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Qui som? 
La Fundació Integramenet és una entitat sense ànim 
de lucre nascuda l’any 2001 que sempre ha tingut com 
a finalitat l’acollida, l’orientació i la integració de les 
persones en situació de vulnerabilitat o risc social. 

L’any 2017, l’entitat comença un procés de renovació 
per donar resposta a les noves necessitats del nostre 
entorn des d’una major professionalització. 

Volem potenciar la interculturalitat afavorint la pro-
moció integral de les persones, per això defensem els 
drets de ciutadania per a tothom i oferim atenció 
subsidiària a les necessitats socials insuficientment 
ateses. 

Allò que  

ens fa diferents 

Visió i missió 
Amb l’acció voluntària d’un conjunt de ciutadans, la Fundació Integramenet posa en marxa la seva activitat amb 

accions d’acollida i de foment de les relacions interculturals en el territori amb una doble visió: 

- Superar les relacions de conflictivitat latent i coexistència per assolir una convivència intercultural plena en els 

nostres barris d’influència. 

- Demostrar que no es possible una bona convivència ni l’exercici dels drets i deures de ciutadania des de situacions 

de pobresa i/o desigualtat social. 

La missió de l’entitat no ha canviat des del seu naixement l’any 2001: lluitar contra la pobresa, la vulnerabilitat i 

l’exclusió social a partir de la dignitat de l’esser humà amb l’objectiu d’afavorir una societat més cohesionada i jus-

ta. Des d’una posició de proximitat amb les persones, la Fundació Integramenet escolta i identifica diverses situaci-

ons de conflictivitat latent i demandes i necessitats socials no cobertes a les que intenta donar resposta de manera 

subsidiària. 

Principis i valors 
 Cap a les persones 

La dignitat humana 

L’estimació a l’altre 

La defensa dels drets 

La interculturalitat 

La proximitat 

La flexibilitat i l’ajust 

a les necessitats 

L’eficiència des de la 

modèstia 

La millora continua 

El diàleg intercultural 
La convivència per  

una societat cohesionada 
i inclusiva 

La transparència 
La rendició  
de comptes  

 Cap a l’organització  Cap a la societat 
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Servei d’acollida 
Acollim, acompanyem i orientem 

El servei d’acollida és la porta d’entrada a l’entitat, ho 
tenim ben clar: obrim les portes a tothom. Entenem 
l’acollida com una acció d’escolta per identificar i aten-
dre diferents situacions de conflictivitat latent i/o de-
mandes socials no cobertes. A la fundació procurem 
orientar a aquestes persones des de la proximitat i de 
manera subsidiària a l’estat del benestar. 

L’acollida és la marca de l’entitat, un espai on s’esta-
bleix una relació d'estima i confiança que consisteix 
en posar-se al costat de la persona atesa per acompa-
nyar-la allà on decideixi que pot i vol anar un cop s’ha 
fet una anàlisi compartida sobre quins factors de pro-
tecció i de promoció social es poden desenvolupar per 
afavorir la inclusió social. Durant el procés d’acollida, si 
cal, també orientem, acompanyem i/o derivem les 
persones ateses a altres recursos, ja siguin públics o 
privats, de la xarxa assistencial del nostre entorn. 

1.493 persones ateses en 1a acollida  

49 nacionalitats  

70% dones 

30% homes 

55% irregularitat adminitrativa 

DNI 14% 

NIE  

Permís Treball 31% 

Durant 2018, 26 persones ateses en primera 
acollida a la fundació van aconseguir  
regularitzar la seva situació administrativa.  

 
La Susana és una d’aquestes persones que ha pogut regularitzar la 
seva situació administrativa. Abans d’aterrar a Catalunya la seva 
història no va ser gens fàcil. Va sortir de l’Uruguai fugint de la por i la 
violència provocada per la dictadura. Buscant un futur millor per la 
seva família, va arribar a Nova York creuant el Rio Grande amb una 
barqueta, va ser una època difícil. Anys després, un cop a Barcelona, 
el seu treballador social la va informar sobre Integramenet. Va venir 
sense tenir esperança de res, però va començar  un curs de manipu-
lació d’aliments i un de català, i després, gràcies al seu esforç, va 

guanyar una beca a la Fundación Nueva Esperanza per fer un curs de carnisse-
ra i xarcutera. Segons paraules seves "Quan tu vols tirar endavant l'únic que 
et falta és l'ajuda, a mi aquest suport me’l va donar Integramenet".  Integramenet entitat d’acollida 

