MEMÒRIA 2015

La

Fundació Escó

atén i acompanya les famílies
que es troben en situació de risc
o d’exclusió social del barri del
Raval i rodalies cap a la millora
de la seva qualitat de vida,
aturant la mirada en les dones
i els seus infants.

El 2015 en un cop d’ull

935

130

persones
beneficiàries dels
nostres projectes

16
professionals
implicats

voluntaris
i voluntàries

644

persones ateses
de forma directa

més de

18
membres
del Patronat

Més de 30 anys d’acció social al barri

Índex interactiu

L’estiu de 1984 un grup de persones van engegar el primer Casal-Menjador de la Fundació
amb l’objectiu de contribuir a la millora de la situació dels infants del barri.

Atenció a la família
Atenció a la dona
Com entenem l’atenció a la persona?
Atenció a la infància
Sensibilització i foment del voluntariat

Més de 30 anys després, ens segueix movent la mateixa essència
d’acompanyar i ser al costat dels infants i les seves famílies,
fomentant la seva autonomia a través de la formació, l’acompanyament integral
i el desenvolupament de les pròpies capacitats.

50

empreses, entitats
i persones col· laboradores

Equip humà i treball en xarxa
Què diuen els mitjans?
Finançament
Agraïments
Col· labora i uneix-te

102

ASSESSORIA JURÍDICA

Oferim atenció integral a famílies, principalment amb infants,
en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

És un servei gratuït que va néixer per pal· liar situacions
de desigualtat i indefensió.

Fomentem la inserció personal, social, educativa i laboral a partir de l’escolta,
l’atenció personalitzada i l’acompanyament.

Dóna informació orientació i suport en aspectes jurídics
a persones que es troben en situació de risc d’exclusió social,
amb l’objectiu de desenvolupar una cultura sobre els drets
i deures que tenim com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

La tipologia

71%

22%

són beneficiàries
del programa
La Caixa Proinfància

són perceptores
de la Renda Mínima d’Inserció

són perceptores
d’una Pensió No Contributiva

La Fundació Escó és entitat homologada per
a la gestió d’aquesta ajuda. Al llarg del 2015,
l’Assessoria Social ha gestionat de forma directa
24 Rendes Mínimes d’Inserció.

Es tracta d’una ajuda de jubilació i invalidesa
per a persones que no disposen de recursos
suficients i que no poden acollir-se a les
pensions contributives.

Econòmica
Atur / Laboral
Vivenda
Salut Física
Salut Mental
Prostitució

7%

Homes
53%

Homes
53%

281 consultes ateses
Dret de Família
custòdies
divorcis
incapacitacions

Administratives
multes
altres gestions

Estrangeria
arrelaments
nacionalitat
renovacions
expulsions
reagrupacions

Laborals

Fiscals

39%
29%
21%
7%
2%
2%

contractació
drets laborals bàsics
acomiadaments

Habitatge
arrendaments
desnonaments

Les problemàtiques

Penals

L’evolució

L’Origen
L’origen

Família nuclear
29%
Família monoparental
28%
Família nuclear nombrosa
22%
Dona sola
14%
Home sol
6%
Família monoparental nombrosa 1%

2010

Magreb43%
Espanya
25%
Sudamèrica16%
Àfrica5%
Bangladesh4%
Romania3%
Pakistan2%
Bulgaria1%
Filipines
1%

de primera
acollida

Dones
47%

Dones
47%

2012

Com són les famílies que atenem?

2011

Concretem un pla de treball, juntament amb la família,
cercant els recursos més adients per millorar la seva qualitat de vida.

38%

2015

ASSESSORIA SOCIAL

persones ateses

2014

famílies ateses

218

2013

ATENCIÓ A LA FAMÍLIA

dones
participants

ESPAI DONA
41

És un espai d’escolta i acompanyament que vol afavorir
l’apoderament de la persona perquè afronti, de forma autònoma,
la seva participació social i laboral.

És un servei d’acollida, d’escolta i de trobada que vol
contribuir a la promoció, formació i inserció social i
cultural de les dones en situació de vulnerabilitat social.

