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“la verdad es la que tenemos que
ver con los ojos bien abiertos y los
pies bien puestos en la tierra”
Monseñor Romero, 27 d’agost de 1978
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PATRONAT
Mercè Basté
Mercè Camós
Joaquim M. Cervera
Olaya Lourdes Checa
Ma. Josep Creus

Miquel Cubero
Josep Miquel Esteban
Horacio Masa
Josep Menéndez
Josep Rodríguez
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Benvinguda
Teniu a les mans la memòria de la Fundació La Vinya, on trobareu un resum de la nostra acció
de l’any 2014. Esperem que us ajudi a conèixer-nos una mica millor, a apropar-vos als barris de
Bellvitge i El Gornal i a descobrir en el que fem el nostre desig de ser una comunitat capaç
d’acollir, atendre i acompanyar persones.
Fer memòria és una oportunitat per tornar a mirar el que ha estat la “nostra història”: les activitats
i projectes que hem realitzat, les persones i famílies que s’han apropat a nosaltres i l’equip que,
amb el desig de servir als altres, ha donat vida a La Vinya. És fent aquesta mirada on se’ns revela,
any rere any i de manera subtil però constant, el sentit de la nostra acció: l’anhel de transformar
la realitat social dels nostres barris.
Ens agradaria que aquesta memòria us permetés a tots i totes fer aquesta doble lectura del que
és La Vinya: la del detall de la nostra acció al 2014 i la de la missió que l’emmarca i impulsa.
Aprofitem per convidar-vos a participar de La Vinya, col·laborant amb nosaltres en la forma que
pugueu: incorporant-vos al nostre equip de voluntaris i voluntàries, participant de les campanyes
que realitzem i/o fent una aportació econòmica. Ens agradaria comptar amb vosaltres i, junts,
seguir avançant en la construcció d’un món més just.
María del Carmen de la Fuente
Directora
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qui som?

missió
Acollim, atenem i acompanyem persones preferentment de Bellvitge-Gornal -amb
especial atenció a les més desafavorides- en el seu camí cap una vida lliure i digna, realitzant
accions solidàries amb esperit de servei voluntàri 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
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projectes

16

4025

persones ateses

195

persones
voluntàries
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valors

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.

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.

Rigor

Creiem que estimar i servir als més necessitats
demana un compromís i una exigència en la feina
ben feta, professionalitzar les actituds de trball i tenir
una bona gestió acurada i transparent dels recursos.
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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.

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.

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.
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què fem?

Educació d’infants,
adolescents i joves
L’àmbit d’educació d’infants, adolescents i joves agrupa tres grans projectes, dos
situats al barri d’El Gornal i un al de Bellvitge. De manera transversal, volem
destacar tres elements.
Primer, que al llarg de l’any 2014 una cinquantena d’alumnes de les escoles
concertades i dels instituts del barri de Bellvitge han participat de les activitats
com a monitors i monitores, dins del projecte d’Aprenentatge i Servei (APS).
Aquesta metodologia vincula els joves al seu entorn més immediat i els mobilitza
per a què s’impliquin, generant dinàmiques de solidaritat entre veïns i veïnes en
els barris.
Segonament, destaquem la Campanya de Reis, on coordinats amb els Serveis
Socials s’ha aconseguit que més de 140 infants dels dos barris hagin pogut
desembolicar una joguina nova i un llibre per Nadal.
I per últim, entenent que el treball amb altres és molt important, com a àmbit es
participa de xarxes com el Consell de l’Esplai de L’Hospitalet i el Moviment de
Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC). Igualment, s’ha continuat amb
el treball del Pla d’Intervenció amb Famílies, promogut des del Sector Social
de la Companyia de Jesús a l’Estat Espanyol. A més, el 2014 s’ha consolidat el
treball conjunt amb set centres de lleure més a través de la plataforma Jesuïtes –
Educació en el Lleure.
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Programa
CaixaProinfància
El Programa CaixaProInfància està impulsat per
l’Obra Social “La Caixa” i adreçat a infants d’entre
0 i 16 anys en situació de vulnerabilitat. Els seus
principals objectius són afavorir el desenvolupament
de les competències dels infants i els adolescents i la
seva família, promoure el desenvolupament social i
educatiu de la infància i l’adolescència en el context

