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Editorial
Un any més presentem el resum de les nostres activitat.
Cal destacar alguns aspectes, com és ara les dificultats econòmiques, els canvis que tenen lloc al nostre entorn i
la necessitat de dotar-nos d´una organització robusta.
En relació a l´economia la nostra associació es nodreix de les quotes dels socis i de les subvencions.
Aquest any ens ha fallat la que ens donava el Ministerio de Sanidad Igualdad y Familia. La qual cosa ha alterat el
desenvolupament dels nostres projectes. Sortosament hem tingut un increment de la subvenció del
Departament de Justícia i una aportació extraordinària de l´Ajuntament que han alleujat la manca d’ingressos.
Fets com aquest ens fan pensar en la necessitat de dotar-nos de fonts d’ingressos més estables que haurien de
sortir d´un substancial increment del nombre dels socis.
Pel que fa als canvis de l’entorn, hem observat una tendència per part de l´Administració de Justícia a cercar
col·laboradors per ajudar a la reinserció, potenciant mesures penals alternatives o treballs en benefici de la
comunitat. Tanmateix l´estudi “De la presó a la comunitat” impulsat per la Universitat de Barcelona i de la
Universitat Autònoma de Barcelona amb el suport econòmic de la Caixa, en el qual hi participa la Coordinadora
n’és un clar exemple.
Aquests canvis ens han de fer estar atents a les necessitats de les persones a les que la Coordinadora dona suport
sense perdre la sensibilitat per denunciar allò que es fa malament.
Caldrà per tot això organitzar-nos d´una manera eficient; discussió dels projectes, control de la seva execució i
avaluació acurada dels resultats.
Val a dir que aspectes tan importants com la comptabilitat, la llei de pr otecció de dades, la formació del
Voluntariat i Declaració d’Utilitat pública ja apunten en aquest sentit.
Pel que fa a Recibaix en la seva nova etapa tot just està en el començament i tot apunta a que serà una eina útil
per ajudar-nos.
La Carena segueix el seu curs, no sense grans esforços pel que fa al seu suport econòmic .Amb tot es va assolint
els objectius marcats.
Podem constatar que, malgrat la modèstia de la nostra associació es fa una tasca meritòria que estimula
gratament a tots els que hi participen a continuar lluitant per la igualtat de les persones.
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Presentació
En quant a les activitas de la Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà, podem destacar dues coses que han
esdevingut durant l’any 2015, que ha estat el de la celebració del 30 aniversari de la nostra entitat.
Precisament, aprofitant el moment de la celebració, vàrem decidir fer unes convivències per repensar-nos i plantejar-nos el
nostre futur, revisant les nostres bases ideològiques i la nostra història. Ho vàrem fer des de l’avaluació de les nostres
debilitats i fortaleses, tan internes com externes, traient una sèrie de conclusions que presentarem en aquest document.
Aquestes ens serviran de base per plantejar-nos una estratègia a mitjà i llarg termini que ens serveixi com a guia.
Una altra de les activitats que hem revisat ha estat La Nova K-Feta. Portem 3 anys d’activitat, una activitat nova per a la
nostra entitat, amb el que vàrem creure oportú parar l’activitat per avaluar-la i reelaborar-la.
La resta d’activitats: el servei sòcio-jurídic, el vis a vis, el servei d’informació i ajuda a famílies i la sensibilització, han
continuat de la mateixa manera que els anys anteriors.

La Coordinadora Contra la
Marginació de Cornellà
Què pretén?
La Coordinadora Contra la Marginació
pretén acompanyar el reclús i l’exreclús i
la seva família. Per aconseguir-ho
treballa en tres vessants: el reclús i
exreclús, com a persona que ha de
reintegrar-se a la comunitat
desenvolupant comportaments
prosocials; la família, per a que sigui una
eina de recinserció en sí mateixa; i la
Comunitat, com a destí de la persona
subjecte d’intervenció, la qual ha de
facilitar aquesta reintegració. Sentir-se
integrat en una Comunitat és sentir-se
acceptat per aquesta, acceptar que som
un tot, que hem de conviure amb drets i
deures, amb respecte, tolerància…

 PROMOURE L’ORGANITZACIÓ
dels diferents sectors afectats per cada
problemàtica com un pas necessari per
prendre uan postura activa davant les
anomenades problemàtiques.

