·licituds mentre s’anava ampliant la 

xarxa de serveis que podien realitzar-les. A partir del setembre ja ateníem les demandes 

d’atenció familiar de tots els CSS de la ciutat i el nivell de sol·licituds va augmentar 

considerablement degut al tancament temporal del rober de FiT. Aquest fet va fer augmentar 

de forma considerable la llista d’espera, que es va disparar fins les 14 setmanes. Això va 

originar variar les franges d’atenció, comprimint les estones d’atenció per cada família i 



   
augmentant la plantilla de treballadores del projecte per poder donar una millor resposta.  

En quant a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, tot i ser un any on les donacions totals s’han 

reduït en referència a l’any anterior, s’han atès més famílies que en el 2020. El motiu de la 

baixada en quant donacions totals ha vingut donat a que s’han realitzat moltes menys 

donacions indirectes. En aquestes es donava un gran volum de peces de roba a entitats/serveis 

de la ciutat perquè la distribuïssin entre els seus usuaris i les seves usuàries. Tanmateix es 

important remarcar que s’han realitzat moltes més donacions directes que en cap altre any a 

la ciutat de L’Hospitalet. Això vol dir que s’ha atès un nombre més gran de famílies derivades 

des dels serveis socials de la ciutat. 

Això ha estat possible gràcies a diferents canvis realitzats en quan l’atenció. El projecte s’ha 

digitalitzat totalment, des del punts d’atenció es recullen les dades de les donacions en format 

digital, les famílies poden signar el document digitalment i això ens permet tenir millor control 

en quant l’estocatge i  optimització  dels processos. A la seva vegada, des del mes de maig, es 

van escurçar els temps d’atenció, anteriorment es dedicaven 45 minuts d’atenció per totes les 

famílies, es va valorar que en famílies amb pocs membres aquesta franja quedava molt llarga i 

en famílies amb molt membres quedaven curtes. Així va ser que es va decidir optimitzar i 

adaptar el temps d’atenció al volum de la família, per cada membre de l’unitat familiar 

s’afegien 15 minuts. En famílies amb 2 membres l’atenció passaria a ser de 30 minuts i en 

famílies en 4 seria d’una hora. Això va permetre millorar la qualitat de l’atenció i poder 

atendre, fins i tot, més famílies per dia d’atenció.  

Al mes de novembre es va realitzar la contractació d’una nova treballadora. Això ens va 

permetre augmentar els dies d’atenció i passar d’un a dos. Actualment al projecte de la ciutat 

de L’Hospitalet l’atenció es dispensa els dimarts de 15 a 19:30h i els divendres de 10 a 14:30h.  

 

En relació al tèxtil, s’ha augmentat la llista de proveïdors i l’aposta per la producció, mitjançant 

el grup Aletex i les facilitats dispensades, s’ha consolidat. L’aposta per la producció feta a finals 

de 2019 amb la producció de xandalls per home ha estat molt ben valorada. La roba d’home es 

de les més difícils d’aconseguir i durant mesos hem tingut mancances en quant estocatge. Es 

per aquest motiu que la producció es molt necessària. Aquest any no només hem produït roba 

d’home sinó també roba infantil i de dona cobrint determinades peces que no podem 

aconseguir via donació d’empreses tèxtils. A més de cobrir tota aquella en la que presentàvem 

mancances a nivell d’estocatge i tallatge.  

A nivell logístic el projecte també ha crescut, després d’un acord de col·laboració amb la 

cooperativa grup DEM, fem servir una part del seu espai logístic, al seu Centre Especial de 



   
Treball,  per ubicar el nostre estocatge de roba. Tanmateix des de la seva nau logística a 

Montmeló es gestionen les comandes i els enviaments als punt d’atenció familiar del projecte. 

 

13. 2022 

Després d’un 2021 frenètic el projecte vol seguir creixent. Per aquest 2022 un dels 

principals objectius es poder mantenir el ritme de derivacions del darrer trimestre de 2021. Si 

la pandèmia per la COVID-19 pot arribar a posar final, el ritme de les derivacions es mantindrà 

fet que ens permetrà estar davant de l’any amb major volum d’atenció del projecte.  

