
MEMÒRIA

2013
------------------------------------

Fundació privada La Vinya, d’acció social
Avinguda Europa 30, 08907, L’Hospitalet de Llobregat
www.fundaciolavinya.org
@fundaciolavinya
facebook.com/fundaciolavinya



5
Benvinguda 

7
Qui Som? 

13
Què fem?

15
Activitat d’infants,
adolescents i joves

21
Acompanyament, formació

i promoció d’adults

25
Ajuda fraterna

29
Serveis

33
Els comptes clars



3

“LA GRANDESA 
QUE FA SER PERSONA, 

LA QUE LI DÓNA DIGNITAT 
ÉS SER ESTIMADA 

I ESTIMAR.”
Josep Maria Pañella, sj
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Ens fa molta il·lusió compartir 
amb tots i totes la memòria de la 
Fundació La Vinya, on trobareu un 
resum del que ha estat la nostra 
activitat el 2013. Creiem que el seu 
contingut és un bon reflex de la 
nostra tasca: una acció social àmplia 
i senzilla, arrelada al territori i 
impulsada per un equip compromès.

Volem que aquesta memòria sigui 
una eina útil per a apropar-vos 
una mica més a nosaltres, per 
conèixer-nos més. També voldríem 
que aquesta memòria sigui un 
instrument per a atansar-vos a un 
lloc (els barris Bellvitge-Gornal) i 
a unes persones (els seus veïns i 
veïnes). Per a nosaltres és important 
fer aquest pas, perquè són ells i 
elles els que donen sentit al que 
fem, les seves necessitats, el seu 
relat i el seu desig d’una vida lliure 
i plena. Per això us animem llegir 
la memòria, però us proposem 
també fer una mirada atenta, per 
descobrir-hi els rostres que s’hi 
amaguen i la vida que s’hi genera. 
És allà on trobareu La Vinya.

Finalment, us convidem a participar 
d’allò que fem i a col·laborar amb 
nosaltres. En la forma que pugueu: 
fent voluntariat, participant de les 
campanyes i/o fent una aportació 
econòmica. Necessitem el vostre ajut 
per avançar en la transformació de 
la realitat social dels nostres barris.

María del Carmen de la Fuente
Directora

Benvinguda 

Patronat

Mercè Basté

Mercè Camós

Joaquim Cervera

Ma. Josep Creus

Miquel Cubero

Josep Miquel Esteban

Àngel Font

Horacio Masa

Josep Menéndez

Benedicto Palacio
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Missió
Acollim, atenem i acompanyem 
persones preferentment de Bellvitge 
- Gornal - amb especial atenció a les 
més desfavorides - en el seu camí 
cap una vida lliure i digna, realitzant 
accions solidàries amb esperit de 
servei voluntari i amb l’objectiu de 
transformar la realitat social dels 
nostres barris, participant així de 
l’esperança d’un món més just. 

Visió
Arribar a ser una entitat social de 
referència a Bellvitge-Gornal per 
la rigorositat del nostre treball, la 
qualitat de les nostres accions,  la 
nostra capacitat de treballar en 
xarxa i  de mobilitzar persones i 
recursos al servei dels altres.
Volem ser capaços:
 · d’analitzar de forma contínua la 
nostra realitat i adaptar-nos a ella 
en cada moment
 · d’enfortir i dinamitzar el treball 
voluntari
· d’incrementar i gestionar 
professionalment els nostres 
recursos
· d’establir aliances i cooperació 
amb altres entitats del barri i 
la ciutat, especialment amb les 
fundacionals.

14
projectes

3716
Persones 

ateses

197
persones 

voluntàries
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Amb altres, en xarxa
La nostra acció és humil, 

per això estem convençuts 
que junts amb altres podem 

anar més lluny en el resultat de les 
nostres accions i en el compromís 

de la construcció d’una societat més 
participativa i cohesionada. 

La col·laboració demana una actitud 
de diàleg, de saber treballar en 
equip i d’obertura al canvi a la 

vegada que es beneficia d’un 
treball més creatiu i ric.