Ofereix recursos, assessorament i informació de forma directa i individualitzada
en temes d’habitatge, prestacions, ajudes econòmiques o recerca de feina.
També oferim suport en diverses gestions i accés lliure als ordinadors.

A través de diferents tallers i activitats, pretén oferir eines i
recursos per enfortir les capacitats de les dones perquè siguin
agents actius del seu propi projecte vital.

realitzades

No
finalitzen

Informàtica

Costura
Finalitzen
la formació

Cuina
Coral

Artesania

En procés
formatiu

Mare Nadó

Formació
i
Orientació Laboral

L’evolució

723 atencions

Català

professionals

2015

Els tallers

Alfabetització

2011

El local es troba a peu de carrer i és la porta d’entrada als serveis de la Fundació.

9

voluntaris

2014

persones ateses

2013

ESPAI D’ACOLLIDA

116

228

2012

ATENCIÓ A LA DONA

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Música per comunicar-se

L’Espai d’Acollida atén...
• Tothom qui s’apropa al local amb 		
alguna demanda, majoritàriament
dones entre 18 i 65 anys en situació de
vulnerabilitat social que viuen al barri
del Raval o al districte de Ciutat Vella.

L’origen

Marroc44%
Espanya
21%
Pakistan7%
Bangladesh5%
Altres23%

Jonara
Estudiant d’Integració Social en pràctiques
Quan vaig arribar de Bolívia, ara fa quatre anys, tenia una
imatge idealitzada d’Europa. Em va sorprendre que enmig
de Barcelona hi hagués un barri tan marcat per la pobresa
com el Raval. Els sis mesos a la Fundació Escó han estat
com mirar l’altra Barcelona, la que necessita, la Barcelona
pobra.
Durant les meves pràctiques, he ajudat a actualitzar
currículums, buscar ofertes de feina o consultar el correu
electrònic a persones que tenen dificultats amb l’idioma o el
domini de les noves tecnologies. No és simplement un taller
d’orientació laboral. Aquí treballem per detectar necessitats
i apoderar la persona perquè guanyi independència. No he
vist cap cas d’inserció laboral, però aquí l’èxit és veure com
millora l’estat anímic o com la persona es torna cada dia
més autònoma.
D’aquí m’emporto sobretot el tracte amb les persones, dir
les coses amb assertivitat i gestionar conflictes. He après
a empatitzar i a conéixer una altra realitat dels migrants
que no tenen l’espanyol com a llengua materna, empatitzar
amb aquest nivell de necessitat. M’enduc també més eines,
més recursos, més realitats... un coneixement que aplico en
el meu dia a dia. La pràctica m’ajuda molt a classe. Jo vaig
caminant i després aprenent.

La Coral i l’Espai-Mare Nadó són tallers on la música
estimula la comunicació, oferint a la dona un espai
per a la descongestió i generació de vincles, de xarxa
social i de dinàmiques constructives per afrontar el
dia a dia amb més recursos.
Col·labora: Fundació L’ARC Música (Xamfrà)

Temps per formar-te
Un monogràfic sobre salut i habilitats parentals
que ofereix a la dona un espai de descongestió i
d’aprenentatge sobre la maternitat, l'educació i la
criança dels fills.
Col·labora: Agència de Salut Pública de Barcelona

Canviem-ho!
El projecte construeix models alternatius i flexibles
de masculinitat que possibilitin l’equitat entre
homes i dones, a través de tallers que promouen la
millora de les relacions afectives o la conciliació de
la vida laboral i familiar.
Col·labora: Serveis d’Atenció a Homes (Aj. Bcn)

ATENCIÓ A LA DONA
PIS PONT EL CALIU

Projecte en
reformulació
i revisió

És un recurs d’habitatge d’acollida
per a famílies monoparentals en situació de risc d’exclusió social,
amb ingressos mensuals inferiors a 285 euros.
Ofereix a aquelles mares amb fills que ho necessitin,
un espai on poder residir durant un temps de forma estable,
a la vegada que es treballen altres aspectes personals:
la salut, la feina, la formació o la cura de la família.
Forma part del Programa d’Habitatges d’Inclusió Social del Districte de Ciutat Vella.
Les famílies que s’hi acullen venen derivades de Serveis socials del districte
o de les entitats participants del projecte.