En relació a la logística, cap a inicis de març està previst el moviment cap a un nou espai 

logístic a Barberà del Vallès. Seguirà doncs la col·laboració amb el CET de la Cooperativa grup 

DEM i en el mateix espai de magatzem s’establirà un nou taller tèxtil. Aquesta aliança pot ser 

molt beneficiosa per nosaltres donat que des d’aquest punt es podria produir roba a baix cost 

per la Fundació. 

En aquesta part, la del tèxtil, caldrà seguir centrant els esforços. Es molt necessari, degut a 

l’augment de demanda i de la necessitat existent, arribar a nous proveïdors tèxtils. 

Especialment aquells especialitzats en roba d’home i infantil, on tenim les majors carències del 

projecte. Emperò, actualment, l’ estocatge del Banc de Roba es situa en les 53 000 peces de 

roba, això garanteix el subministrament de roba a la ciutat de Barcelona durant el 2022.  

Per últim, a nivell de recursos humans, el projecte vol seguir realitzant noves contractacions. 

Aquest 2022 ha pogut consolidar 4 llocs de feina (2 jornades complertes i 2 contractes de 

30h/setmanals). La idea i la necessitat seria augmentar l’equip en una persona més de caire 

tècnic per ajudar en la gestió i administració del projecte i una altre per donar suport en la 

logística del projecte.  

  



   
Programa de suport per a l’emancipació adreçat a joves (16 – 25 anys) 

 

DESCRIPCIÓ ACTUACIONS DESENVOLUPADES 

Aquest és un programa d'acompanyament i suport  a joves en situació de vulnerabilitat que té 

per objectiu acompanyar en la construcció del seu projecte vital de cara als processos 

d'autonomia i emancipació basant-nos especialment en la promoció dels itineraris formatius i 

laborals i afavorint l'adquisició de les competències necessàries per fer-ho.  

Aquest programa -que portem a terme des de l'any 2015- ha viscut encara un any complex 

arran de la situació pandèmica global i que, evidentment ha tingut un fort impacte en la nostra 

societat, de manera més crua en aquelles persones més vulnerables o que presenten majors 

situacions de fragilitat. Hem seguit treballant per donar resposta a les necessitats posant 

especial èmfasi en el suport i acompanyament en la construcció dels itineraris de les joves 

millorant les competències per l’ocupabilitat buscant la professionalització des de la formació 

reglada de qualitat.  

Durant l'any 2021 ha atès un total de 42 adolescents i joves majors de 16 anys vinculats a 

itineraris formatius i prelaborals amb un pla individualitzat construit conjuntament i amb el 

suport de les figures educatives de referència. 

  

Al llarg de l'any 2021 les accions que hem portat a terme en el marc del programa són les 

descriurem a continuació: 

1. Orientació. Espai adreçat al suport i acompanyament en la construcció de l'itinerari personal 

vinculat a l'àmbit formatiu i/o laboral mitjançant l'establiment d'un conjunt de compromisos i 

objectius establerts en un pla de treball individual. Mitjançant aquest espai tots els/les joves 

vinculats al programa disposen d'un espai d'atenció i seguiment individualitzat que els ha 

ajudat a enfocar, partint dels seus interessos, motivacions i realitat, el seu itinerari amb 

l'objectiu de promoure l'emancipació.  

Aquest espai d'orientació s'ha definit bàsicament de manera individualitzada per atendre la 

realitat i les necessitats de cadascun dels/les joves, així com anar ajustant el pla de treball en 

funció de l'assoliment o no dels objectius o compromisos pactats. 



   
Des de l'orientació hem acompanyat a joves en la definició del seu itinerari i l'estabiliment de 

les fites bàsiques a assolir, tot ajustant les actuacions a partir d'un seguiment periòdic pactat 

amb cadascun dels joves en funció del grau d'autonomia i necessitats manifestades.  

Enguany les sessions grupals vinculades a l'orientació s'han vist restringides per la situació 

pandèmica i tot plegat s'ha redigirit a espais més individualitzats o bé en format telemàtic. S'ha 

treballat per la detecció de talents i motivacions, competències transversals i mapa d'itineraris 

formatius, orientació mercat laboral. Hem ofert dues trobades grupals de coneixença i cohesió 

de grup. 