familiar, escolar i social, desenvolupar i implementar
un model d’acció social i educativa integral, i contribuir
a sensibilitzar i mobilitzar la societat en l’eradicació
de la pobresa infantil. El 2014, el programa ha donat
ajuda per una part dels projectes de reforç educatiu,
centre obert i les activitats d’estiu.
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Casal “al vent!”

Durant el 2014 el Casal “al vent!” ha desenvolupat • I l’Estiu “al vent!”, que ha reunit durant el juliol sis
els seus quatre projectes a la Parròquia Mare de Déu grups d’edat per a fer casal d’estiu, colònies i rutes...
de Bellvitge:
en total han estat 140 els infants i joves que n’han
gaudit als patis de l’escola Jesuïtes Bellvitge, a Sant
• L’esplai “al vent!”, on una quarantena d’infants Cugat, Ogassa i camí de Montserrat!
han omplert el barri de jocs, gimcanes i tallers cada
dissabte a la tarda.
Del 2014 destaquem també les colònies de setmana santa, que han aplegat uns 60 infants i joves dels
• El Reforç Educatiu, que ha atès uns 55 infants diferents projectes a la Garrotxa; i el grup de mares
i adolescents de 1r de primària a 3r d’ESO. Els que s’ha anat trobant quinzenalment els divendres
dilluns, dimecres i divendres durant el curs han amb dues mares voluntàries.
passat la tarda fent deures; a més d’un munt de
tallers com natura, cuina, jocs didàctics, expressió
corporal...
• El projecte d’Underground, que ha aplegat
quinzenalment joves de 15 a 20 anys per dur a terme
diverses activitats d’oci alternatiu els divendres a la nit.
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Centre Obert
i d’Esplai Bocins
Al barri d’El Gornal i cada tarda durant el curs
escolar, el Centre Obert i d’Esplai Bocins ha acollit
una quarantena d’infants i adolescents de P3 a
2n d’ESO. Al centre berenen, fan tallers diversos
(psicomotricitat, expressió, esports...) i els deures
escolars. També han realitzat setmanes temàtiques
on les famílies han pogut involucrar-se en la vida
del centre.
El 2014 s’ha aconseguit ampliar la franja d’edat,
incorporant alumnes de 1r i 2n d’ESO en un
grup diferenciat. Igualment, el “cafè-tertúlia” on
participen pares i mares s’ha consolidat i, enguany
amb l’ajuda d’una psicòloga, s’ha seguit reunint
mensualment.
A l’estiu, un mes de casal al barri i una setmana de
colònies a Tiana, envoltats de natura, han permès la
continuïtat de l’activitat educativa.
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Esplai Ilelà
Una sortida de cap de setmana i unes colònies
de tres dies són algunes de les petites accions que
contribueixen a fer créixer els infants, oferint-los
l’oportunitat de relacionar-se en un entorn diferent
a l’habitual.

El 2014 ha estat l’any de la consolidació del Centre
d’Esplai Ilelà, situat a la Parròquia de Santa Maria
del Gornal. Vint-i-cinc infants, distribuïts en quatre
grups d’edat i acompanyats d’un equip de monitors
i monitores, tenen accés a una activitat de lleure
educatiu els dissabtes a la tarda.
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en xifres

famílies ateses

persones alliberades

grups de mares

255

infants, adolescents
i joves atesos

12

activitats ofertades

98

persones voluntàries

140

9

2
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Acompanyament, formació
i promoció d’adults
Promoció de la dona
És un espai de trobada i formació de 21 dones, coordinades per 1 voluntària, que es reuneixen cada dimarts
per fer tallers formatius, escoltar xerrades, visitar museus o descobrir paisatges de la nostra ciutat. Aquest any
s’ha fet un taller sobre com narrar la nostra pròpia vida. A final de curs es va editar una revista amb el recull
dels escrits i històries de vida de les participants.