Hondures—541 persones 
Marroc—174 persones 

Colòmbia —108 persones 
Perú—65 persones 

Brasil—50 persones 
India—48 persones 

Pakistan—46 persones 
Equador—44 persones 
Veneçuela—44 persones 

Bolívia—41 persones 

El Salvador—38 persones 
Espanya—32 persones 

Republica Dominicana—27 
Nigèria—26 persones 

Bangla Desh—21 persones 
NIcaragua—21 persones 

33 Altres—143 persones 

Termòmetre de la situació  
internacional, el cas d’Hondures 

Les dades sobre el número de persones 
ateses a la fundació són un termòmetre 
fidel del context geopolític i social a nivell internacional. Desta-
ca el cas d’Hondures, país colpejat per la pobresa i la violència 
amb una taxa d’homicidis de 43 per cada 100.000 habitants i 
on el 68% viu en situació de pobresa. Davant la negativa dels 
Estats Units a acollir la marea de ciutadans hondurenys milers 
d’ells van posar rumb a Europa durant l’any 2018. Part d’a-
quest flux migratori ha estat acollit a la nostra ciutat a través 
de la Fundació Integramenet, un total de 541 persones, el 
36,2% del les que hem atès durant l’any 2018. 

El Govern de la Generalitat calcula que 

hi ha 100.000 persones immigrants  

en situació d’irregularitat  

administrativa a Catalunya, un 0,86% 

(861 persones) han estat ateses a la 

Fundació Integramenet 

El 22 de març de 2017 va néixer la Taula pels Drets de 
Ciutadania de Santa Coloma, de la qual la Fundació Inte-
gramenet en forma part conjuntament amb 17 entitats 
del municipi. La Taula vol promoure la protecció i la de-
fensa dels drets polítics de la ciutadania,  així com fer 
efectiu el dret a l’empadronament sense domicili fix per 
a totes les persones que viuen a la ciutat. El padró és la 
porta d’entrada a serveis bàsics com la targeta sanitària. 

Susana Casal, 57 anys – Uruguai  



Servei d’Ocupació 

Integramenet entén la inserció laboral com un procés d'autonomia 
personal que té com a objectiu la incorporació de la persona al mer-
cat de treball. Un mercat laboral que discrimina els treballadors i 
treballadores per edat, gènere i/o origen cultural.  

Les persones acompanyades són ateses de manera que les seves 
necessitats i interessos encaixin amb les demandes del mercat labo-
ral. Apliquem el model d’ocupabilitat per competències intervenint i 
acompanyant a la persona en la inserció laboral en tots aquells àm-
bits que influeixen en la millora de l’ocupabilitat, desenvolupant els 
diferents factors competencials.  

Apliquem el model d’ocupabilitat 
per competències 

Integramenet, suposa un punt de referència per les persones 
que pateixen precarietat laboral i/o que estan en situació d’atur, 
i un altaveu per exigir el Dret al treball digne. Treballem els pro-
cessos d'orientació i inserció laboral a través d’ itineraris perso-
nalitzats preferentment amb persones residents a Santa Coloma 
de Gramenet.  

Gràcies al programa Incorpora de l’Obra Social de la Fundació 
“la Caixa” podem facilitar aquest procés, potenciant la capacitat 
d’inserció, contribuint a la sensibilització de les empreses i a la 
cerca d’oportunitats de les persones amb especial dificultats, 
amb l’objectiu de cercar una integració social i laboral completa.  