Un altre dels aspectes fonamentals a nivell d'orientació té a veure amb la connexió i 

coordinació amb els diferents recursos de la xarxa i del territori implicats o interessants en 

relació a l'itinerari del / la jove, això sobretot, ha implicat establir sinèrgies i espais de 

col•laboració / coordinació amb agents formatius, laborals, recursos del territori a nivell d'accés 

a cursos, normalització lingüística, suport en la gestió de la documentació, habitatge, etc. És a 

dir, en definitiva, tot i que no esdevé directament competència del programa la gestió de tots 

els àmbits que hem enumerat, sí ha estat fonamental establir una bona coordinació amb altres 

agents que intervenen en la vida dels / les joves, així com facilitar els recursos que poden 

esdevenir útils al llarg del seu itineari i procés d'emancipació. Més endavant enumerarem 

també quins són els agents amb els quals ens hem coordinat al llarg de l'any. 

 

2. Suport en la gestió i seguiment dels itineraris formatius. Al llarg de l'any 2021 hem atès a 42 

joves tots vinculats a itineraris formatius post obligatoris: PFIs, batxillerat, cicles formatius i 

universitats. Posteriorment i, en l'apartat d'avaluació farem una descripció dels seguiment de 

tots els/les joves atesos/es però bàsicament, i a efectes de descriure les actuacions que hem 

desenvolupat en aquest àmbit les podem resumir en les següents: 

-Recull dels interessos i motivacions dels/les joves, anàlisi de competències i definició de quin 

és l'itinerari formatiu més adequat en cadascun dels casos. 

-Gestió de la matrícula i els pagaments associats al centre formatiu. Accés al programa de 

beques de la Fundació Nous Cims, tramitació de les beques. 

-Coordinació amb els centres formatius, bàsicament amb serveis d'administració i els/les 

tutors/es dels/les joves. 



   
-Avaluació trimestral, recull de les notes i anàlisi dels objectius assolits i de les dificultats que 

s'han trobat. 

-Suport a nivell de competències bàsiques i accés a recursos. 

-Avaluació dels itineraris formatius conjuntament amb els/les joves. Preparació d'informes que 

es lliuren també a la fundació Nous Cims per fer el seguiment de tots/es aquells/es joves becats 

/des. 

3. Servei de suport i atenció terapèutica. Al llarg de l'any 2021 hem ofert espais d'atenció 

terapèutica i de suport enfront dificultats emocionals, relacionals i familiars als joves que així ho 

han sol•licitat, hem treballat des de l'enfocament de resolució de problemes enfocat a 

apoderar els/les joves en el seu procés d'emancipació tot integrant la realitat familiar i social 

que tenen i posant en valor la palanca de canvi que tenen al seu abast a partir de la seva força, 

compromís i esforç i de les actuacions concretes a nivell de formació i capacitació professional.  

En aquest sentit hem atès a un total de 12 joves en sessions d'assessoria i suport terapèutic. 

L'enfocament sempre ha estat molt pragmàtic i centrat en la motivació del /la jove vers el 

canvi. Més endavant també exposarem els resultats o les dades vinculades en aquest procés. 

En definitiva l'atenció terapèutica té a veure amb oferir un marc de suport als joves que, en el 

seu camí o itinerari personal han mostrat alguna fragilitat vinculada a l'àmbit emocional, 

familiar, relacional, personal i que han mostrat l'interés i la voluntat de compromís per 

desenvolupar un procés de transformació. En la majoria dels casos ha estat valorat com un 

espai de suport útil i en el que es senten millor. 

4. Suport en la gestió documental, connexió amb els recursos de l'entorn: fent xarxa. Molts 

dels joves que hem atès es troben en una situació de manca de documentació fet que provoca 

una greu limitació a l'hora de desenvolupar-se com a individus o ciutadans de ple dret i accés 

als recursos de la xarxa. En aquest sentit, hem desenvolupat les següents actuacions vinculades 

a aquest procés: 

-Suport en la gestió documental: informació i accés a recursos del territori. 

-Sessions de coneixement i accés als diferents recursos del territori a nivell formatiu, laboral, 

documentació, lleure, etc. En alguns casos fins i tot fem l'acompanyament als diferents 

recursos. 



   
-Promoció d'accions de voluntariat i representació en les diferents xarxes de participació de 

joves. 

-Suport, promoció i accés a programes de contractació laboral, regularització de documentació. 

-Coordinació amb els diferents recursos de l'entorn. 