Austeritat 
La nostra tasca ha 

d’anar d’acord amb una 
manera de fer senzilla 
tot i que eficient, sense 

ser ostentosa, sense 
crear diferències 

amb la realitat del 
nostre entorn.

Voluntariat
Som una comunitat solidària 
de persones amb actitud de 

servei i compromís, que actua en la 
mateixa mesura que avalua la realitat i 

l’impacte de la seva tasca.  
El voluntariat, veritable energia de la 

Fundació la Vinya, no només dóna de forma 
generosa i agraïda temps, coneixements, 

habilitats i recursos, sinó que se’n sap 
beneficiari de la seva acció.

La persona voluntària creix en 
plenitud personal quan reflexiona 

i desenvolupa la 
seva tasca.

Valors

Dignitat Personal
Volem acollir tota la 

persona, amb respecte, 
sense prejudicis, sense establir 

relacions de dependència, i 
acompanyar-la cap al seu procés de 

creixement 
i de llibertat personal.  

Aquest valor demana per part 
nostra una actitud humil, 

empatia, saber escoltar, i una 
comunicació en clau de 

servei.

Justícia Social
És l’horitzó i barem per 

mesurar les nostres accions. 
L’anhel d’una vida plena per a 

tothom és a la vegada el valor que 
emmarca el límit de la nostra tasca.

Una justícia social que no es pot 
entendre sense els pilars de l’amor: 
la igualtat, la llibertat i la fraternitat. 

La justícia social porta també 
implícita una actitud de 

denúncia de les 
desigualtats. 

Rigor
Creiem que estimar i 

servir als més necessitats 
demana un compromís i 
una exigència en la feina 

ben feta, professionalitzar 
les  actituds de treball i 

tenir una gestió acurada 
i transparent dels 

recursos.



 QUÈv 

 FEM?v 

13



15

Activitat d’infants,
adolescents i joves

1 · Casal “al vent!”
Compta amb quatre dels projectes 
que es realitzen a la Parròquia Mare 
de Déu de Bellvitge.  Durant el curs 
es duu a terme el Reforç Educatiu, 
que tres dies per setmana aplega 
uns 52 infants i adolescents per a 
berenar, fer els deures i tallers com 
lectura, hort, cuina o expressió. 
Quinzenalment, a més, es troba un 
grup de mares per parlar de temes 
que afecten a l’educació dels seus 
fills i filles.
Els dissabtes, l’esplai reuneix uns 30 
infants que fa un munt d’activitats. 
Aquest any han anat quatre dies 
de colònies de Setmana Santa a 
Martinet de Cerdanya, han fet una 
sortida familiar a Sant Cugat, una 
excursió a Montserrat i un cap de 
setmana de convivència a Llinars 
del Vallès.
Per últim, els adolescents i joves 
troben en l’activitat d’Underground 

un espai d’oci alternatiu on, 
quinzenalment els divendres, fan 
activitats de tot tipus… fins i tot han 
realitzat una Stop Motion!
A l’estiu, el Casal “al vent!” ha 
comptat amb sis grups d’edat que, 
a més de les activitats diàries al 
barri, han gaudit d’unes colònies a 
Sant Cugat, dos torns de colònies a 
Ogassa i una ruta que ha dut el grup 
de més grans fins a França, seguint 
el camí dels Bons Homes.

Paral·lelament, cal destacar la 
Campanya de reis. Aquest Nadal 
s’ha donat un cop de mà als Reis 
Mags d’Orient per fer arribar regals 
a un total de 140 infants. Estem molt 
contents d’haver-ne ampliat l’abast, 
gràcies també a la coordinació amb 
Serveis Socials.