823 persones 
van passar per 
l’entitat cercant 
orientació  
laboral amb 
una mitjana de 
3 insercions laborals per setmana  

Accions Formatives 

+ de 50 persones  

participen en 

accions formatives 

professionalitzadores 

Unes 40 persones  

al mes participen en 

accions grupals  

de millora de l’ocupa-

bilitat  

PRT (Programa de Reincorporació al Treball) 

A causa de la gran demanda 
d’ocupació enfocada en 
l’atenció a persones en situ-
ació de dependència durant 
els mesos de maig a setem-
bre,  es va realitzar un PRT 
(Programa de Reincorpora-
ció al Treball) de la Secreta-
ria d'Igualtat, Migracions i 
Ciutadania, mitjançant el 
qual 15 alumnes han acon-
seguit el seu certificat:  
224 Hores de formació teòrica + 50 
hores de pràctiques formatives no 
laborals + 45 hores de català. Celebrem els bons resultats de les 
alumnes, i agraïm especialment al centre de dia Marina i a la resi-
dència Olimpus per la bona acollida que els hi van oferir. 

SAD 

Servei d’Atenció Domiciliària 

101 ofertes  

o oportunitats laborals 

cobertes per  

84 persones  

Durant l’any 2018 es van atendre 265 famílies que cerca-

ven persones per al treball domèstic i/o l’atenció a perso-

nes en situació de dependència. Les diferents àrees bàsi-

ques de la l’àmbit sociosanitari, com els hospitals de refe-

rència o  els Equips Bàsics de Serveis Socials, tenen a la 

Fundació Integramenet com a referent fiable i eficient 

per a recomanar serveis SAD als seus usuaris o pacients.  

 Malalties cròniques 

 Deteriorament cognitiu 

 Cuina 

 Manipulació d’aliments 

 Higiene personal, cures bàsiques i 
mobilitzacions 

 Manicura i pedicura  

 Competències d’accés a 
l’ocupació 

 Competències Transversals 

 Club de Feina— es treballa 
l’autonomia en la recerca 
de feina i la prospecció dels 
diferents canals existents 

La tasca de l’entitat continua  
sent necessària. Cada any augmenta el número  
de persones  en situació d’irregularitat  
administrativa i gairebé no hi ha entitats que 
les atenguin 

265 famílies ateses 
amb necessitats SAD 



Estat de comptes 
Ingressos 

 

Despeses 

 

18,68% 
Estructura i serveis 

54,70% 
Personal  

de projectes  
finançats 

20,62% 
Personal  

d’estructura 

Personal 

Estructura 

Privats 80,82% 

Particulars 8,16% 

Públics 11,02% 

214.784,29 € 202.453 € 

Atenció a la Gent Gran 
Programa Sempre Acompanyats 
La Fundació Integramenet participa en el programa Sempre 

Acompanyats de la Fundació “la Caixa” a Santa Coloma de Gra-

menet. Es tracta d’un projecte per detectar i atendre les situaci-

ons de soledat no desitjada i l’aïllament de la gent gran a través 

d’un model d’intervenció social-comunitari participatiu, integral i 

transversal. Des de la nostra fundació, fem un treball en xarxa, en 

col·laboració amb altres entitats, comerços i altres establiments, 

per detectar possibles situacions de soledat no volguda entre les 

persones grans del nostre entorn. Un cop detectades aquestes 

situacions, es dissenya un pla de treball individualitzat per treba-

llar de forma preventiva i reforçar els vincles a partir de les activi-

tats que ofereix la xarxa comunitària que aglutina el projecte. 

Aquesta és una iniciativa liderada per l’Obra Social “la Caixa”, l’A-

juntament de Santa Coloma de Gramenet i per la Fundació Inte-

gramenet al nostre municipi.  

Cursos de llengües 
Entenem la benvinguda i l’acollida lingüística com a primer 
pas per al reconeixement mutu. La comunicació és un ele-
ment clau per la inclusió social i laboral de les persones. Els 
alumnes, a la vegada que aprenen un idioma, estableixen 
vincles socials i culturals amb persones d’arreu del món que 
viuen a Santa Coloma de Gramenet 

L’entitat ofereix cursos de català, castellà, anglès i alfabetit-
zació en castellà durant el curs escolar. Hi ha dos períodes de 
matriculació els mesos gener i setembre. L’any 2018 es van 
realitzar un total de 22 cursos gratuïts impartits per 15 per-
sones voluntàries als quals hi van assistir 820 alumnes.  

