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Un any més us presentem la Memòria del que La
Vinya ha fet al llarg de l’any 2015. És un recull de
les nostres accions als barris de Bellvitge i Gornal,
on treballem amb les persones en situació de
vulnerabilitat gràcies a l’acció generosa d’un equip
de persones voluntàries.
El 2015 serà pres per a molts com l’any en que la
recuperació econòmica s’ha consolidat, després
d’un període de recessió que ha deixat a moltes
persones en una situació complicada i de la qual,
moltes d’elles, no en veuen la sortida. És en la
relació amb aquestes persones on constatem que
aquesta teòrica recuperació no arriba a tothom.
Així, i en aquest context, creiem que la nostra acció
pren sentit: des de la proximitat i les petites accions,
anem transformant la realitat dels veins i veïnes dels
nostres barris, amb la voluntat acompanyant-los en
el seu camí cap a una vida lliure i digna.

Xavier Loza de Balanzó
Director de la Fundació La Vinya

Hay
que realizar
lo posible
para
alcanzar
lo imposible

Simone Weil

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.
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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:

la qualitat de les nostres
accions, la capacitat de
treballar en xarxa
12

d’enfortir i dinamitzar
el treball voluntari

d’analitzar de forma
contínua la nostra realitat
i adaptarnos a ella en cada moment

d’establir aliances
i cooperació amb altres
entitats del barri i la ciutat,
especialment amb
les fundacionals

d’incrementar i gestionar
professionalment
els nostres recursos
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Persones ateses

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.

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.

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.

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.

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 bona gestió acurada i transparent dels
recursos.
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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.

3775

projectes

16

PERSONES
REMUNERADES

14

176

PERSONES
VOLUNTÀRIES

AJUDA

FRATERNA

banc d’aliments
Es tracta de l’ajut a l’emergència
alimentària als nostres barris,
per a aquelles persones que viuen
en major precarietat material.
Aquesta activitat permet, per a qui
ho desitgi, la possibilitat de crear
un vincle personal i comunitari
important.
Al llarg del 2015 s’han fet 5426
atencions alimentaries als punts
de distribució de les parròquies
Sant Joan Evangelista i Mare de
Déu de Bellvitge. Han estat 837
llars -això són 2493 persones- les
que en algun moment de l’any han
estat ateses per l’Ajuda Fraterna.
De mitjana s’han atès 452 llars
– 1374 persones – cada mes.
Representa un descens del 4,4%
respecte a l’atenció que realitzada
l’any 2014, on s’havia arribat a
l’atenció més alta des que el servei
està en funcionament.
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Com a informació rellevant es
pot veure que a la majoria de les
llars ateses hi conviuen infants
(57,6%). Més d’un 40% de les
llars estan compostes per adults
i infants, el 20,5% per persones
soles i un 16% per famílies
monomarentals o monoparentals.
El 75,24% de les persones ateses
són de nacionalitat espanyola.
Les persones procedents
d’altres origens es distribueixen
en 37 nacionalitats diferents,
majoritariament procedents del
Marroc (6,8%) i d’Equador (2,72%).

AJUDA

FRATERNA

tallers solidàris

Cada dimarts i dijous el local de
Joncs Solidaris esdevé un espai
on socialitzar dificultats i alegries,
unides en el treball de manualitats
i l’aprenentatge del català. Com
a fruit del treball es presenta una
botigueta el dia de la parròquia
de Santa Maria del Gornal on, a
banda de mostrar a la comunitat
la feina feta, també s’organitza una
rifa de productes.

un espai on socialitzar
dificultats i alegries
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2493
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LLARS ateses

Persones ateses

PERSONES
VOLUNTÀRIES

837

PERSONES
REMUNERADES

2
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Unitats familiars ateses mensualment