Entenem que és molt important 
treballar en xarxa. Per aquest 
motiu, ens agrada participar de 
plataformes com el Moviment de 
Centres d’Esplai Cristians Catalans o 
el Consell de l’esplai de l’Hospitalet. 
Enguany, a més, hem iniciat la 
participació en el Pla d’Intervenció 
amb Famílies, promogut des del 
Sector Social de la Companyia de 
Jesús a l’estat espanyol.
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2 · Centre Obert i d’Esplai Bocins
Al barri del Gornal, obre les portes 
cada tarda durant la setmana 
per oferir activitats per a uns 40 
infants de P3 a 6è de primària. De 
17 a 19.30h berenen, duen a terme 
dinàmiques grupals, fan deures i 
realitzen tallers molt diversos com 
psicomotricitat, informàtica o contes.
Aquest curs han incorporat una 
novetat: el cafè tertúlia que 
mensualment aplega pares i mares 
per a parlar de temes relacionats 
amb l’educació dels infants.
A l’estiu, a més, els nens i nenes 
han viscut un casal envoltats per la 
màgia del circ i han anat de colònies 
al poble medieval de Talamanca.

3 · Esplai Ilelà
Acull una vintena d’infants, 
distribuïts en tres grups d’edat 
i acompanyats per una colla de 
monitors i monitores a la parròquia 
Santa Maria del Gornal.
Dissabte rere dissabte han anat 
consolidant l’activitat, tot ampliant 
les opcions de lleure de cap de 
setmana al barri.
Aquest any han fet una sortida a 
Montserrat, on també han participat 
algunes famílies, i han passat un cap 
de setmana de novembre plegats a 
la Pobla de Claramunt.
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9
Persones 

alliberades

10
Activitats 
ofertades

91
Persones 

voluntàries

150
Famílies 

ateses

255
Infants, adolescents 

i joves atesos

2
Grups de 

mares

En xifres
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1 · Persones grans
Els grups de l’Esperança a 
la Parròquia Mare de Déu de 
Bellvitge, el de l’Amistat a Sant 
Joan Evangelista i els Bons Amics 
a Santa Maria del Gornal apleguen 
a les persones grans dels nostres 
barris. Al llarg d’aquest any 
hem atès a 110 persones amb la 
dedicació de 28 voluntàries. A través 
de diverses activitats ofereixen un 
espai de trobada, de comunicació i 
acompanyament. Com cada estiu, 
també s’han portat a terme les 
colònies dels Bons Amics a la Seu 
d’Urgell.

2 · Divendres nit
A la Parròquia Mare de Déu 
de Bellvitge, els Divendres Nit 
ofereixen uns tallers formatius de 
català, castellà i informàtica. Al 
llarg d’aquest any s’han atès a 34 
persones amb la dedicació de 4 
voluntaris i voluntàries.

3 · Portes obertes
Un grup de 9 voluntaris i voluntàries 
ha visitat mensualment als nostres 
veïns i veïnes que es troben en 
centres penitenciaris. Al llarg 
d’aquest any hem visitat a 64 
persones que estan als centres de la 
Model, Brians I i II i Quatre Camins. 
Quan s’ha donat el cas, hem visitat 
també a les famílies.

4 · Promoció de la dona
Aquest és un espai de trobada 
i formació de 18 dones que es 
troben cada dimarts per fer tallers 
formatius, escoltar xerrades o fer 
sortides culturals. Aquest any s’ha 
donat la novetat de la creació d’un 
bloc a internet on s’han penjat les 
diverses activitats del grup. A final 
de curs editen una revista.

5 · Alfabetització
A la parròquia de Sta. Maria del 
Gornal hi ha un grup de 33 dones 
magrebines que participen en 
cursos d’alfabetització en llengua 
castellana. Estructurades en tres 
nivells, aprenen per facilitar el seu 
procés d’integració en els nostres 
barris i ajudar els seus fills en les 
tasques escolars. La coordinació 
d’aquests cursos recau en un equip 
de 4 voluntàries i una educadora. 
Aquest any també ha començat a 
la Parròquia M. D. de Bellvitge un 
grup d’alfabetització de 7 dones 
magrebines i subsaharianes. Dos 
voluntàries porten el grup.  

6 · Patchwork solidari
Aquest és un grup de 10 dones de la 
Parròquia Mare de Déu de Bellvitge a 
qui els agrada cosir. Ofereixen el seu 
temps i les seves habilitats al servei 
dels altres. Venen les peces de roba 
en mercats solidaris. Els ingressos es 
destinen als projectes de la La Vinya.