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 la gent gran dels nostres barris. Al llarg d’aquest any
s’han atès a 113 persones amb la dedicació de 25 voluntàries. A través de diverses activitats s’ ofereix un espai
de trobada, de comunicació i d’acompanyament. Com cada estiu, s’han portat a terme les colònies dels Bons
Amics a la Seu d’Urgell.

Alfabetització
A la parròquia de Santa Maria del Gornal hi ha un grup de 38 dones magrebines que participen en cursos
d’alfabetització en llengua castellana. Estructurats en tres nivells, aprenen a llegir i escriure per facilitar el
seu procés d’integració en els nostres barris i ajudar els seus fills i filles en les tasques escolars. La coordinació
d’aquests cursos recau en un equip de 3 voluntàries i una educadora remunerada. A la parròquia Mare de
Déu de Bellvitge hi ha un grup d’alfabetització de 17 dones magrebines i subsaharianes, amb 2 voluntàries
que porten el grup. També hi ha un grup de 10 alumnes que fan castellà oral coordinats per 1 voluntària.
22

23

Portes obertes

Patchwork solidari

Un grup de 9 voluntaris i voluntàries ha visitat
mensualment als veïns i veïnes que es troben en
centres penitenciaris. Al llarg d’aquest any s’ha
estat en contacte amb 61 persones que es troben als
centres de la Model, Brians I i II, Quatre Camins i
Lledoners. Quan s’ha donat el cas, s’ha visitat també
les seves famílies.

És un grup de 8 dones de Mare de Déu de Bellvitge
a qui agrada cosir amb la tècnica del patchwork.
Ofereixen el seu temps i posen les seves habilitats
al servei dels altres. Fan diferents peces de roba
que venen en exposicions solidàries i destinen els
ingressos als projectes de la Fundació La Vinya.
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en xifres

49

persones
voluntàries

260

persones
ateses

1

persona
alliberada
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10

activitats
ofertades

Ajuda fraterna
Banc d’aliments
Es tracta d’una ajuda alimentària bàsica per a
persones i famílies que es troben en una situació
material de precarietat. Aquest espai permet, si la
persona ho desitja, un vincle personal i comunitari.
Al llarg del 2014 s’ha arribat als nivells més alts
d’atenció de la història del projecte, amb una mitjana
de 473 llars ateses - 1477 persones – mensualment.
Això representa un augment d’un 9% respecte el
2013 i un 24,8% sobre el 2012, fet que indica que la
situació està lluny de millorar. Al març es va produir
el nombre màxim d’atencions, amb 526 llars ateses.
858 llars diferents són les que han estat ateses en
algun moment de l’any. Sobre el total de la població
dels barris, suposa un 12,3% de les veïnes i veïns
d’El Gornal i un 6% de Bellvitge.
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Tallers solidaris

El tipus de llars ateses és molt heterogeni, cal
remarcar una majoria amb dues persones adultes
i menors d’edat. També un gruix important de
les llars - sobre el 17% - estan compostes per
una sola persona adulta, i al voltant del 15%
són monomarentals o monoparentals. El que
clarament marca una línia vermella és que al
59% de les llars hi ha infants o adolescents. Això
requereix un advertiment particular, ja que tots ells
es troben en un moment vital on els cal especial
atenció a l’alimentació per garantir un correcte
desenvolupament físic i intel·lectual.