5. Promoció de les competències per l'ocupació i accés al mercat laboral. En aquest àmbit i, en 

funció de l'itinerari personal de cadascun dels joves hem desenvolupat les següents accions: 

-Coordinació amb els programes pre laborals que es porten a terme al territori. 

-Connexió dels joves amb els diferents programes laborals i de millora de les competències per 

l'ocupació com, per exemple, programes Singulars. 

-Suport i orientació en els itineraris personals orientats a la recerca activa de feina i accés al 

mercat laboral. 

-Treball centrat en el desenvolupament de les competències per l'ocupació.  

 

Al llarg de l'any 2021 hem treballat i desenvolupat totes les actuacions fins aquí exposades amb 

un total de 42 joves atesos tots i totes vinculats a serveis de protecció, àrea de suport al jove 

tutelat i ex tutelat o bé vinculats als serveis socials d'atenció primària del territori. Per tant, un 

dels aspectes fonamentals també ha estat la coordinació amb els referents dels serveis 

consensuant una línia compartida de treball. 

IMPACTE SOCIAL ACONSEGUIT 

Tal i com hem apuntat anteriorment hem atès un total de 42 joves al llarg de l'any 2021, any 

rere any percebem que es coneix el programa i  bé des de derivacions professionals o els propis 

joves que ho coneixen arriben més sol·licituds per poder-hi entrar a formar part. La rebuda del 

programa per part dels/les joves participants esdevé molt positiva, així com també per part dels 

serveis que deriven valorant molt positivament la possibilitat d'accés a itineraris formatius i/o 

prelaborals que promouen el desenvolupament de les competències i la millora en les 

oportunitats que tenen els joves. De fet, un dels aspectes que destaquem és el fet que, 

pràcticament, no cal fer-ne difusió, ja que mitjançant el boca - orella dels propis joves 

participants o dels professionals que deriven cada any ens arriben derivacions i propostes tot 

posant el valor el servei que s'ofereix i les oportunitats que genera per als joves. 



   
Dels 42 joves participants 6 abandonen els seus itineraris formatius i dexien d'assistir al 

programa, 1 de les quals ho fa un cop ha assolit la titulació de CFGM. De la resta, els altres 5 

que abandonen ho fan per manca d'assoliment dels compromisos establerts, essent 

fonamental la seva responsabilitat i participació, o bé per dificultats familiars, personals i 

emocionals greus que afecten la seva disposició per continuar amb el seu itinerari. Vinculat a 

aquest últim aspecte, destaquem que l'efecte de la pandèmia ha pogut agreujar la situació 

d'algunes persones joves participants a nivell de salut mental i ens hem trobat amb joves que 

han patit el funcionament de les classes on line i de l'aïllament o manca de suport o de xarxa 

social.  

La resta dels joves atesos -36- es mantenen vinculats al programa o bé finalitzen el seu itinerari 

amb l'obtenció de titulació formativa post obligatòria reglada. Aquests/es joves tenen un 

itinerari personal definit i compromisos establerts mitjançant un pla de treball individual. Per 

tant, la valoració i l'impacte aconseguit el valorem molt positivament facilitant que tots els/les 

36 joves que hem enumerat assoleixin titulació formativa post obligatòria, disposin d'un 

itinerari formatiu personalitzat, o bé hagin pogut accedir al mercat laboral. En definitiva, tots/es 

han pogut millorar les seves competències fet que fa millorar les seves oportunitats d'accés al 

mercat laboral i/o als processos d'emancipació. 

A més, dels 36 joves participants, 11 aconsegueixen compaginar feina i estudis i 5 joves 

aconsegueixen regularitzar la seva situació documental. 

La valoració de joves i també de professionals és molt positiva perquè permet accedir a 

oportunitats reals de millora de les seves competències i emancipació.  

Les eines que hem fet servir per fer la valoració són les següents: 

-Registre de número de joves vinculats al programa. Número de joves que abandonen i joves 

que continuen o són baixa per finalització de procés. 

-Informes trimestrals i finals dels joves vinculats a itineraris formatius. 

-Número de joves que participen d'activitats comunitàries. 

-Número de joves que accedeixen a la regularització de la documentació. 

-Número de joves que accedeixen al mercat laboral. 

-Col•laboracions establertes amb entitats i agents del territori. 