Acompanyament, formació 
i promoció d’adults
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1
Persona 

alliberada

11
Activitats 
ofertades

48
Persones 

voluntàries

276
Persones 

ateses

En xifres
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Més enllà dels aliments
- Tallers solidaris: Dues tardes a la 
setmana, un grup de dones es troba 
en aquest espai de socialització, 
reforç i creixement, que treballa amb 
les manualitats com a mitjà per a 
enfortir la persona. La conversa en 
català i les sortides extraordinàries 
fora del barri també formen part de 
l’activitat, que aquest any compta 
amb una nova voluntària.

Enguany, a més, hem començat 
dos projectes, encaminats a la 
capacitació i l’enfortiment de la 
persona:

- Obrim Futur: és un grup 
constituït per persones sense feina 
remunerada que ofereix un espai 

En comparació amb altres anys, 
l’atenció no para de créixer, fins a 
arribar al 50,5% més que fa dos anys. 
De la mateixa manera, augmenta l’ús 
crònic del servei; és a dir, el nombre 
repetit de vegades que una persona 
o llar fa ús del servei. A l’acabar 
l’any hi havia un nombre similar de 
persones que es trobaven al 1r, al 2n 
i al 3r any d’assistència al servei. 
A això cal afegir-hi el fet que hem 
atès al voltant de 20 llars noves 
cada mes. Lluny de millorar la 
situació, doncs, sembla que l’Ajuda 
Fraterna s’està convertint en un 
recurs freqüent –molt més del que 
desitjaríem– al barri.

de suport mutu on, quinzenalment, 
es comparteixen coneixements, 
estratègies personals i la construcció 
d’un projecte de vida. De manera 
col·lectiva es multipliquen les 
forces per afrontar aquesta situació, 
que sovint pot fer caure en la 
desesperança i l’abatiment.

- Taller T’acompanyo: es tracta 
d’una formació intensiva en l’àmbit 
prelaboral. Se centra en la recerca 
d’objectius personals i laborals, 
l’elaboració del CV, la preparació 
per a l’entrevista laboral... en suma, 
en l’enfortiment dels recursos 
personals per a la recerca activa de 
feina. 
El valor afegit del taller recau en la 
personalització i adaptació a cada 
persona, a les seves circumstàncies i 
la seva singularitat.

L’Ajuda Fraterna és una ajuda a 
l’alimentació bàsica per a aquelles 
persones o llars que viuen una 
situació de precarietat material, 
alhora que s’ofereix un espai 
d’acollida i trobada personal.

Al llarg del 2013 constatem que 
la situació social i econòmica dels 
nostres barris està lluny de millorar. 
De mitjana hem atès a 430 llars cada 
mes, fet que afecta directament a 
1.400 persones. Aquesta ha estat 
la mitjana, però hem arribat a 
l’extrem d’atendre 533 llars al mes 
de novembre, l’atenció més alta 

del últims 5 anys. La suma de totes 
les llars ateses al llarg de l’any 
representen, sobre el total de la 
població, el 5% dels veïns i veïnes de 
Bellvitge i el 13,6% del Gornal.
El perfil de les persones i llars que 
atenem és molt heterogeni. La 
majoria -concretament un terç- viuen 
en llars on hi ha dos adults i infants. 
Respecte les llars restants, atenem 
en proporcions similars a persones 
soles, famílies monoparentals i llars 
amb 2 o més adults. Amb tot, en 2 de 
cada 3 llars ateses hi ha infants.

Ajuda fraterna
Bancs d’aliment

52
65

31
76

42

Bellvitge Gornal

87

0 20 40 60 80 100 120 140 160

52

1 persona

2 o més adults

1 adult i infants

2 adults i infants
158
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75.000 kg
D’aliments repartits25

Persones 
voluntàries

2
Persones 

alliberades

50,5%
D’increment de 

llars ateses en els 
últims dos anys

1.400
Persones ateses 

mensualment

2/3
Dels atesos 

són de nacionalitat 
espanyola430

Llars ateses 
mensualment

En xifres
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Atenció social
Aquest servei es realitza a les tres 
parròquies, on un treballador social 
ofereix atenció a persones i famílies 
dels nostres barris. La tasca d’aquest 
professional consisteix en acollir 
individualment, fer un  diagnòstic 
de cada situació i definir un pla 
personalitzat. 