Unitats familiars i infància

42%

58%

Total de persones ateses mensualment

Amb infants
Sense infants

Estructura de les unitats familiars
2 adults i infants

264
1 adult sense infants

172

3 o més adults
sense infants

82
101
2 adults sense infants

20

134
1 adult i infants

84
3 o més adults
i infants
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EDUCACIÓ D’INFANTS,
ADOLESCENTS I JOVES
La Fundació La Vinya compta amb tres centres dins l’àmbit d’educació d’infants,
adolescents i joves, dos al barri d’El Gornal i un a Bellvitge. Plegats, pretenen
donar resposta a les necessitats de lleure i socioeducatives d’infants i famílies,
tot i que concreten la seva tasca de manera diferent.
Transversalment, però, volem destacar dos elements que ens ajuden a tirar
endavant:
· El programa d’Aprenentatge i Servei (ApS) és una metodologia que involucra
joves en el seu entorn més immediat i els mobilitza per a implicar-los en les
dinàmiques de solidaritat entre veïns i veïnes. Concretament, hem participat amb
una cinquantena de nois i noies d’escoles i instituts del barri, també de Barcelona,
així com amb estudiants de la Universitat de Barcelona.
· Un cop més, vam tirar endavant la Campanya de Reis, coordinats amb els Serveis
Socials del districte i amb la col·laboració d’escoles i entitats. Junts vam fer que
més de 180 infants de Bellvitge i el Gornal rebessin joguines noves aquest Nadal.
Caixa Proinfància
· El Programa CaixaProInfància, impulsat per l’Obra Social “La Caixa”, s’adreça
a infants d’entre 0 i 16 anys en situació de vulnerabilitat. Busca afavorir el
desenvolupament de les competències d’ells i elles i les seves famílies, promoure
el seu desenvolupament social i educatiu, 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 2015, ha permès finançar una part dels
projectes de reforç educatiu, centre obert i les activitats d’estiu.
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PERSONES VOLUNTÀRIES

PERSONES REMUNERADES

ACTIVITATS OFERTADES

INFANTS atesOs

97
9

12

345
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CENTRE OBERT I
D’ESPLAI BOCINS
Al barri del Gornal el Centre Obert
i d’Esplai Bocins atén una cinquantena
d’infants durant les tardes entre
setmana. L’equip fix d’educadores té
l’ajuda de diverses persones voluntàries
i un monitor d’esports.
Dividits en 4 grups d’edat (cada un amb
un nom ben especial segons el seu
color assignat: Festucs, Atzurs, Cadmis i
Argiles) realitzen activitats diverses: jocs
a l’exterior, tallers de manualitats, tallers
d’expressió, estona de deures, lectura,
activitats per a treballar les emocions…
A l’estiu segueixen les activitats fent un
casal d’estiu de tres setmanes a l’Escola
Gornal de dilluns a divendres i una
setmana marxen de colònies. El 2015
han anat al Parc Natural del Montseny.

atén una cinquantena d’infants
durant les tardes entre setmana
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ILELÀ
ESPLAI GORNAL
La Parròquia Santa Maria del Gornal acull cada dissabte a la tarda una
trentena d’infants i l’equip de monitores i monitors d’Ilelà - esplai Gornal.
De 17 a 19h els quatre grups d’edat (ocellets, brots, arrels i baobabs)
realitzen diverses activitats al barri. A més, fan una sortida de cap de
setmana durant el primer trimestre del curs; unes colònies de Setmana
Santa, que el 2015 els ha dut quatre dies a Llinars del Vallès i una sortida
amb famílies al Parc de la Ciutadella.
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CASAL AL VENT!
El Casal “al vent!” engloba les activitats de lleure
educatiu que es porten a terme a la Parròquia Mare
de Déu de Bellvitge.
Durant el curs hi ha tres activitats:
Esplai dissabtes a la tarda, amb uns quaranta infants
i joves acompanyats per 11 monitors i monitores. Fan
una sortida de cap de setmana al primer trimestre,
unes colònies de Setmana Santa, que el 2015 han
estat a Santa Maria de Montbui i una sortida amb
famílies a Sant Cugat del Vallès.
Reforç educatiu tres tardes a la setmana, amb 39
places a primària i 16 per al grup d’ESO. El nucli de
l’activitat és la realització de deures i activitats de
reforç acadèmic, però també fan tallers variats de
temàtica diferent.
Underground Bellvitge, que els divendres a la nit de
forma quinzenal ha citat uns 20 nois i noies a partir
de quinze anys per a realitzar activitats d’oci nocturn
alternatiu al soterrani.
A banda, a l’estiu 123 infants han participat a l’Estiu
“al vent!”. Han estat a l’Escola La Marina de dilluns
a divendres durant quatre setmanes, combinantho amb colònies a Sant Cugat del Vallès (tres dies
pels més petits), a Corçà (sis dies pels nens i nenes
de primària) o de ruta per l’Empordà ( nou dies
pels joves d’ESO), acompanyats per 35 monitores i
monitors.
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Acompanyament,
formació i promoció
de persones adulteS
GENT GRAN
La gent gran, als nostres barris, esdevé una realitat
cada cop més significativa. Els grups de l’Amistat a
Sant Joan Evangelista, de l’Esperança a laMare de
Déu de Bellvitge i de Bons Amics a Santa Maria del
Gornal, atenen aquesta realitat a les parròquies.
Al llarg d’aquest 2015 pels hi han passat 110
persones, ateses per 25 voluntàries. A través de
diverses activitats s’ofereix un espai de trobada, de
comunicació i d’acompanyament. Com cada estiu,
s’han portat també a terme les colònies de Bons
Amics, a la Seu d’Urgell.
PATCHWORK SOLIDARI
És la iniciativa d’un grup de dones, a la Parròquia
Mare de Déu de Bellvitge, que al coneixement de
la tècnica de costura del patchwork uneixen la seva
solidaritat amb les famílies necessitades del barri.
Per això ofereixen el seu temps i les seves habilitats
per fer diferents peces de roba que venen en
exposicions solidàries. Els ingressos es destinen a
projectes de la Fundació La Vinya.
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PORTES OBERTES
És un projecte que atén als veïns i veïnes dels
nostres barris que es troben internats en centres
penitenciaris. Un grup de 9 voluntaris i voluntàries fa
visites quinzenals, al llarg d’aquest any a 75 persones
dels centres de la Model, Brians I, Brians II i Quatre
Camins; i s’han fet 4 acompanyaments fora dels centres
penitenciaris. Quan s’ha donat el cas, s’han visitat
també les seves famílies.
GRUP DE LA DONA
Aquest és un espai de trobada i formació on participen
25 dones coordinades per 1 voluntària. Es troben
cada dimarts per fer tallers formatius, xerrades, visites
a museus i descobrir paisatges de la nostra ciutat.
Aquest any ha estat marcat per la celebració dels
50 anys del barri. Amb l’associació la Fundició han
participat en un joc de rol on han recreat el Bellvitge
dels anys 70: la vaga dels treballadors de la Seat i el
treball informal de tantes dones a casa seva... Ha estat
un any de fer memòria d’aquells primers anys que van
anar gestant el barri actual.
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Acompanyament,
formació i promoció
de persones adulteS
Espai d’acollida sociolingüística