Dues tardes a la setmana, el local de Joncs Solidaris
es transforma en un espai de socialització i reforç
de l’autonomia personal per al grup de dones que
s’hi reuneix. La confiança i el vincle s’estableix a
partir de les manualitats, l’aprenentatge del català
parlat i, de tant en tant, alguna sortida cultural,
com la que enguany s’ha fet a la Sagrada Família.
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en xifres

858 llars ateses al llarg del 2014
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1447 persones
9% increment de mitjana respecte 2013
24.8% increment de mitjana respecte 2012
81.22% increment de mitjana respecte 2011

1669 adults
945 infants

ateses
mensualment

al llarg de
l’any

25

persones

voluntàries

2

persones

alliberades
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Unitats familiars ateses mensualment

Total de persones ateses mensualment
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Unitats familiars i infància

59%

41%

Amb infants
Sense infants

Estructura de les unitats familiars
2 adults i infants

349

1 adult sense infants
3 o més adults
sense infants

163

82
103

142

2 adults sense infants

1 adult i infants

31

102
3 o més adults
i infants

Serveis
Atenció social

Atenció psicològica

El treballador social de La Vinya ofereix atenció a
cada una de les parròquies de Bellvitge i El Gornal,
amb l’objectiu d’acollir a les persones i famílies que
tenen algun tipus de necessitat social, fer un diagnòstic i definir un pla individualitzat que permeti
millorar la seva situació.
S’hi realitzen atencions d’urgència (derivació als
punts de repartiment d’aliments de La Vinya, gestió
d’ajuts socials pel pagament de subministres bàsics
...) i a la vegada es treballa per aconseguir que les
persones adquireixin les eines necessàries per a recuperar la seva autonomia.
L’any 2014 es van atendre un total de 811 persones
(54% al barri de El Gornal i 46% a Bellvitge), es van
realitzar 479 derivacions al projecte d’Ajuda Fraterna i es van atorgar 81 ajuts social (63% per al pagament de subministres, 9% ajudes al transport, 7% per
a despeses de farmàcia, 7% a lloguer i 14% a d’altres
tipus de despesa).

Aquest servei té com a objectiu oferir un espai on les
persones que tenen algun problema o malestar de caire psicològic puguin ser acollides per part d’un professional i rebre l’orientació necessària.
El psicòleg responsable d’aquets servei ha realitzat un
total de 191 hores d’atenció, de les quals el 95% va ser
atenció directa i el 5% de gestió i suport a projectes.

Assessoria jurídica
La Vinya compta amb un espai obert a les persones
dels nostres barris que tenen necessitat de resoldre
qualsevol tipus de dubte jurídic.
Funciona setmanalment a la Parròquia Mare de Déu
de Bellvitge. Allà les persones que hi arriben són ateses per 2 voluntaris (un advocat i una llicenciada en
dret) que escolten individualment cada cas, donen
orientació i contribueixen en la recerca d’una via de
solució.
El 2014 van accedir al servei 85 persones. El contingut de les demandes és divers: qüestions relacionades
amb préstecs bancaris, tràmits administratius, dret de
família...
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en xifres

895

persones
ateses

3

persones
voluntàries

1

professional
extern
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191

hores
d’atenció
psicològica

85

consultes
jurídiques

81

ajuts
econòmics
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els comptes clars
despeses
Atenció a la infància i adolescència
55,3%
236.123,35
Acompanyament, formació i promoció d’adults
7,9%
33.774,65
Ajuda fraterna i atenció social
21,4%
91.463,95
Gestió, administració i captació de fons
15,4%
65.634,08
TOTAL		426.996,04

55,3%

7,9%

21,4%
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15,4%

comptes auditats per

ingressos
Usuaris
Donants i col·laboradors
Entitats privades
Administració pública

19,7%

19,7%
8,7%
32,2%
39,4%

8,7%

32,2%

37

39,4%

ens donen suport
Unió Europea

Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Una manera de fer Europa

Fundació Privada Cotter-Mor

Fundació Fèlix Llobet Nicolau

Fundació Josep Botet

Comunitat Cristiana Sant Ignasi,
Jesuïtes Sarrià
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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
CEIP Mare de Déu de Bellvitge
CE Jaume Balmes
Llar d’Infants El Passeig
IES Bellvitge
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
Mercat de Bellvitge - Merca2
Adasa Sistemas
Chiesi
PwC
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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
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