Què treballem?
• L’espai de convivència entre les famílies 		
del pis
• La inserció social i laboral per assolir la 		
seva pròpia autonomia
• La necessitat d’accés a un habitatge
en condicions un cop finalitzat el període
d’estada al Pis Pont, ja sigui al mercat
normalitzat o, en situacions determinades,
a habitatges de protecció social. Treballem
conjuntament amb l’administració

COM ENTENEM
L’ATENCIÓ A LA PERSONA?
Entenem que és amb la interacció amb l’altre que una persona se situa i es
descobreix el que sent. També l’ajuda a conéixer qui és i què vol per poder enriquir
i construir la propia xarxa social per a una millora de la seva inserció social i cultural.

Treballem per :
• Potenciar la persona, la seva
autoestima i afavorir el desenvolupament
de la seva personalitat.
• Ensenyar i mostrar pautes de conducta,
normes socials, hàbits personals i familiars.
• Ser referents i oferir un acompanyament
a les famílies en el seu procés de
creixement.
• Utilitzar el diàleg com a font de
comunicació que facilita la intervenció.
• Crear un clima de bona relació i de
respecte mutu entre educadors i usuaris.
• Oferir atenció personalitzada i
acompanyament tractant de ser
eficaços i dinàmics.
• Fer protagonista a la persona en el seu
procés de canvi.
• Aplicar tècniques de mediació
de conflictes socials generats per la
marginació.

Els nostres valors
El pis, cedit per
Foment de CiutatVella,
és un entresol gran,
amb quatre habitacions,
dos banys, una cuina,
un menjador ampli i un pati.
Està situat al
Carrer Escudellers
de Barcelona.

La nostra missió
• Acompanyar des d’una atenció
propera i personalitzada que potenciï
l’autonomia i el ‘ser persona’ de forma
integral
• Sensibilitzar sobre les situacions de
vulnerabilitat en què viuen aquestes famílies
•

Promoure el voluntariat com una eina
de transformació social

Acollida
Acompanyament
Respecte
Coresponsabilitat
Identitat

204

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA

infants
participants

CASAL-MENJADOR D’ESTIU
És una activitat de lleure que vol afavorir el desenvolupament
personal i social dels infants del Raval i rodalies durant
els mesos de juliol i agost.

78

monitors/es
de lleure

Educa els infants a través del joc a l’hora que vetlla pels aspectes
sociosanitaris, els bons hàbits a taula i la correcta alimentació.
Ofereix un canal de participació ciutadana, d’aprenentatge i
conscienciació social a les persones voluntàries que col· laboren
com a monitors de lleure.

26

ESPLAI ESCÓ
L’esplai neix el 2011 amb la voluntat d’oferir als infants
del barri un espai de lleure el cap de setmana.

L’esplai de dissabte
• Ens reunim cada dissabte a la tarda per
jugar plegats, riure, cantar, anar d’excursió,
pintar, disfressar-nos o explicar-nos històries.
Des de fa sis anys participem en la Campanya
d’Activitats
de
Vacances
d’Estiu
de
l’Ajuntament de Barcelona. Per això, el Casal
és un servei obert a qualsevol infant de la
ciutat.

(Repúblicana Dominicana, Perú,
Bolívia, Filipines, Argentina i Rússia)

Les derivacions

A través d’aquest servei, l’Ajuntament ha ofert
una beca al 70% dels infants participants.

L’origen

monitors/es
de lleure

“Som una petita gran família. Ens reunim cada
dissabte a la tarda per jugar, desconnectar,
i alhora aprendre, créixer com a persones,
adquirir compromisos, relacionar-nos d’una
manera sana i crear vincles. Treballem per
a què aquests infants un dia esdevinguin
monitors, de manera que tanquin el cercle i
assegurin la continuïtat del projecte”

Són infants entre 3 i 12 anys que viuen en un
entorn amb mancances socials, educatives
i/o econòmiques que dificulta el seu accés i
participació a les activitats de lleure de l’estiu.