 ELABORAR INICIATIVES DE
Comunitat:
Sensibilització

Família: SIAF

TREBALL

en cada problemàtica específica per donar
suport a que les treballi.

 POTENCIAR TOT TIPUS
D’ACTIVITATS

Reclús - Exreclús:
servei sòcio-jurídic,
vis a vis i La Nova
K-Feta

Cóm ho fa
Al llarg de la seva història la Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà ha estat
proactiva, en el sentit que no només pretén que les persones s’empoderin: ajudar a
ajudar-se, sinó que també hem creat serveis per donar resposta a les situacions que
ens hem anat trobant.
a)

FINALITATS

En el moment en que a una persona se li obre una causa judicial, per tal que
s’apliquin penes veritablement rehabilitadores.
b) Quan entra en un Centre Penitenciari, per tal de tenir una entitat externa i

culturals relacionades amb sectors i
col·lectius marginals i exclosos de la
societat.

 ELABORAR, DISTRIBUIR I
PUBLICAR

tot tipus d’informació que faci referència a
la marginació i a les iniciatives de treball per
combatre-la.

 PROMOURE LA REFLEXIÓ
i el debat públic sobre la marginació social i
els nous signes de pobresa que apareixen
en el context econòmic actual.

 ACONSEGUIR DE LES
INSTITUCIONS

tant públiques com privades, un canvi
d’actitud davant els processos de
marginació i exclusió, es manifesti en
formar de col·laboració, serveis i ajudes.
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progressar de grau, minimitzant les conseqüències de l’internament
penitenciari.
c) Donant suport a les famílies de les persones preses.
d) Capacitant de manera adaptada a les persones en el moment de la sortida
dels Centres Penitenciaris.
e) Sensibilitzant a la Comunitat on s’ha de tornar a reintegrar.
2015
2015

2014

TOTAL PERSONES ATESES

125

127

SERVEI SÒCIO-JURÍDIC

77

87

VIS A VIS

56

52

LA NOVA K-FETA

46

50

Atencions
140
120
100
80
60
40
20
0

Any 2014

Any 2015

S’han dut a terme 1763 actuacions, el que dóna una mitja de 14 actuacions per persona atesa. 12 de les intervencions han
estat puntuals i la resta han tingut una continuïtat, amb un promig de 93 dies per usuari.
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Serveis
Una de les finalitats més importants de la Coordinadora Contra la Marginació és ajudar a ajudar-se. Totes les situacions
personals de marginació o d’exclusió que es presenten a l’entitat són acollides, però sempre amb la condició que les
persones afectades per algun problema s’impliquin a cercar les solucions, tot aprofitant els recursos existents (jurídics,
administratius, mèdics, de tractament de toxicomanies, etc.). Amb tot, la mateixa Coordinadora es mobilitza per
promoure col·laboracions o generar mitjans necessaris.
L’objectiu principal d’intervenció ha continuat essent que les persones que han comés un acte delictiu, afrontin les
conseqüències de la manera més terapèutica possible, evitant el màxim que el compliment d’aquetes suposi un retrocés en
l’evolució vital de la persona i que vagi a tractar allò que l’ha empés a cometre l’acte.
Les diferents intervencions s’han efectuat després de les demandes que ens han fet arribar l’afectat, ja sigui de manera
presencial, per la seva família, com mitjançant els vis a vis. Ja fos d’una o altra forma, s’ha potenciat la implicació de tot el
nucli, ja que és en aquest on la persona afectada trobarà, no només el suport material, sinó emocional, base indispensable
per mantenir vincles amb l’entorn en el que es viu.

Servei Sòcio-Jurídic
77 persones han passat pel Programa d’Atenció a
Persones Preses, 39 de les quals han necessitat de la
intervenció de l’Equip Jurídic.
L’Equip, format per dos adovcats i la Treballadora Social,
amb un fort suport de dues voluntàries, té l’objectiu que,
les penes que s’apliquen, siguin rehabilitadores, tenint en
compte les circumstàncies que han dut a la persona a
cometre el delicte i no posant l’èmfasi en aquest. És així
que, quan una persona amb problemes judicials (23
durant el 2015) o penitenciaris (16), ens demana que
intervinguem, se l’engloba en un problema més ampli que
garanteix una intervenció integral i transversalment
rehabilitadora, amb l’objectiu d’evitar el pas per la presó
o, en el seu defecte, que el pas per aquesta sigui el més
curt possible, minimitzant les conseqüències bio-psicosocials empíricament demostrades.