   
-Enquesta de satisfacció dels joves, percepció subjectiva a partir de la participació en el 

programa.   

POBLACIÓ ATESA 

El projecte abasta una població jove major de 16 anys i menor de 25 del territori d'Hospitalet 

de Llobregat, prioritzant els barris de la zona nord i el barri de Santa Eulàlia, per tant, la 

població afectada pel projecte podria ser elevada però la limitarem a la capacitat actual de 

l'entitat per acompanyar als joves en aquests processos i incloem també l'abast que té en llurs 

famílies que, per tant, milloren la seva situació en no haver-se de fer càrrec de les despeses 

vinculades a formació i de la millora d'oportunitats per als seus joves. Així doncs, fem una 

estimació de població afectada pel projecte aproximada de 100 persones. Fem referència a la 

capacitat d'acompanyar 50 itineraris de joves i, per tant, el càlcul de millorar també la situació 

de les seves famílies comptant dos membres més per família (és una estimació a la baixa). 

COORDINACIÓ I TREBALL EN XARXA 

Tal i com hem apuntat anteriorment la coordinació amb els equips bàsics d'atenció social és 

fonamental per el bon funcionament del programa ja que, habitualment, són les persones que 

ens deriven als joves per accedir al programa. A continuació intentarem enumerar els sistemes 

de coordinació, cooperació i col•laboració que establim amb els diferents equips: 

-Coordinació equips d'atenció social municipal. En primer lloc, i per poder accedir al programa 

sol•licitem que els/les referents de serveis socials ens facilitin la derivació del jove adjuntant 

un petit informe social que garanteix que el/la jove és susceptible o té les necessitats socials i 

econòmiques que justifiquen la incorporació en el programa. Per tant, en aquest sentit, un 

primer sistema és l'informe que ens fa arribar serveis socials i que disposem en tots aquells 

casos que ens han derivat. A banda, establim espais de reunió i coordinació amb els/les 

referents, en aquest sentit, establim un espai de seguiment mensual dels/les joves atesos 

mitjançant una reunió prèviament calendaritzada. Habitualment, intentem lligar que aquests 

espais de reunió també puguin incoporar-se joves que participen del programa i d'aquesta 

manera fem un treball conjunt i coordinat vers les necessitats específiques vinculades a 

cadascun dels /les joves participants. Per tant, un segon instrument són les reunions 

presencials mensuals que s'organitzen bàsicament entre els mesos d'octubre i maig.  

Per últim, podem afegir espais de coordinació per al tancament o inici de curs i que, 

habitualment es realitzen entre els mesos de juny i setembre. Són espais que poden portar-se 



   
a terme de manera presencial preferentment i que estan orientats, bàsicament a fer una 

valoració del funcionament durant el curs i establir les línies d'actuació prioritàries al llarg del 

curs següent si es dóna continuitat, i al mateix temps s'estableixen espais de coordinació 

vinculats a la posada en marxa del nou curs i establir les coordinacions necessàries per definir 

els joves que participaran i tenir un mínim traspàs de les informacions més rellevants. 

Molts espais de coordinació s'estableixen mitjançant el correu electrònic o el telèfon per 

agilitzar i facilitar els processos atenent també al grau de saturació dels serveis socials 

d'atenció primària, en especial de la zona nord de la ciutat. 

-Establim també coordinació amb els professionals, bàsicament els/les educadors/es 

responsables / referents de joves vinculats al sistema de protecció, sobretot, els majors de 18 

anys que estan vinculats a l'àrea de suport al jove tutelat i ex tutelat. En aquest sentit, establim 

coordinacions periòdiques amb els/les educadors/es referents per tal de consensuar línies 

d'actuació i fer un seguiment dels itineraris vinculats. 

AVALUACIÓ 

Els sistemes d'avaluació s'han centrat en els registres de les actuacions desenvolupades, és a 

dir: 

-Número de joves participants en el programa. % de joves que abandonen, % de joves que 

finalitzen el procés amb estudis post-obligatoris finalitzats, % de joves que continuen els seus 

itineraris. 

-Número de joves participants dels que disposem informe de derivació de serveis socials. 

-Informes de qualificacions trimestrals i finals dels joves vinculats a itineraris formatius. 

-Número de joves que aconsegueixen regularitzar la seva situació a nivell de documentació. 