Cursos d’alfabetització
Al Gornal han passat pels cursos de llengua castellana 60 dones
magrebines. Estructurats en tres nivells, hi aprenen a llegir i escriure
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 3 voluntàries i 1 educadora remunerada.
Pels cursos de Mare de Déu de Bellvitge han passat 27 persones,
la majoria dones ucraïneses, magrebines i subsaharianes, amb 3
voluntàries que guien l’activitat.
Curs d’informàtica
Aquest any s’ha posat en marxa un nou curs bàsic d’informàtica i
aplicacions de mòbil, orientat especialment a persones grans, per
facilitar el seu nivell de comunicació amb la xarxa familiar i d’amistats.
Hi han participat 10 persones i 2 voluntaris.
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307

PARTICIPANTS PER PROJECTE

VOLUNTÀRIS

1

43

PERSONES
REMUNERADES
activitats
realitzades

9

Serveis
Assessoria Juridica
Dos advocats voluntaris coordinen el servei de l’Assessoria Jurídica que funciona
com un espai obert on resoldre qualsevol tipus de dubte jurídic.
El 2015 han ajudat a resoldre 17 consultes, algunes de les quals han requerit més
d’una visita al servei. La tipologia de les demandes és, majoritàriament, sobre
qüestions relacionades amb estrangeria i habitatge.
Assessoria Energètica
La combinació entre l’elevada despesa que paguen moltes famílies pels subministres
i la dificultat d’entendre la informació que contenen les factures, ens ha portat a crear
un servei d’assessorament per tal d’augmentar l’eficiència i estalvi energètic, disminuint
així la despesa i l’impacte ambiental. Aquest servei està dinamitzat per quatre persones
voluntàries: dos enginyers i dues estudiants de dret. Al llarg del 2015 s’ha realitzat l’estudi
del mercat energètic i diversos dies d’atenció a mode d’experiència pilot. Es preveu que
l’any 2016 s’implementi definitivament.
Atenció social
La Vinya disposa d’un professional que ofereix atenció social a cadascuna
de les Parròquies de Bellvitge i Gornal. Amb la intenció d’acompanyar a través
d’un seguiment individualitzat a les persones i famílies que tenen alguna necessitat.
L’any 2015 s’han atès un total de 571 persones (el 49% al barri de Bellvitge i el 51%
al Gornal), s’han realitzat 318 derivacions a l’Ajuda Fraterna, s’han atortgat 72 ajuts socials
(el 81% per al pagament de subministres, el 6% a lloguer, el 5% a transport, i un 8% a
d’altres tipus de despesa), 203 entrevistes informatives, i 74 destinades a d’altres qüestions.
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Atenció psicològica
Aquest servei pretén oferir un espai professionalitzat d’atenció per a
persones o famílies que tenen algun problema de caire psicològic. El
psicòleg responsable ha atès a 24 persones realitzant un total de 77
hores d’intervenció.
La Pitahaya
Des de la Parròquia Sant Joan Evangelista es dóna suport jurídic
i econòmic a la comunitat de Betania-San Gilberto, a Nicaragua.
Aquest any, 4 veïns i veïnes de Bellvitge han viatjat fins al terreny per
a col·laborar en els diversos projectes que hi ha en funcionament: un
menjador infantil, microcrèdits, beques d’estudis... i per a compartir la
vida enriquint-se mútuament.
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ASSESSORIA JURÍDICA