5,8
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4
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2014E

MINORISTA

RESTAURACIÓN

CULTURA

SIN DESARROLLAR
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EVOLUCIÓ MENSUAL

NÚMERO D’USUARIS

ATENCIONS

BAIXES

GENER

61

239

4

FEBRER

56

206

6

MARÇ

53

179

5

ABRIL

57

157

4

MAIG

59

207

6

JUNY

55

166

9

JULIOL

59

151

14

AGOST

3

14

0

SETEMBRE

55

99

7

OCTUBRE

49

138

6

NOVEMBRE

48

115

5

DESEMBRE

48

92

-

Vis a Vis i suport a Famílies
El Programa d’Atenció a Persones Preses acompanya el reclús i exreclús i les seves famílies. Un equip de voluntaris i
voluntàries visiten un cop al mes a un grup d’interns que ho han sol·licitat prèviament, de tal manera que no perdin el
contacte amb l’exterior. En aquestes trobades, a més de qüestions penitenciàries, també es debaten qüestions externes
d’interés en el moment de l’acció. Els voluntaris i voluntàries estan recolzats per la Treballadora Social, la qual informa
sobre temàtica penitenciària i fa un suport emocional. Les famílies disposen d’un espai personal i un altre de grupal al qual
dirigir-se. L’objectiu és fer de pont entre el pres, la presó i ells, i traduir el llenguatge penal i penitenciari. A l’espai grupal es
presenten i debaten temes que són del seu interés que van des d’allò que estan vivint, fins l’entorn en el que estan
convivint.
22 voluntaris i voluntàries han mantingut vis a vis mensuals amb 56 interns i internes, que ens ho han demanat. Durant
aquests s’han mantingut debats sobre el règim de vida al que estan sotmesos i ens han plantejat demandes sobre sancions
imposades que obstaculitzaven el progrés penitenciari.
Ens hem coordinat 64 vegades amb els Equips de Tractament dels 30 dels interns i la Treballadora Social de l’entitat ha
mantingut 34 contactes amb 14 d’ells.
Les famílies de 34 interns han tingut contacte amb el nostre servei i
menys de la meitat d’elles ha assitit a les sessions grupals on hem
debatut, després de les explicacions de l’advocada voluntària
especialista penal i penitenciària, sobre: Alternatives a la presó i
reincidència; Tortures i Maltractaments i Instàncies suprajudicials.
En quant al voluntariat que va a les presons a comunicar amb els interns
i internes que ho demanen, aquest any hem iniciat una formació bàsica
sobre l’entitat i el servei, i monogràfics específics.
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Brians 2: 20 interns - 110 visites en total

Brians 1: 17 interns - 105 visites en total

Lledoners: 10 interns - 76 visites en total

Quatre Camins: 5 interns - 34 visites en total

Model: 2 interns - 6 visites en total

La Nova K-Feta
Aquest servei està composat per
un conjunt d’activitats que forma
part del Programa d’Atenció a
Persones Preses, mitjançant les
quals es reparen i/o adquireixen
les habilitats socials adients per
Sortida
desenvolupar comportaments
Hort
Trimestral
prosocials a la Comunitat de destí.
Assemblea
Teatre
Per a tal, necessiten d’un
component cultural fonamental
per ampliar els seu horitzons, fins
Club de Feina
Club de
llavors restringit din un món
Lectura
delinqüencial i, en molts casos, de
Habilitats
toxicomania, que els aïlla i exclou.
Habilitats Socials II
Informàtica
El Club de Lectura, el Teatre, la
Socials I
Informàtica, les Dinàmiques de
Grup, les Sortides Trimestrals, l’Hort… són les que incideixen directament en aquesta vessant. Aquet any han participat 46
persones.