Espanya56%
Marroc11%
Síria7%
Algèria5%
Paquistan5%
Nigèria3%
Honduras3%
Altres		
10%

8

Els objectius: sentir-se part d’un grup,
conéixer l’entorn, descobrir la natura, desenvolupar
valors i capacitats i potenciar la xarxa de relacions
dels infants del barri.

Com són els infants que atenem?

A la Fundació Escó gestionem diverses ajudes
econòmiques perquè cap infant es quedi
sense Casal. Gairebé tots els nens i nenes han
estat becats per a participar, com a mínim,
durant una quinzena.

infants
participants

47%

De Serveis Socials

37%

D’altres projectes de la Fundació

14%

D’altres entitats socials

2%

Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat,
Càritas, El Lloc de la Dona i APIP

D’altres serveis

Equips d’Assessorament i Orientació
Psicopedagògica i Servei d’Inserció Social
de l’Ajuntament

• Dinamitzem sortides, gimcanes, tallers i jocs
per a infants i joves de 6 a 15 anys.
• El punt de trobada és la Plaça de la 		
Filmoteca, cada dissabte a les 17hores.

El treball en xarxa
• Estem federats al Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans, un espai de convivència
per compartir i créixer que promou i estimula les accions compartides, el treball en xarxa i el
coneixement entre entitats de lleure.
• Formem part de la Zona 1 juntament amb tres esplais més de Ciutat Vella i el Poblesec. Ens
reunim mensualment per establir sinèrgies i dinamitzar activitats conjuntes al districte, com
la Ginkalona. Dos cops a l’any, organitzem trobades per promoure la formació de l’equip
de monitors.
• També participem en les activitats organitzades al barri, com la Diada de Sant Jordi o la
Ravalstoltada celebrada per Carnaval.

130

SENSIBILITZACIÓ I FOMENT DEL VOLUNTARIAT
A banda de l’acompanyament social, la missió de la Fundació és també
sensibilitzar sobre les situacions de vulnerabilitat en què viuen aquestes famílies.
L’objectiu: potenciar una ciutadania conscient, activa i compromesa envers
la societat.

7

formacions de l’equip tècnic
Durant aquest any, l’equip tècnic ha participat d’una formació sobre Supervisió de casos
dinamitzada per Femarec. I també en una formació sobre l’aplicació del programa
d’habilitats parentals de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

3

formacions d’Iniciació al voluntariat
Al llarg del 2015, hem realitzat tres xerrades d’iniciació per a
nous voluntaris i voluntàries que s’han incorporat als projectes.

1

130 voluntaris i voluntàries
52

Trobada de Voluntariat
Al mes de març es va realitzar la Trobada de Voluntariat de la
Fundació per tal de compartir experiències i reflexions.

persones han format part
de l’equip d’hivern
34 Dinamitzadors/es de l’Espai Dona
10 Membres de l’equip de gestió
8 Monitors/es de l’esplai

taller formatiu d’àmbit jurídic
Des de l’Assessoria Jurídica de la Fundació,
hem impulsat una formació pràctica sobre
la renovació del NIE. Hi ha participat una
desena de persones ateses a la Fundació
i a d’altres entitats vinculades a la Xarxa
Laboral del Raval.

2

Parlem d’una activitat social assumida voluntàriament, sense afany de lucre i amb
el propòsit de ser socialment útil, que respon al desig d’una societat que cerca
aconseguir un món més just i solidari.

xerrades de sensibilització
Gairebé una vuitantena d’alumnes de
batxillerat i cicles formatius han participat
als tallers de sensibilització sobre la realitat
social del Raval, organitzats per la Fundació.