PERSONES ATESES
PER SERVEI

Banc de la Llum
Durant el mes de maig es va proposar crear una xarxa que permetés
pagar els rebuts d’electricitat de persones i famílies de Bellvitge i Gornal
que no disposen dels recursos necessaris per fer-hi front, donat que des
de fa anys la Fundació destina una part del seu pressupost per atendre
aquest tipus de necessitat. El funcionament del servei és molt senzill:
cada un dels donants decideix la quantitat que hi vol aportar i en quants
pagaments a l’any vol fer-ho. Quan calgui pagar un rebut es fa l’ingrés
en un compte de La Vinya i la Fundació es responsabilitza de fer les
gestions del pagament dels rebuts. A través d’aquest sistema s’ha pogut
cobrir la despesa de 22 rebuts.

ATENCIÓ SOCIAL

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

17

571

24

VOLUNTÀRIS

10
2
22

persones
remunerades

REBUTS DE LA
LLUM PAGATS
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ELS COMPTES CLARS:
DESPESES

ELS COMPTES CLARS:
INGRESSOS

Atenció a la infància i adolescència

58,4%

Educació d’infants, adoelscents i joves

241.222,13 €

55,5%

Acompanyament, formació i promoció d’adults

5,6%

Ajuda fraterna i atenció social

23.130,89 €

17,8%

Ajuda fraterna i atenció social

18,7%

5,7%

Gestió, administració i captació de fons

24.152,02 €

Administració, captació de fons i comunicació

71.457,93 €

20,9%

TOTAL

100%

75.744,57 €

Acompanyament, formació i promoció d’adults

77.240,65 €

17,3%

235.839,85 €

88.908,63 €

TOTAL

413.051,59 €

100%

424.645,08 €

comptes auditats per
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ens donen suport
Unió Europea

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

COL·LABOREN AMB NOSALTRES:
AAVV Bellvitge, Casal Loiola, Chiesi, Col·legi Pare Enric d’Ossó,
Col·legi Pineda, Col·legi Sagrat Cor Diputació, Col·legi Santa Teresa Ganduxer,
Col·legi Xaloc, Escola la Marina, Hospital Universitari de Bellvitge, IES Bellvitge,
Jesuïtes Bellvitge – CE Joan XXIII, Mercat de Bellvitge – Merca1,
Mercat de Bellvitge – Merca2, Serveis Socials Municipals dte VI,
UD Unificación Bellvitge

Una manera de fer Europa

Treballem en xarxa amb:
Xarxa de Centres Socioeducatius - Fundació Pere Tarrés
Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans - Fundació Pere Tarrés
Consell de l’Esplai de L’Hospitalet de Llobregat
Xarxa Territorial de Joves i Adults de Bellvitge-Gornal
Xarxa de Centres Oberts de L’Hospitalet de Llobregat
Coordinadora d’entitats del Gornal
Consell del districte VI de L’Hospitalet de Llobregat
Consell de ciutat de L’Hospitalet de Llobregat
Consell Municipal de Serveis Socials de L’Hospitalet de Llobregat
Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
Consell Arxiprestal de Càritas
Xarxa de Parròquies distribuïdores d’aliments de L’Hospitalet de Llobregat
Xarxa d’entitats distribuïdores d’aliments de L’Hospitalet de Llobregat
Sector social Companyia de Jesús
Jesuïtes - Educació en el Lleure (JELL)
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Fundació Privada Cotter-Mor

Fundació Fèlix Llobet Nicolau

Fundació Josep Botet

Comunitat Cristiana Sant Ignasi,
Jesuïtes Sarrià

Aquest 2015 hem fet 19 xerrades en 6 centres
educatius per a 720 alumnes
41

A Bellvitge-Gornal hi viuen gairebé 32.000 persones.
La Fundació La Vinya n’atén un 12%.

COL·LABORA
AMB

LA VINYA!
Suma’t a les campanyes o fes un donatiu al:
Número de compte bancari

2100 3051 24 2200165186