% de participants que no han
vingut cap cop a l'activitat
planificada
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Percentatge del perfil dels participants
3%

Amb causa pendent
16%

29%

TBC's
Pena privativa
34%

3%
2%

13%

Sense vinculació judicial
Familiar d'intern
Definitius
Mediació del Menor

El grup majoritari són les
persones que estan complint
Treballs en Benefici de la
Comunitat:
aquestes
són
persones que abans havien estat
atesos pel PAPP i que la
resolució de la causa judicial ha
estat que fessin aquest servei al
nostre recurs. També són
persones
amb
unes
característiques molt especials
que els hi dificulta l’encaix en
uns altres serveis, amb el que els
Delegats ens els deriven. En
aquests casos fem més un
tractament amb ells que ells ens

beneficien a nosaltres, objectiu d’aquesta mena de substitució.
L’altre grup majoritari son les persones que es troben en Llibertat Definitiva i que venen derivades de la Fundació Privada
de l’Obra Mercedària; aquesta els hi proporciona l’estabilitat residencial suficient, per a que no s’hagin de precipitar en la
recerca de recursos de subsistència i puguin treballar en sí mateixos, per ampliar la seva visió, la seva llibertat de decisió
crítica i, per tant, les possibilitats de millora personal, social i laboral.
El tercer grup que el segueix són aquells que tenen causes pendents. En aquests casos l’equip jurídic i el social del PAPP fan
una avaluació de la situació i se l’inclou en un itinerari de rehabilitació, tenint en compte que l’objectiu de les penes és
precisament la rehabilitació de la persona. Aquest és l’argument que presenten els advocats davant el judici i, en molts
casos, s’aconsegueix la substitució de la pena privativa de llibertat.
El quart grup majoritari i pel qual es va projectar La Nova K-Feta, són les persones que es troben complint una pena
privativa de llibertat. Aquestes persones participen als vis a vis del PAPP, amb el que, per tal de progressar de grau i
minimitzar les conseqüències de l’exposició al règim de vida penitenciari, es proposa a l’Equip de Tractament la
participació a les activitats sòcio-educatives del projecte. Cal dir que ha augmentat el nombre de persones que es troben
en aquesta situació respecte a anys anteriors, ja que el progrés és molt lent i requereix de molt temps.
Residualment i que ha d’anar en augment han participat: un familiar d’una persona privada de llibertat, aportant una visió i
unes experiències diferents, com a forma de modelatge pels
usuaris diana, un menor que havia de fer l’activitat per poder
Percentatge de Finalitzacions
accedir al Servei de Mediació amb la Víctima i una persona
Finalitzen
que no té cap vinculació amb la vessant judicial, però que té
l'itinerari
uns problemes relacionals molt importants. Cal dir que
21%
aquesta última ha participat molt poc, precisament per no
Continuen
estar preparada per a tal.
50%
Dels participants de La Nova K-Feta durant aquest dos
trimestres, el 50% continuen l’itinerari pactat. En quant als
que no l’han finalitzat les causes han estat per deixar de venir
i per regressió penitenciària. 2 dels nois estan de baixa

No el
finalitzen
29%
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mèdica, amb el que es tornaran a reincorporar en quant estiguin en les condicions idònies.
En quant als que han finalitzat ha estat; per finalització els Treballs en Benefici de la Comunitat, o per complir els pactes
amb el Servei de Mediació del Menor. També per assolir major autonomia i per inserció laboral; un d’ells ha estat
contractat per l’Empresa d’Inserció Recibaix.
A la finalització de cada trimestre, els responsables de les diferents activitats ens reunim per puntuar la participació dels
assistents, mitjançant uns criteris ja predeterminats.
Aquest any, davant la dificultat de poder-nos trobar, hem fet les avaluacions cada un i després s’ha calculat el promig,
essent aquest el resultat.
Els criteris a avaluar i els resultats han estat els següents:
PROMIG
Hàbits Laborals

7

Puntualitat

8

Acceptació d'ordres

8

Actitud favorable enfront el treball

7

Cura de les instal·lacions

8

Higiene personal

7

Seguretat en el treball

7

Grau de coneixement i desenvolupament de les tasques

6

Dificultat en les tasques realitzades

6

Capacitat d'adquirir nous coneixements

6

Utilizació d'eines

6

Qualitat/rendiment del treball

6

Actitud Personal

6

Iniciativa

6

Autonomia

6

Responsabilitat

6

Gestió de conflictes positiu

6

Motivació

6

Satisfacció en el lloc de treball

6

Lideratge

5

Respecte el grup

7

Col·laboració/Treball en equip

7
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Grau d'integració en l'equip

7

Relació positiva amb els companys

8

Relació positiva amb els professionals

8

Promig

7

Per una altra banda, també els hi demanem a ells que avaluï La Nova K-Feta, essent aquests els resultats:

Avaluació La Nova K-Feta
En qué actividades has participado durante este trimestre