1

El voluntari/ària és la persona que dóna suport a d’altres
persones que ho necessiten; pretén contribuir a la millora
de la qualitat de vida i a un millor desenvolupament social.

persones
voluntàries

78

persones han format part
de l’equip d’estiu
47 Monitors/es de dia del Casal
31 Monitors/es de menjador del Casal

Els nostres objectius
• Potenciar una ciutadania crítica, conscient
i activa, compromesa envers la societat.
• Fomentar el voluntariat com a resposta de
participació ciutadana responsable, com
una eina de transformació social.
• Sensibilitzar sobre la realitat social del Raval.
• Promoure una acció en equip, de
reconeixement i respecte al treball de l’altre
on tothom hi surt guanyant, tant aquells als
quals s’adreça directament l’acció com els
propis voluntaris i voluntàries.
• Vetllar per la realització personal a través
de l’aprenentatge.

Gràcies per la vostra il· lusió, compromís i entusiasme!

EQUIP HUMÀ

PETITS ÈXITS DEL 2015

NOU PATRONAT

EQUIP PROFESSIONAL

• Josep Puyol - President

• Beatriz Fernández - Direcció

• Cecília Bosch - Vicepresidenta

• Purificación Iglesias - Assessoria social

• Carme Busquets - Secretària
• Rosa Ballús, Mª Rosa de Jover, Oriol Xirinachs,
Pau Robert, Alicia Tolosana, Jordi Camps,
Carolina López, Lluís Riera, Enric Termes, Dolors
Trinitat Albertí, Pedro Berengueras, Mª del
Carmen García Baquero, Antònia Gensana,
Xavier Puig, Óscar Puy - Vocals

• Isabel Pérez / Raquel Ferrer - Assessoria social
• Cristina Gil (fins al març) - Assessoria social
• Laia Fernandez - Espai d’Acollida i Espai Dona
• Solange Hilbert - Assessoria jurídica
• Mª José López - Voluntariat

VOLUNTARIAT

• Mª José López / Sonia Serrano - Captació de fons

Aquest 2015, 130 voluntàries i voluntaris han
participat dels projectes de la fundació com a
monitors de lleure, dinamitzadors de tallers o en
tasques de suport a la gestió, el manteniment i la
comunicació de l’entitat. Gràcies a tots i totes!

• Equip de Casal-Menjador d’Estiu - Marta Iglesias,
Berta Monguillot, Marian Movilla, Josep Catà, Raquel
Ferrer, Fabián Bish, Andrea Comaposada, Mercè
Chaure i Esther Benages.

Ens hem sumat a la campanya
#BuscoFeinaDigna
de la Xarxa Laboral del Raval

Hem organitzat un
cinefòrum solidari
per donar suport a l’esplai Escó

Hem participat a les activitats de
commemoració del mes de la Dona
organitzades al Raval

Hem celebrat un
certamen literari de Sant Jordi
per parlar de ‘Dones protagonistes’

Hem sortejat un lot solidari
amb la col· laboració de molts
amics i amigues de la Fundació

Hem construït més de
20 desitjos col· lectius
per felicitar-te el Nadal

• Andrea Freixas - Comunicació

TREBALL EN XARXA
A NIVELL DE BARRI / DISTRICTE
• Formem part de XAFIR, la Xarxa d’Atenció a Famílies i Infants del Raval.
• Som membres de la Junta Directiva de la Fundació Tot raval i participem en diferents grups de treball: Xarxa
Laboral, Xarxa de Salut Comunitària i Subcomissió de Salut Mental.
• Participem del Consell de dones del districte de Ciutat Vella.
• En l’atenció a l’usuari, treballem de forma coordinada amb els centres oberts del barri i les entitats socials
que treballen al districte -Centre Domingo Solà, Lloc de la Dona, Acció Social Montalegre i Hora de Déu, entre
d’altres-. També amb els serveis socials públics: Serveis Socials de Ciutat Vella i Poble Sec, Treball social del
CAP, Equip d’Atenció a la Infànica i l’Adolescència i Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil.

QUÈ DIUEN ELS MITJANS?
Entrevista a la Cecília Bosch, fundadora i vicepresidenta de la Fundació Escó
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva - Butlletí Agost -

Com a entitat membre del projecte tractor Créixer a Barcelona, a
la Fundació Escó fem balanç d’aquesta iniciativa que té per objectiu
apoderar la infància en situació de vulnerabilitat en els àmbits social,
educatiu i cultural a la nostra ciutat.