-Número de joves que accedeixen a un contracte laboral. 

-Número de joves vinculats a l'espai terapèutic, enquesta de satisfacció, percepció subjectiva 

de millora. 

El recull de tots aquests indicadors està recollit en una memòria anual de servei en el que 

s'exposen les dades de l'any fent una avaluació quantitativa i qualitativa dels processos que 

han fet els/les joves.  



   
 

A continuació fem un resum dels resultats de l'avaluació recollida al llarg de l'any 2021.  

Al llarg de l'any hem atès un total de 42 joves majors de 16 anys tots/es vinculats a itineraris 

formatius reglats post obligatoris.  

Dels 42 joves participants: 

-9 joves tenen entre 16 i 18 anys. 

-33 joves tenen entre 19 i 29 anys. 

-6 joves abandonen el seu itinerari formatiu i la participació en el programa. Tot i que amb una 

de les persones mantenim el suport a nivell d'orientació i connexió amb els recursos del 

territori en el procés de recerca de feina. 

-8 joves finalitzen el procés: tots/es obtenen les seves titulacions de cicle formatiu de grau mig 

o superior, 3 dels quals obtenen contracte laboral i 2 poden regularitzar la seva situació 

documental.   

-Dels 28 joves restants vinculats al programa tots i totes donen continuitat al seu itinerari 

formatiu: 11 joves estudiant graus universitaris, 14 cursant cicles formatius de grau mig o 

superior, 1 PFI, 2 estudiant batxillerat. 

-13 joves participen de les sessions d'orientació i assessoria terapèutica. 

-5 joves aconsegueixen regularitzar la seva situació documental. 

-8 joves aconsegueixen compatibilitzar els estudis amb l'accés a un contracte laboral, en tots 

els casos vinculat al seu itinerari formatiu. 

-Dels 42 joves atesos, disposem dels informes socials de 33 d'ells, i dels 9 que no disposem 

informes és perquè ja no estan vinculats a serveis socials d'atenció primària o bé estan 

vinculats a serveis de protecció de suport al jove ex tutelat (ASJTET). 

A més, val a dir que de tots els/les joves participants i que segueixen itineraris formatius 

disposem dels informes trimestrals i d'avaluació final. En general els resultats obtinguts validen 

la continuitat dels estudis i superen el curs tot i que s'observen mancances en especial o de 

manera més destacada en l'àmbit de l'anglès i les llengües. 



   
 

En general, la valoració a partir de les dades exposades és molt positiva. Trobem un 

percentatge elevat de joves que assoleixen una millora de la seva qualificació formativa i, per 

tant, en les competències també vinculades a l'ocupació, els hi permet accedir al mercat laboral 

i, en definitiva millorar les seves oportunitats a l'hora d'assolir el procés d'emancipació. Els/les 

joves donen continuitat als estudis i augmenten la seva qualificació professional, definint 

itineraris clars i millorant les seves competències. Els joves valoren molt positivament la seva 

participació en el programa ja que els hi permet millorar les seves competències, accedir a 

oportunitats i valoren per sobre de tot, l'escolta i l'acompanyament que reben. 

PREVISIÓ 2022 

De cara a l’any 2022 es preveu mantenir el programa de suport a joves  i augmentar les 

activitats de suport que els hi podem oferir, en especial en l’àmbit del suport acadèmic en 

llengües i les píndoles adreçades a oferir suport en aspectes puntuals vinculats a temes 

d’emancipació (habitatge, inserció mercat laboral, formació, creixement personal). 

Al mateix temps, ens plantegem poder millorar els processos interns i treballar en la línia de 

millora contínua i excel·lència tot enfortint els procesos de seguiment i suport interns.  

Perspectiva de gènere, clàusules socials i de foment de la igualtat entre homes i dones 

El programa s’adreça a persones en situació d’alt risc social sense distincions per sexe, 

nacionalitat, religió, cultura, etc. Els únics factors que es tenen com a criteris fonamentals a 

l’hora d’incorporar els joves són que compleixin els requisits d’accés en relació a no disposar 

de la capacitat econòmica per fer-se càrrec dels estudis, trobar-se en una situació 

socioeconòmica i/o familiar més desfavorida (informe de serveis socials) i tenir motivació i 

ganes per comprometre’s i participar activament del programa. 