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS ALFABETITZACIÓ 

22 cursos — 820 alumnes 



El voluntariat,  

el gran actiu de la fundació 

La fundació va néixer fa 18 anys com una 

entitat de voluntaris i voluntàries, actu-

alment aquest col·lectiu continua sent 

imprescindible i són el nostre gran actiu. 

La pluralitat i l'heterogeneïtat del volun-

tariat aporta una gran riquesa a l’entitat. 

Una base de gent associada, activa i par-

ticipativa és el que dona sentit a la Fun-

dació Integramenet perquè fa créixer 

l’entorn social pel qual treballem. Perfil de les persones voluntàries  
a Integramenet 

42 persones voluntàries 

30 dones 12 homes 

Edats 

<25 

26 a 40 

41 a 65 

>65 11 

8 

2 

21 

Llengües 

Capacitació laboral 

Acollida 

Servei d’ocupació 

Altres 

15 

12 

7 

5 

3 

Un total de 15 persones han dedicat temps i esforços a impar-

tir classes de castellà, català i anglès, en 22 cursos en total al 

llarg de l’any.  L’equip de voluntariat de llengües fa classes tres 

hores a la setmana a grups estables d’alumnes, els quals prac-

tiquen i milloren la comunicació en les llengües vehiculars del 

territori a la vegada que creen i reforcen la seva pròpia xarxa 

social i relacional. 

4 grans serveis amb volunaris 

Cursos de llengües—9 dones i 6 homes Formació en capacitació laboral  
—6 dones i 1 home 

- 1 curs de manipulació d’aliments 
- 3 cursos d’informàtica 
- 3 cursos de cuina 
- 3 cursos de higiene i cura personal + mobilitzacions bàsiques 
- 1 curs de deteriorament cognitiu i demències   
- 1 curs de manicura i pedicura 

5 dones han col·laborat amb el Club de Feina del Servei d’ocu-

pació. Un espai en el qual les persones assistents reben suport 

en la recerca de feina i en el desenvolupament de les compe-

tències TIC per a l’ocupació. Les voluntàries han ajudat a les 

persones ateses a elaborar currículums i cartes de presentació 

en funció dels seus objectius laborals.  

Servei d’ocupació—5 dones  Acollida 

L’espai d’acollida està dividit en dos blocs: la recepció i l’atenció 

personalitzada. L’acollida és la porta d’entrada a la fundació i 

com a tal, té una importància rellevant. A la recepció han parti-

cipat 4 homes i 5 dones, que en els diferents torns d’horari d’a-

tenció de l’entitat s’han encarregat de donar la benvinguda a les 

persones que arriben: informar i resoldre els primers dubtes. 

Mentre que a l’acollida s’ha comptat amb 3 dones voluntàries. 

El Pla de Voluntariat recull, especialment, quatre 

grans serveis en els que poden participar les  

persones voluntàries, però a la Fundació  

Integramenet també estem oberts a incorporar 

aportacions innovadores que s’ajustin a la missió i 

valors de l’entitat. 



Un recorregut per l’entitat 

1a Acollida 
A la Fundació Integramenet obrim les portes a tothom qui truca a la porta, és una de 
les nostres màximes i el nostre tret diferencial. Orientem i acompanyem les persones 
independentment de la seva situació administrativa. Creiem que els drets de ciutadania 
són inherents a la persona, per això proposem itineraris de formació, d’orientació i d’in-
termediació laboral ajustats a les situacions singulars i individuals. 

Servei  
d’ocupació 

Persones amb DNI/
permís de treball 

Persones en situació  
d’irregularitat administrativa 

CAO 
Competències  

d’Accés  
a la Ocupació 

Club de Feina 

Suport a  
serveis  

d’atenció 
domiciliària 

ML 
Mercat 
Laboral 

Formació 

Llengües Competències  
Tècniques 

CT 
Competències  
Transversals 

Intermediació 
Laboral 

OL 
Objectiu 
Laboral 



Agraïments 

Fundació Privada Integramenet 

Plaça de les Cultures 6, local 7  

08923 Santa Coloma de Gramenet 

Barcelona 
Telf: 934 66 84 08 / 669 010 791 
www.fundaciointegramenet.org  

fundaciointegramenet@fundaciointegramenet.org  

@Integramenet 