Hort
Habilitats Socials 2
Habilitats Socials 1
Club de Lectura
Teatre
Club de Feina
Informática
Sortida trimestral
Qué actividad te ha gustado más
Por qué
Habilitats Socials 1: s’aprenen coses noves en cada sessió.
Perquè es treballa amb els companys interactivament
Sento que treballo la meva ment i això em fa estudiar qualsevol situació en la que
em pogui trobar
Informàtica: perquè és la que més necessito.
Perquè s’aprenen coses noves
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Club de Feina
Teatre
Habilitas Socials 2: per compratir i relacionar-me amb els companys
Totes: ha estat molt constructiu per la meva persona

Qué actividad te ha gustado menos
Por qué
Hort: per manca de condicions físiques per poder-la fer.
M’agobia, però és cosa meva
Crec que no trec res positiu d’aquesta activitat i físicament no estic be
Habilitats Socials 2
Sortida Trimestral: no em va agradar, perquè són sortides molt tristes
Club de Lectura
Qué cambiarías de esta actividad para que te gustara más
Hort: millorar les meves condicions físiques
Em canviaria a mi mateix
No crec que es pugui canviar res
Habilitats Socials 2: fer-la més pràctica
Club de Lectura: em costa entendre i m’haurien d’ajudar
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Puntúa las actividades del 1 al 5, en que 1 es la puntuación más baja (no me ha gustado) y 5 la
puntuación más alta (me ha gustado mucho)
Hort




Habilitats Socials 2
Habilitats Socials 1
Informática
Teatre








Club de Feina

Sortida Trimestral
Club de Lectura





En cuanto a los técnicos, puntúa del 1 al 5 cada aspecto que detallamos, en que 1 es la puntuación
más baja y 5 la puntuación más alta
Pere

Angela

David

Natalia

Laura

Betlem

Puntualidad

4

4

4

5

5

Sabe lo que hace

5

4

4

5

5

Ameno

5

4

5

5

5

Riguroso

5

5

4

2

4

Cercano

5

3

5

5

5

Organizado

5

5

4

4

4

Sabe escuchar

5

4

5

5

5

Tiene en cuenta mis opiniones

5

4

5

5

5

Resolutivo

5

5

5

5

5

Promig

5

4

4

4

5
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Evalúa tus compañeros y compañeras del 1 al 5, en que 1 es la puntuación más baja y 5 la más alta:
[ 4]
Propondrías alguna actividad:  Sí

 No

Cuál:
esport, piscina
¿La Nova K-Feta te deja participar?  Sí  No
¿En general crees que se tienen en cuenta tus opiniones?

 Sí

 No

¿De qué te han servido las actividades de La Nova K-Feta?
Per tenir la ment ocupada.
Per aixecar-me aviat
Per tenir una rutina
Integració social
Creure en mi mateix
Tenir major autoestima
Per ajudar a sentir-me bé amb mi mateix i amb els demés
Adonar-me de moltes coses en les que intento treballar el millor possible
Sobretot he aprés a escoltar, a negociar i a controlar-me.
A ser més assequible per als altres
Aprendre
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¿Para qué crees que sirven las actividades de La Nova K-Feta?
Adaptar-se a la societat
Per poder enfrontar-te al dia a dia i integrar-te laboralment, resoldre els conflictes
socials i familiars de manera positiva
Tenir eines per desenvolupar-se en aquesta vida
Per treballar la ment
Serveixen per a molt, sobretot per a prendre4
Per saber relacionar-me amb la gent

¿Quieres continuar participando?

Sí

No

¿En qué actividades?














Huerto 50%
Formación en auxiliar agrícola 50%
Formación en auxiliar de cocina 67%
Formación en auxiliar de comercio 50%
Habilidades Sociales 83%
Tutorías individualizadas 67%
Club de Lectura 100%
Teatro 83%
Informática50%
Club de Feina 50%
Salidas 100%
Actividad Solidaria 67%
Actividad Deportiva 83%
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La Nova K-Feta és un projecte experimental, que es va adaptant als participants i les necessitats que anem detectant. Des
de sempre, però, l’objectiu ha estat de formar un circuit de capacitació personal, social i laboral, intentant assegurar una
sortida laboral.
Considerem que el projecte ha de tenir 3 fases transversals:

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Capacitació – empoderament

Formació

Inserció laboral

Objectius:

Objectius:

Desenvolupar una manera prosocial
de veure les coses

Capacitació professional

La fase 1 i 2 ens permet treballar
una manera de ser i de fer que els
distingeix d’altres candidats

Valoració de la formació continuada

Despertar la seva motivació

La finalitat del projecte seria: capacitar la persona per exercir el seu dret a la plena
integració social
Els objectius quedarien conformats de la següents manera:
 Capacitar la persona per tal que sigui capaç de
desenvolupar-se en la Comunitat, exercit els seus drets
i complint amb les seves obligacions, oferint
l’oportunitat de poder escollir en llibertat, tenint accés
a la informació per a tal.
 Formar a la persona en una especialització tècnica i
professional d’un nivell assumible, adquirint els
coneixements teòrics i pràctics necessaris per
desenvolupar el treball del perfil laboral pel que s’ha
format.
 Dotar la persona de totes aquelles habilitats personals,
socials i laborals que garanteixin el manteniment d’un
treball de qualitat.
El nostre perfil continua essent la persona amb problemàtica
judicial i penitenciària, però es reserva un percentatge per
persones dins l’exclusió social de Cornellà de Llobregat i de les
poblacions del voltant, que vindrien derivats pels Serveis
Socials d’Atenció Primària.
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Sensibilització
La Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà ha dut a terme i ha participat en els següents esdeveniments:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Xerrades temporals a l’Institut d’integració Social Severo Ochoa
Xerrada a la Facultat de Treball Social Pere Tarrés en el Dia Mundial del Treball Social.
Presència a la Fira d’Entitats de Cornellà de Llobregat
Assistència a les Jornades sobre Pobresa de Cornellà de Llobregat
Presència a les Festes Alternatives de Cornellà de Llobregat
Formació de Voluntariat
Calçotada
Participació en l’estudi “De la presó a la Comunitat”

Comentarem els dos últims esdeveniments; el primer perquè
va ser un èxit d’assistència i creiem que es va consolidant com
un esdeveniment que es relacionarà ràpidament a la nostra
entitat, amb l’afegit que els calçots els plantem i collim
nosaltres mateixos.
En quant a l’estudi “De la presó a la Comunitat”, hem d’explicar
que és un estudi d’investigació entre la Universitat de
Barcelona, l’Autònoma i el Centre d’Estudis Jurídics, amb el
suport del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya i finançat per RecerCaixa. Vol demostrar que
l’acompanyament de la persona en la seva sortida de la presó
rebaixarà de manera substancial la reincidència penitenciària.
Per a això, necessiten d’uns 150 voluntaris i voluntàries que
facin de mentors de 150 interns que surten en Llibertat Definitiva durant el 2016. Des del principi ens va interessar
participar en aquest estudi, ja que, d’alguna manera, ens donaria validesa científica a la feina que estem duent a terme des
fa 30 anys.

Convivències
La Coordinadora Contra la Marginació fa 30 anys que existeix i, d’allò pel que es va fundar, queda una petita evidència
reivindicativa que s’ha difós amb la creació de recursos que han intentat donar resposta a les necessitats que ens hem anat
trobant pel camí.
La Coordinadora es va formar per un conjunt de persones que, patint les conseqüències de la drogoaddicció, varen
reivindicar, de manera alternativa i antisistema, respostes administratives per garantir una sortida pal·liativa i/o efectiva.
La idea era que la Coordinadora havia de dotar a les persones i els grups afectats de les eines que els hi facilitessin
organitzar-se per ajudar-se a sí mateixos; el que ara se’n diu emporaderament. Això era possible per l’alta involucració de
les persones afectades i l’alt grau de pertinència i identificació amb el moviment.
Va haver un moment en que la Coordinadora va decidir que el seu paper no s’havia de limitar a la reivindicació,
sinó que havíem de donar un pas endavant i crear nosaltres recursos, en un primer moment d’atenció social i jurídica,
posteriorment laboral i després de prevenció. Ara estem dedicant grans esforços en capacitar i habilitar les persones que
han patit l’empresonament, per a que siguin això, persones, amb capacitat de decisió amb pensament crític i predictiu.
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Al crear serveis que necessiten d’uns recursos personals, materials i econòmics, hem hagut d’entrar en la roda de
les subvencions. Les Administracions Públiques exigeixen, cada vegada més, una forma de fer més professional. Aquesta
semi-dependència ens ha dut a que perdem capacitat reivindicativa, involucració per part de les persones afectades,
sentiment de pertinència a l’entitat, motivació professional i la desviació dels esforços cap a complir amb els compromisos
amb l’Administració.
Per una altra banda hem guanyat en professionalització, experiència, especialització, estructuració de les nostres
activitats i avaluacions significatives que ens permeten actualitzar-nos.
Per tot això pensem que és un bon moment per repensar l’entitat i plantejar la base que ha de configurar la
planificació estratègica de la mateixa, que la guiarà durant 4-5 anys.