Donem recolzament especial a les persones en situació d’alta vulnerabilitat que, a més, tenen 

necessitat de suport emocional i/o psicològic per tal de vetllar per la seva continuïtat i 

apoderament a nivell formatiu i que puguin construir un itinerari alternatiu que generi noves 

oportunitats per trencar els cercles de l’exclusió i la pobresa. 

Així doncs, assegurem la igualtat d’accés d’oportunitats entre homes i dones i, a la vista dels 

números, hi ha un percentatge major de noies vinculades al programa, respecte als nois.  



   
Treballem des de la co-educació i els valors de la igualtat i el respecte, així com la co-

responsabilitat, evitant les polítiques de l’assistencialisme i fomentant que siguin els i les joves 

responsables del seu itinerari, dotant d’eines quan les necessiten per afavorir el seu 

empoderament. Es demana, com a part del programa, que, en la mesura que puguin 

s’impliquin en l’ajuda i el retorn social mitjançant la mentoria i l’ajut a altres joves en la seva 

situació, i que, en la mesura que puguin trobar feina o trobar altres fonts de finançament 

puguin anar fent-se càrrec dels estudis de manera progressiva. 

  



   
FILMA-M: 

Aquest  projecte  neix  del  desig  de  cobrir  una  necessitat  que  s’ha  detectat  durant les 

activitats desenvolupades en el últims anys per la Fundació AEMA, al barri  de La Florida (L’H). 

Els i les joves en la majoria del casos, tenen idees, iniciatives, ganes  d’explicar i compartir 

històries.  

La manca de  recursos econòmics i  referents que els puguin guiar en les diferents  fases  del 

projecte dóna com a resultat la tendència a no intentar-ho.  

Produir un producte audiovisual sol ser una activitat costosa. Els i les joves amb idees  no ho 

intenten per algunes raons com per exemple:  

– La manca de recursos: humans,  tècnics i/o econòmics  

– La  manca  d’assessorament:  desconeixement  d’entitats  on  dirigir-se  per  validar la seva 

idea.  

La intenció és crear una xarxa comunitària dins del sector audiovisual de l’Hospitalet,  

recolzant-nos  des  de  les  sinèrgies que  es  produeixen amb  la  resta  d’entitats  de  la  ciutat,  

així  com  l’Escola  de  Música,  de  teatre  i  dansa,  Escoles  de  Cinema, l’espai  de  

Torrebarrina,  etc… D’aquesta manera podem incidir i generar un major impacte social  i 

transformador.   

Per  tant,  FILMA-M  és un  projecte  de  caire  audiovisual  que  connecta  la  producció  i  

l’àmbit  social  i  l’apropa  a  la  ciutadania  amb  l’objectiu  d’afavorir  les  oportunitats  de  

generar nous productes i explicar històries a l’abast de tothom.   

La  producció  audiovisual  forma  part  de  la  nostra  cultura  i  ha  adquirit  un  pes  

fonamental  en  el  consum  habitual  de  la  ciutadania  com  a  espai  d’oci  i  accés  a  la  

cultura.  Per  tant,  el  fet  de  democratitzar  també  l’accés  a  la  seva  producció  és  una  

finestra d’oportunitat per promoure els valors i la cultura i, en especial, en la població  més 

jove. 

Durant aquest 2021 es va realitzar el rodatge del documental “Johnson” durant els mesos de 

Juliol i Agost.  Aquest documental explica la història d’en Fran Johnson, un jove ex-tutelat a la 

Cooperativa AEMA. Aquest documental ha estat finançat per la Fundació AEMA en Co-



   
Producció amb Fran Johnson, Guillem Castelló i amb la col·laboració tècnica de COFILMIT. El 

Documental tindrà data d’estrena el proper 12 de Juliol de 2022. 

Per 2022 està previst la pre-producció, el rodatge i la producció del curt-metratge “Ascensión”, 

en ell s’explicaran les històries de dos joves del barri de “La Florida” de L’Hospitalet de 

Llobregat, Gisela Quirós i Omar Bentaleb. La producció tindrà un pressupost de 3 000 € i estarà 

finançada pel Pla Integral Les Planes – Blocs Florida i coproduït per COFILMIT i FILMA-M.  

 

 

Imatge del rodatge del documental “JOHNSON” produït al 2021 per FILMA-M 