• Participem de les activitats organitzades dins del marc de Raval Dona i la Ravalstoltada.

A NIVELL DE CIUTAT
• Som membres del Consell Rector de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

• Quins són els principals reptes socials de Barcelona?

• Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, formem part de la Xarxa d’Acollida, participant a la XESAJE, Xarxa
d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic en Estrangeria, i a la Coordinadora de la Llengua. També formem
part de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió.

• Quina és la situació de la infància i de les famílies a la nostra ciutat?
• Com valoreu l’evolució de l’Acord Ciutadà així com el treball de les
seves xarxes d’acció?

• Som Vicepresidents del Consell d’Associacions de Barcelona, en representació de la Federació Catalana de
Voluntariat Social.
• Hem participat a la Comissió Permanent de Serveis Socials i a la Comissió Sectorial d’Atenció Primària.

A NIVELL AUTONÒMIC
• Som membres de la Coordinadora Catalana de Fundacions, la Federació Catalana de Voluntariat Social, la
Plataforma d’Entitats Socials d’Església i la Plataforma per la Família ONU 2014.
• Participem a la xarxa d’entitats que gestionen el programa Caixa Proinfància

Llegeix l’entrevista!

475 seguidors al Facebook,
cent més que l’any passat

1.300 subscriptors
al nou butlletí electrònic

Més de 300 fotografies
publicades a Flickr

FINANÇAMENT

AMB EL SUPORT ECONÒMIC DE:

INGRESSOS

Generalitat de Catalunya

31,55%

Adigsa · Centre d’Estudis Sant Francesc · Companyia de Maria · Església de Sant Gaietà
Fundación Antoni Serra Santamans · Fundació Banc dels Aliments · Fundació Ponsich
Fundació Jesuïtes Educació · Fundación Patricia y Carlos Mueller (PACAMU)
Parròquia de Sant Josep Oriol · Siervas de Maria · Stucom Centre d’Estudis

Ajuntament de Barcelona

19,748%

I de tantes persones amigues que amb els seus donatius ens ajuden a tirar endavant.

11,26%

Gràcies per fer-ho possible!

Obra Social La Caixa

Aportacions privades
Ingressos propis

36%

1,45%

-------------------------------------------TOTAL

257.151,37 €

DESPESES
Casal-Menjador

53%

Assessoria Social

30%

Espai d’Acollida a la Dona

9%

Assessoria Jurídica

3%

Voluntariat

2%

Temps per Formar-te
Taller Mare-Nadó
Pis pont

1,4%

PROGRAMA DE SUPORT A LES PERSONES
La col· laboració o convenis establerts amb algunes entitats i administracions ens permeten gestionar
accions específiques per a les famílies amb greus dificultats econòmiques, amb la finalitat d’atendre les
seves necessitats bàsiques. En tots els casos les persones són les titulars del dret.

Campanya
Vacances
d’estiu de
l’Ajuntament
de Barcelona

La Fundació Escó participa a la Campanya de Vacances d’Estiu de l’Ajuntament de Barcelona. A través del
nostre Casal-Menjador d’estiu, disposem d’un nombre de places obertes i finançades per l’Ajuntament
perquè hi puguin participar els infants que, per la seva situació econòmica, no poden accedir a altres
recursos de lleure de la ciutat.

Programa
Caixa
Proinfància

A través del conveni econòmic signat amb l’Obra Social “la Caixa” i el seu programa Caixa Proinfància,
fem una intervenció integral proporcionant als infants i les famílies serveis d’atenció psicològica i CasalMenjador d’Estiu, a més d’ajuts per a l’alimentació i higiene infantil, equipament escolar, ulleres i
audiòfons. L’objectiu: trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a
oportunitats educatives de qualitat.