El treballador social contempla 
l’atenció d’urgència (derivacions als 
punts de repartiment d’aliments, 
gestió d’ajuts socials…)  però també 
una intervenció a mig-llarg termini 
que permeti a la persona avançar en 
la recuperació de la seva autonomia 
personal.
 
Al 2013 es va donar atenció a 667 
persones (el 57% al barri del Gornal 
i 43% a Bellvitge), es van realitzar 
424 derivacions al projecte d’Ajuda 
Fraterna i es van atorgar 100 ajuts 
econòmics (45% per al pagament 
de subministres, 19% per a higiene i 
alimentaicó infantil, 13% per a ajuts 
al lloguer, 8% per al transport, 5% 
per a famàcia i 10% per a altres).

 

Assessoria jurídica
Les persones que necessiten 
resoldre qualsevol tipus de dubte 
de caire jurídic poden adreçar-se 
a aquest servei, obert a tots els 
veïnes i veïnes de Bellvitge-Gornal. 
A l’assessoria jurídica hi trobaran un 
equip de voluntaris (un advocat i una 
estudiant de dret) ques escoltaran 
la seva consulta i l’ajudaran en la 
recerca d’una via de solució.

A l’any 2013 van visitar l’assessoria 
jurídica un total de 80 persones. 
Les demandes realitzades són 
molt diverses i contemplen des de 
l’ajuda per a entendre documents, 
a la informació sobre tràmits 
administratius, devolució de 
préstecs…
 
Atenció psicològica
L’objectiu d’aquest servei és donar 
resposta als problemes o malestar 
de caire psicològic que poden tenir 
les persones o famílies dels nostres 
barris. Està dirigit per un psicòleg 
que l’any 2013 va fer un total de 285 
hores d’atenció, de les quals el 79% 
van ser d’atenció directa, el 13% de 
suport a projectes i el 8% de gestió. 
Les persones que arriben al 
servei d’atenció psicològica ho fan 
mitjançant la derivació per part 
d’algun dels equips de La Vinya. 
El 63% són dones, el 28% homes 
i el 9% de parelles i/o famílies. 

Serveis
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80 
Consultes 
jurídiques

100
Ajuts econòmics 

a famílies

3
Persones 

voluntàries

797
Persones 

ateses

285
Hores d’atenció 

psicológica

En xifres
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Origen dels ingressos

DESPESES !!

Atenció a la infància i adolescència 227.978,84 
Acompanyament, formació i promoció adults 40.049,40 
Ajuda fraterna i atenció social 74.216,72 
Gestió, administració i captació de fons 58.642,35 

Total  400.887,31 

!

ORIGEN DELS INGRESSOS 
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Ens donen suport

També col·laboren amb nosaltres:
Col·legi Pare Enric d’Ossó, Col·legi Sagrat Cor Sarrià, Col·legi Sagrat Cor 
Diputació, Col·legi Santa Teresa Ganduxer, CEIP La Marina, Llar d’Infants 
El Passeig, Col·legi Pineda, Col·legi Xaloc, IES Mercè Rodoreda, Casal Loiola, 
ACO – Acció Catòlica Obrera, Comunitat Cristiana Sant Pere Claver (El Clot), 
AAVV Bellvitge, Mercat de Bellvitge - Merca1, Adasa Sistemas, Chiesi, PwC

FUNDACIÓ PROBITAS

FUNDACIÓ PRIVADA COTTET-MOR

FUNDACIÓ FÈLIX LLOBET NICOLAU

Unió Europea 
Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional. 
Una manera de fer Europa



A Bellvitge-Gornal hi viuen 
gairebé 34.000 persones. 
La Fundació La Vinya n’atén un 11%. 

Col·labora amb La 
Vinya!
Suma’t a les campanyes o fes un donatiu al:
Número de compte bancari
2100 3051 24 2200165186