Parem i pensem
Després de 30 anys de funcionament és
hora de parar i pensar, comprovar quins han estat
els nostres avenços, els nostres fracassos, les
nostres victòries, i incorporar-les en el que decidim
que ha de ser el nostre futur. QUÈ VOLEM QUE SIGUI
LA COORDI ?
Aquesta és una pregunta senzilla en el
seu enunciat, però complexa en la seva resposta,
ja que implica altres preguntes que també s’han de
contestar:

Què significa la Coordinadora?
Quina hauria de ser la seva
bandera, allò que la guiï a partir
d’ara? Quins són els valors bàsics
de l’entitat? En quin moment
sòcio-econòmic ens trobem i en
què ens pot afectar? Quines són
les debilitats i fortaleses de
l’entitat?
Contestar aquestes preguntes i arribar a un consens és molt feixuc i requereix de molt diàleg, molta discussió,
molta tolerància i paciència.
El que es proposa és dur a terme una sèrie de dinàmiques, estudiades i consensuades per la comunitat científica,
que responen aquestes preguntes. El que sorgeixi d’aquestes haurà de ser la base de la planificació de l’entitat; la
planificació estratègica. Aquest és un document bàsic que ha de tenir un entitat, que encamina cap a l’assoliment
d’objectius des d’una cohesió, coherència i essent conseqüent amb el que s’és.
El fer-ho en un cap de setmana en un ambient diferent al que és la Coordinadora, ens permet treballar de manera
intensa i assegurar que assolim els objectius pels quals ens hem reunit. A més, també ens permet conèixer-nos més, en un
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ambient més distés, en un lloc desconegut per la majoria de nosaltres, i en un entorn relacional nou. Això pot afavorir el
sentiment de pertinència, tant necessari per una entitat del Tercer Sector, molt demandant en quant a esforços, ja que
necessita de tots nosaltres i del nostre interès per poder tirar endavant. L’entitat necessita del nostre interès, de la nostra
passió i del nostre cor.
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Gestió econòmica
Concepte
Personal
Activitat
Manteniment
Gestió
TOTAL DEL TOTAL

TOTAL
42381,86
12169,27
1990,39
7439,47
65249,61

DESPESES

Gestió
Manteniment 12%
3%
Activitat
19%

Personal
66%

Concepte
Saldo
Subvecions

Privat

Proveïdor

Quantitat

Diputació de Barcelona
Justícia - Generalitat de Catalunya
Ministeri de Sanitat i Política Social
Acció Social Ajuntament de Cornellà
Càritas Diocesana de Barcelona
CaixaBanc

Retorns
Productes
Socis
Donatius
TOTAL

579,66
4750
29472
9000
15000
6000

Total
12504,77

43801,66
21000
622,26
6578,59
7391,97
689,73
92588,98

Ingressos
19%
Subvencions

26%

55%

Privat
Propi
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La Carena
El Patronat de La Carena vol presentar-vos alguna informació de l’ activitat del 2015, amb la convicció de que la tasca que
acomplim és necessària, útil i eficient. La nostra major satisfacció és poder obrir horitzons i acompanyar els joves que per
diferents circumstàncies viuen una etapa difícil i compromesa.
Amb sincer agraïment a l’equip educador i a tots/es els que ens donen suport
1.

PROGRAMES REALITZATS AL 2015

Dos grups del programa AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ (Programa de Formacio Inicial,
del Dept. d’Ensenyament):
Un grup del programa AUXILIAR DE COMERÇ I ATENCIÓ AL PÚBLIC: (Programa de Formacio Inicial, del Dept.
d’Ensenyament
FORMACIO PROFESSIONALITZADORA PER JOVES A L’ATUR: formació en col·laboració amb l’Ajuntament de
Cornellà: 300 hores de formació professionalitzadora en “Operacions bàsiques de restaurant i bar”.
FORMACIO “TAST D’OFICIS” (joves del Gornal): iniciacio a la cuina. En col·laboracio amb Fundacio La Vinya, d’Hospitalet
de Llobregat.