Fundació
Ponsich

1%
0,6%

-------------------------------------------TOTAL

Projecte impulsat per la Fundació privada Ponsich que busca millorar l’economia de persones grans,
soles, malaltes, que solen cobrar pensions no contributives o similars i que tenen familiars al seu càrrec.
A través d’aquesta col·laboració, oferim suport econòmic a dones majors de 65 anys amb malaltia crònica
per cobrir les seves despeses bàsiques amb una ajuda mensual d’aproximadament 150 euros.

251.458,91 €

Cáritas

* Dades pendents d’auditoria per GM Auditors.
Disponibles a la web a partir de l’6 de setembre de 2016.
Fundació
Pere
Tarrés

A través del Servei d’Ajuda Econòmica de Cáritas, donem suport puntual per fer front a despeses
imprevistes que les famílies no poden cobrir.

A través d’un conveni signat amb el Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) de la
Fundació Pere Tarrés, l’Esplai Escó rep una beca anual per la realització de les seves activitats de lleure
amb infants i joves del Raval.

AMB LA COL· LABORACIÓ DE:
Recerca de
monitors i monitores
pel Casal d’estiu

Escola STUCOM

Estudiants
en pràctiques
Institut Miquel Tarradell

(persones voluntàries o en pràctiques)

Col· legi La Mercè de Martorell
Col· legi La Merced de Barcelona

Federació Catalana de Voluntariat Social

Col· legi Jesuïtes-Casp

hacesfalta.org · CEIR-ARCO Villaroel

Escola Drassanes

Escola lliure El Sol · La Salle Bonanova
Sagrat Cor de Sarrià · Fundació Pere Tarrés

Campanya de recollida d’aliments
pel Casal-Menjador d’estiu

Escola Educa · Escola Adhara
Centre d’Estudis Sant Francesc (Stucom)

Col· legi
Jesuïtes de Casp
Els pares i mares de la classe de P5
han fet una donació a l’esplai Escó dels diners
recaptats a través dels aniversaris de la classe.
També han organitzat una recollida de material

Altres
col· laboracions

escolar per l’esplai i han participat en la

Tallers
de formació

Casal Loiola
SABA Aparcaments
Fundació Catalunya-La Pedrera
Centre d’Estudis San Francesc

campanya d’aliments pel nostre Casal d’estiu.

Agent d’Acollida - Aj. Bcn
Agència de Salut Pública de Barcelona
Biblioteca Sant Pau - Santa Creu
Centre cívic Drassanes
Fundació l’Arc Música - Xamfrà
Nestlé
Punt d’Informació i Atenció a la Dona (Ciutat Vella)
Serveis d’Atenció a Homes - Aj. Bcn

Sopar Solidari Dinners That Matter
L’11 de juny, més d’una vintena de restaurants i gairebé 600 comensals es van sumar a la Nit Solidària organitzada
per Dinners That Matter a favor de la lluita contra la fam i l’exclusió social. Els restaurants participants van fer una
donació del 25% de la recaptació de la nit per enfortir projectes socials al Raval, com el nostre Casal-Menjador
d’estiu. Gràcies per fer-ho possible!
Loidi · Roca Bar · El Tragaluz · El Guindilla · Asador de Aranda · Pepa Tomate · El Suquet de l’Almirall
Disset Graus · Fritz Restobar · Fonda España · La Taula · Bodega Monumental · El Sortidor
La Casa del Mar · Les Carboneres · Centre Comercial Les Glòries · Butipà · Can Culleretes
Casa Palet · Fish Corner · Meat Corner · Vermu · Daps · Udon

Iniciativa organitzada per:

Casa de Colònies Mogent
Fundació Champagnat - Institut de Germans Maristes

Campaments d’estiu a Llinars del Vallès

Gràcies a totes les iniciatives solidàries
que ens han donat suport aquest

2015

COL·LABORA
Comparteix el nostre missatge
Suma’t al voluntariat
Fes una aportació econòmica
La Caixa

IBAN ES65 2100 0819 3002 00461225

Vine amb la teva escola
Involucra la teva empresa

UNEIX-TE
www.fnesco.org

SANT RAMON 2, 2n 1a. 08001 Barcelona

·

fnesco@fnesco.org

·

www.fnesco.org

·

Tel. 93 443 06 35