2.

2.1.

ESTUDIANTS, RESULTATS

Curs 2014-15, 78 joves en total

•

Dos grups de PFI Cuina i Servei : 34 alumnes.

•

Un grup de 4 joves en ampliació d’aprenentatge.

•

Un grup de 13 joves de PFI en Comerç i Atenció al públic

•

Programa “Joves per la ocupació”: 1 secció de 15 joves d’Hoteleria, amb l’Ajuntament de Cornellà i el SOC.

•

Altres formacions puntuals a l’entorn del Baix Llobregat: 12 joves

Homes/dones 45 % dones, 55 % homes
Nacionalitats 90 % nacionalitat espanyola, 10 % no europeus
Index de satisfacció general del programa: 7,8 /10
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Resultats de la promoció

Programa PFI : una de les tasques principals que afronta la tutoria dels joves de PFI es l’orientació a futur amb el màxim de
garanties d’èxit.

El 72,1% dels joves del curs 2014-15 han estat orientats a ampliar la formació ja sigui en el mateix ofici o en altres
formacions.
L’altre 27,9% dels joves, s’orienta o volen accedir directament al món laboral.

En el gràfic es pot observar la situació percentual dels estudiants del curs 2014-15 a octubre de 2015.

Programa Joves per la Ocupació: els participants han estat orientats a la professió mitjançant els serveis del SOC (Servei
Català d’Ocupació) i de l’Ajuntament de Cornellà.

2.2.

Inici del curs 2015-16, amb 52 alumnes als programes de PFI, fins al desembre

•

Dos grups de PFI Cuina i Servei : 32 alumnes

•

Un grup de 4 joves en ampliació d’aprenentatge

•

Un grup de 16 joves de PFI en Comerç i Atenció al públic
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Homes /dones 42 % dones 58 % homes
Nacionalitats el 78 % nacionalitat espanyola, la resta nacionalitats no europees

3.

ACTIVITATS TRANSVERSALS

Punt de venda : Elaboracions dels estudiants de cuina comercialitzades pels estudiants de comerç. En horari de restaurant
pedagògic
110 unitats de melmelada i 35 paquets de fruits secs caramelitzats al 2015
Magatzem/compres: Gestió de les compres de la matèria prima i ingredients del Restaurant Pedagògic a l’àrea de
pràctiques de comerç i atenció al públic.
al 2015 hem gestionat matèria prima i material fungible per valor de 15.000 € al magatzem/centre de distribució.
Esdeveniments/càterings: Participació dels estudiants d’ambdues especialitats en els esdeveniments: en l’assistència i
recepció d’invitats per part dels joves de Comerç i en la confecció i servei del càtering en els joves d’hostaleria.
nou esdeveniments / càterings al 2015

4. ELS EQUIPS

Les persones són l’eina principal de la tasca educativa. L’esperit de la Carena dóna gran importància a la personalització,
per tant la cura i seguiment dels diferents equips d’educadors i el seu suport és una de les tasques prioritàries.
Equip tècnic: al 2015 hem comptat amb 10 persones contractades. Al Juliol de 2015, amb el canvi de curs, s’ha fet el relleu
de dos educadors: Joan Perarnau Gelabert i Mireia Garcia Gallardo.
Pel curs 2015-16 han entrat a formar part de l’equip docent
Carlos Cubillas Gonzalez i Alba Torres Alemany.
Voluntariat i Amics: L’equip de voluntaris docents, auxiliars al Restaurant I en tasques complementaries ha estat format per
14 persones. El nombre d’Amics de La Carena es molt superior, a finals del 2015 està format per 317 persones.
Patronat: La composició del Patronat es de 9 patrons, i la seva tasca es vetllar, recolzar i obtenir recursos que facilitin la
tasca del Centre. Al desembre de 2015 ha acabat la seva contribució al Patronat Lucia Arcediano Sanz, en el seu lloc entra
com a patró de l’entitat en Josep Espluga.
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5.

TREBALLEM AMB LES EMPRESES

En la formació professionalitzadora la contribució de l’empresa és de primera necessitat. Hem comptat en el 2015 amb el
suport i la col·laboració de fins a 38 empreses , a les que agraïm l’aprenentatge que ofereixen.:

