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L'ENTITAT
Bona Voluntat en Acció (BVA) és una Associació de caràcter social basada en el voluntariat que
treballa des de 1997 per a la inclusió social i laboral de les persones i famílies que es troben
en situació de vulnerabilitat del barri del Poble-sec i rodalies, a Barcelona.
A través d'un pla d'atenció integral atenem i acompanyem a les persones en la promoció
de la seva autonomia i empoderament, tot fomentant l'esperit de solidaritat i el
voluntariat.
Els valors principals en els quals es fonamenta l'activitat de l'entitat són el respecte, la igualtat, la
justícia social i la solidaritat. Fomentem la solidaritat per tal d’aconseguir una societat més justa
per a totes i tots, on les persones puguin tenir una vida digna i accés als recursos per cobrir les
seves necessitats.

Bona Voluntat en Acció treballa incansablement perquè el respecte i la igualtat siguin un fet
tangible, tant dins de les famílies que atenem, com en la integració de les mateixes en l'entorn.
Promovem la justícia social eliminant les barreres que enfronten les persones a causa del
gènere, l'edat, la raça, l'ètnia, la religió, la cultura o la discapacitat. Els drets i llibertats
fonamentals són un pilar bàsic a través del qual dirigim el nostre treball, lluitant contra la
discriminació i l'exclusió, així com fomentant la possibilitat d’assolir una vida en condicions dignes
per a les persones usuàries que atenem. A més, es treballa de manera transversal la perspectiva
de gènere, la interculturalitat, els drets i el respecte del medi ambient i la sostenibilitat.

MISSIÓ
Atendre les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, residents al districte de
Sants-Montjuïc, amb una especial atenció a la infància i als processos de feminització de la
pobresa, facilitant la inclusió social d'aquestes persones mitjançant una assistència social i
integradora a través dels següents serveis: acollida i plans de treball, cobertura de les
necessitats bàsiques, formació, taller d'inserció laboral, intermediació i prospecció laboral,
atenció a la infància, reforç escolar, activitats d'inclusió social i sensibilització i prevenció de la
violència de gènere.
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VISIÓ
Promoure l'autonomia i la dignitat de les persones en un entorn d'igualtat sociolaboral, a
través de la prestació de serveis innovadors, per aconseguir la plena integració social
millorant l'ocupabilitat de les persones i famílies vulnerables (principalment persones
immigrants, persones en situació d’atur, infants, dones víctimes de violència de gènere i
persones en procés d'envelliment), com a plataforma d'integració social per aconseguir
una societat més igualitària.

objectiu principal
L'acompanyament de les persones en el seu itinerari d’inserció a través d'un pla
de treball personalitzat que situa a la persona com a centre del seu
propi desenvolupament i que atén de manera integral les necessitats dels
integrants de la família.

Servei
d’Acollida i
elaboració
de Plans
de treball
individuals

Taller
d'Inserció
laboral

Els eixos de la
metodologia
de l'entitat

Servei
d'Intermedi
ació laboral
i Prospecció
laboral

Formació en:
castellà,
alfabetització
digital i
competències
socials, laborals i
digitals.

Cobertura de
Necessitats
bàsiques
(aliments i
productes
d'higiente
personal i de la
llar)

Activitats per a
infants

(reforç escolar,
sortides
socioeducatives i/o
de lleure, Casal
d'estiu i donacions
de joguines per
Nadal)

Xerrades de
prevenció de la
violència
de gènere

1. La realització de plans de treball personalitzats com a base de la
inserció sociolaboral.
2. El voluntariat social, amb una mitjana de 89 persones voluntàries
col·laborant.
3. El treball en xarxa amb diferents entitats, empreses i institucions de la
nostra àrea d’actuació.
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L'impacte de la pandèmia en 2021 ha estat profund. La pèrdua d'ingressos ha arrossegat a
moltes famílies a caure per sota del llindar de la pobresa. La suspensió temporal de les activitats
econòmiques ha causat que moltes empreses hagin tancat o reduït la seva activitat, ocasionant
l’increment del nombre de persones aturades o d'aquelles que han vist reduïda la seva jornada
laboral. Aquest impacte s’ha vist reflectit en un augment de la demanda per cobrir les necessitats
bàsiques.

DADES RELLEVANTS DE 2021

215.990,5 kg
de productes de
primera necessitat
repartits

89

persones voluntàries
regulars de mitjana

392

insercions laborals
aconseguides

664
plans de treball
personalitzats
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ACTIVITAT
usuaris/es

sessions

usos*

%usos/total

600

2.411

2.411

11,6%
11,2%

Taller laboral

395

209

1.750

6,9%
8,1%

Formació
i competències

338

168

1.057

6,3%
4,9%

1.781

50

15.126

70,8%
70,1%

78

1.233

5,7%
4,4%

2.916

21.577

100%

Acollida i seguiments

Necessitats bàsiques

Atenció a la infància
i activitats infantils

654

3.768

TOTAL

L'entitat ha estat distingida en vàries ocasions.
Les més destacades són la Medalla d'Honor
de la Ciutat de Barcelona (2009), el Premi
Sants-Montjuïc (2003) i a l’octubre de 2021, el
Premi

Poble-sec

Coordinadora
L'Associació

2020,

d’entitats
va

ser

atorgat
del

declarada

per

la

Poble-sec.
d'Utilitat

Pública en el 2010, som signants del Codi Ètic
de les Associacions de Barcelona i els
comptes són auditats anualment per la firma
d’auditoria “Bové Montero y Asociados”.

*Entenem per ús cada cop
que un usuari utilitza algun
servei de Bona Voluntat en
Acció.
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ACOLLIDA I PLANS
DE TREBALL
El servei d’acollida de Bona Voluntat en Acció és un espai on les treballadores socials de l’entitat fan
una primera entrevista amb les persones que sol·liciten atenció. A l’entrevista se’ls ofereix
informació, orientació i assessorament sobre recursos de la zona i s’explica el funcionament i
els serveis de l’entitat.
En funció de les necessitats que detectin les professionals, s’elabora amb la persona usuària un pla
de treball integral i familiar. Deguda a la situació viscuda per la COVID-19, durant el 2021 les
entrevistes d'acollida s'han realitzat de forma telemàtica. En canvi les entrevistes de seguiment són
presencials.
Un cop realitzada la primera entrevista, la persona assisteix a la Xerrada d’Acollida, on la
coordinadora social i laboral de l’entitat recorda el funcionament de Bona Voluntat en Acció, els
serveis prestats i les normes a seguir. Degut a les restriccions vigents durant l’any, les xerrades es
van començar a realitzar a partir del mes de juny, sumant un total de 27 xerrades a les quals han
assistit un total de 165 persones.

600

1.811

664

entrevistes
d'acollida

entrevistes de
seguiment

plans
de treball

1.803
persones
beneficiàries
de l'entitat
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PERFIL MAJORITARI DEL SERVEI
D'ACOLLIDA

GÈNERE

68%
Dones

32%
Homes

SITUACIÓ ADMINISTRATIVA

IRREGULAR
43%

ASIL POLÍTIC
13 %

REGULAR
57%
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NACIONALITAT
Asiàtica
8%

Altres d'Europa
3%
Subsahariana
4%

Espanyola
16%

Llatinoamericana
50%

Magrebí
19%

TIPUS D' ACCÉS
Accés directe

21%

CSS Poble-sec
CSS Cotxeres de
Sants
10%

4%

62%

3%

115 persones han col·laborat amb l’entitat
com a persones usuàries voluntàries,
ajudant en diverses tasques com ara el
suport d’emmagatzematge d’aliments i
altres productes, confecció de bosses de
fruita i verdura i suport en el manteniment
de l’inventari del magatzem, un total de
177 vegades.

CSS Numància
Altres entitats
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NECESSITATS BÀSIQUES
ALIMENTACIÓ I PRODUCTES D’HIGIENE
PERSONAL I DE LA LLAR
És el servei que més ha crescut en els darrers
anys, tant en nombre de persones ateses com
en quantitats lliurades a cada família. El nostre
objectiu és oferir una varietat de productes de
primera necessitat per poder accedir a una
dieta sana, completa i equilibrada.

Durant l’any 2021 hem distribuït 215.990,5 Kg
d'aliments i de productes de 1ª necessitat, i
s'han entregat 15.126 lots. S'han efectuat
compres de productes bàsics especialitzats
com aliments per a nadons, bolquers,
productes d'higiene personal, mantes i
productes
congelats.
S'han
organitzat
campanyes de recollida en comerços,
escoles, empreses i particulars, que s'han afegit
a les compres fetes per l'entitat per
complementar les entrades d'aliments de la
Fundació Banc d'Aliments, els productes
d'higiene de l'Associació Cívica La Nau i, els
excedents d'hotels i restaurants de productes
congelats, distribuïts per l'ONG Nutrició sense
Fronteres i la Fundació Social Fooding,
lluitant així contra el malbaratament alimentari.

Hem de destacar també la col·laboració de
la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec
durant tot el 2021, gestionant amb
entitats,
comerços,
supermercats
i
parròquies del barri, campanyes de recollida
d’aliments i de productes de primera
necessitat,
per
pal·liar
la
situació
esdevinguda per la COVID-19.

Durant el mes d'agost, l'entitat va rebre de part del Banc
d'Aliments de Barcelona un total de 203 targetes valorades en un
total de 10.150€ que es van repartir a 203 famílies. Aquestes
targetes tenien un valor cadascuna de 50€ i es van poder utilitzar
a les botigues Caprabo (200) de Barcelona i bonÀrea (3) per
comprar productes d'alimentació de primera necessitat.
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PERFIL DE PERSONES ATESES
AL SERVEI DE NECESSITATS BÀSIQUES
De les 1.781 persones que han necessitat el suport de productes de primera necessitat durant aquest
2021, el 36% han estat menors d'edat.
Del total de persones ateses:

Edats
29%

0 - 2 anys
3 -17 anys
18 - 64 anys
65 anys o més

63%
1%

Origen

7%

8%

Estranger
Espanya

92%
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642

1.781

50

302

Famílies ateses
durant l'any

Persones ateses
durant l'any

Nº sessions

Mitjana de lots
recollits
setmanalment

891

15.126

Mitjana de
persones ateses
setmanalment

Lots de
productes bàsics
repartits

215.990,5
Kg d'aliments i
productes de 1ª
necessitat
repartits

215.991

2021
2020

153.551

2019

81.757

2018

78.520

2017

76.430
69.000

2016
2015

57.019

2014

52.500
44.700

2013

TONES
D'ALIMENTS I
PRODUCTES DE
1a NECESSITAT
REPARTIDES

31.700

2012
0

50

100

150

200

250
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La campanya
solidària del barri
“Nadal Solidari” ha
recollit un total de
1.330kg d’aliments.

A més la Fundació Formació i Treball (FiT) ens ha
proporcionat, mitjançant un conveni de col·laboració,
40 xecs per bescanviar a diverses botigues, valorats
en 400€. Els van poder gaudir aquelles famílies
ateses pel servei de suport d’alimentació de BVA
bescanviant-los a les Botigues Amigues de Formació i
Treball.

Els Forns de pa La Fabrique, Santa Madrona, Pedreres i Miró
col·laboren amb BVA amb donacions setmanals de pa per a les persones
usuàries.
L’any 2021 ens han donat 1.275kg de pa.

Durant l'any hem rebut donatius d’aliments i productes d'higiene de:
Fundació Banc dels Aliments, Associació Cívica La Nau, ONG Nutrició Sense Fronteres, Fundació
Social Fooding, OAK House School, Castellers del Poble-sec, Centre Cívic El Sortidor, Coordinadora
d'Entitats del Poble-sec, Rostisseria Bon Profit, Casa del Mar, Centre Cívic Albareda, Hotel Campanile,
les Parròquies Mare de Déu de Lourdes i Santa Madrona, Escola Poble-sec, Escola Sagrat Cor,
Escola Anna Ravell, Escola Tres Pins, Escola Mossèn Jacint Verdaguer, IES Consell de Cent, Escola i
Institut Bosc de Montjuïc, Escola Sant Pere Claver, Ofistrade S.L., Casa Santiveri, El Pozo
Alimentación S.A., CooperaSec, Supermercat Consum, Associació La BiblioMusiCineteca, Fundació
Alzheimer Catalunya, Casa de la Premsa, Cafeteria Don Teo i Merrylife.

Bona Voluntat en Acció - memòria 2021

12

TALLER D'INSERCIÓ LABORAL
El Taller d'Inserció Laboral és un servei destinat a donar suport a les persones usuàries en la
recerca de feina. Forma part dels plans de treball que s'elaboren amb les famílies que acudeixen
a l'entitat. L'objectiu principal és que les persones participants aconsegueixin una feina i d'aquesta
manera puguin millorar la seva situació socioeconòmica.
El taller consisteix en orientar, capacitar i
acompanyar a les persones participants en la
recerca de feina mitjançant plataformes digitals,
via telefònica i/o realitzant autocandidatures.
Aquesta tasca és realitzada per persones
voluntàries que són acompanyades i guiades pel
tècnic d'inserció i intermediació laboral de l’entitat.
A causa de les restriccions i mesures de seguretat
per fer front a la COVID-19, el taller laboral s'ha anat
adaptant a la situació reduint o augmentant el
nombre de persones assistents a cada sessió. Al
setembre es va augmentar a 6 el nombre de
sessions realitzades durant la setmana. El format
del taller també ha canviat i assisteixen al taller de
recerca de feina: persones autònomes -són capaces
de modificar i actualitzar el seu currículum-, no
autònomes -no saben enviar ofertes de feina sense
ajuda- i semi autònomes -saben enviar ofertes, però
els costa modificar el seu currículum-.

Cal destacar, que un dels principals objectius del
taller laboral és treballar l’apoderament personal de
les persones usuàries, és a dir, treballar l'auto
confiança, la motivació, l'impuls personal i, sobretot,
generar estímuls per continuar buscant ofertes de
feina i fer front als inconvenients generats per la
crisi sanitari-econòmica.

TASQUES
Realitzar plans d'acció personalitzats.
Informar del funcionament dels processos
de selecció i el mercat laboral a
Catalunya.
Orientar i assesorar sobre les possibilitats
d'inserció segons el mercat laboral.
Dotar de recursos i estratègies de recerca
de feina segons el perfil professional.
Capacitar per a la recerca autònoma
d'ocupació, formant en competències
digitals.
Promoure la cerca proactiva d'ocupació
que realitzen les persones participants.
Reforçar la motivació i l'autoestima de
les persones usuàries.
Elaborar estratègies per millorar
l'ocupabilitat.
Identificar errors en el procés de recerca
de feina.
Realitzar i actualitzar perfils en
plataformes i aplicacions de cerca
d'ocupació.
Realitzar currículums i cartes de
presentació personalitzades, així com
altres eines per buscar feina.
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DADES DEL TALLER LABORAL

395
persones
ateses

11

1.750

209

persones de
mitjana que
han assistit

usos

sessions en total

313
hores formatives

Altres dades: El 55,5% de les persones participants del taller laboral es troben en situació
administrativa regular o tenen permís de residència per via de petició d’asil polític.

PARTICIPANTS PER;
GÈNERE

Homes
36%

Dones
64%

EDATS
- Entre 18 i 30 anys el 20%
- Entre 31 i 50 anys el 63%
- Entre 51 i 65 anys el 17%
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FORMACIÓ ACADÈMICA DE LES PERSONES
PARTICIPANTS
Primària/Sense estudis
17%

Estudis universitaris
16%

Secundària
27%

Batxillerat
29%
Formació tècnica
11%

NACIONALITAT
Subsahariana
Asiàtica 4%

9%

Marroquina
20%

Llatinoamericana
46%

Espanyola
21%
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INTERMEDIACIÓ LABORAL I
PROSPECCIÓ LABORAL
El Servei d'Intermediació Laboral i Prospecció Laboral té com a objectiu incrementar i millorar la
qualitat de les insercions en el món laboral, posant a les persones usuàries en contacte amb el mercat
laboral mitjançant la gestió d'ofertes de feina i un posterior seguiment. Busquem possibles
candidatures fent prospecció dels àmbits professionals als quals es dediquen les persones que
atenem, gestionant ofertes tant de particulars, empreses i comerços del barri com de la resta de
l'àrea metropolitana de Barcelona. El nostre paper és posar en contacte empresa i persones
usuàries candidates que encaixin amb el perfil demandat, oferint una preselecció de perfils gratuït
per a l'empresa, incloent el feedback personal del coordinador dels tallers laborals, on es pot recollir
informació útil per a les persones que volen contractar.
Els sectors econòmics on s’han aconseguit majoritàriament les insercions de les persones
usuàries de Bona Voluntat en Acció han estat:

Treball
domèstic

Serveis

90

86

Cures a la
tercera edat
o a infants

Construcció

42

Altres
sectors

72

Restauració

47

55

S'han gestionat un total de 2.542 ofertes de
feina entre el taller laboral i el servei de
prospecció. Entenem les ofertes gestionades
durant el taller laboral com aquelles filtrades i
gestionades per les persones voluntàries de

392 Insercions
laborals

Bona Voluntat. Les ofertes de gestió interna
són les ofertes que s'aconsegueixen recollint
les

demandes

comerços

i

col·laboracions

de

particulars,

d’altres
i

entitats,

duent

a

empreses,
formalitzant
terme

la

intermediació laboral.
S'han enviat un total de 2.721 currículums,
amb el suport de les persones voluntàries dels
tallers laborals i com a part del procés de la
intermediació laboral de les ofertes internes.

2.542 Ofertes
de feina gestionades
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FORMACIÓ
Les formacions realitzades durant el 2021 s’han basat en l’aprenentatge de la llengua castellana,
l’alfabetització digital i el treball de competències socials, laborals i digitals.

CURS DE CASTELLÀ
58
persones
inscrites

739

2

usos

edicions

7
grups

9

134

1.108

sessions

hores formatives

persones
voluntàries

La primera edició del curs es va realitzar entre els mesos d’abril i juny. La segona edició va començar
al mes d’octubre i finalitzarà el mes de juny del 2022.
Les classes de castellà de Bona Voluntat en Acció permeten a les persones usuàries no només
millorar el seu nivell d’idioma per millorar la seva integració social, sinó que també els permet
obtenir el certificat de 45 hores d’assistència a classes de castellà, necessari per regularitzar la
situació administrativa a través de l'arrelament social.
Les persones que han participat a les classe de castellà són originàries de:

Nepal
Malawi
Iran
Ghana

45%

55%

Gàmbia
Bulgària
Bangladesh
Senegal
Mali

Dones
Homes

Filipines
Argelia
Índia
Pakistan
Marroc
0%

20%

40%

60%
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TALLER DE COMPÈTENCIES
El Taller de Competències Professionals es realitza en paral·lel al taller laboral. La seva finalitat
és analitzar la trajectòria professional de cada persona participant i treballar aspectes com
capacitats, competències i habilitats personals per a fer front a possibles entrevistes de feina i
preparar la seva inserció laboral.

O
B
J
E
C
T
I
U
S

Impulsar

l'autoconeixement,

a

través

de

les

competències transversals.
Identificar l'objectiu professional.
Dotar de canals de recerca de feina.
Preparar preguntes per a entrevistes de feina i role
playings habituals en els processos de selecció.
Assessorar sobre els tipus de comunicació verbal i no
verbal i la importància en una entrevista.
Informar dels principals errors en una entrevista de
feina.

En el primer semestre de l'any, el taller de competències s'estructurava en 3 sessions, en
les quals es feia un seguiment de l'evolució dels usuaris i usuàries durant l'itinerari de
competències. Aquest taller es realitzava 2 vegades a la setmana de manera paral·lela als
tallers laborals. Hi van participar 91 persones usuàries en un total de 20 sessions.
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En el segon semestre per contra, varem canviar el format de les sessions, convertint-les en
monogràfiques i realitzant-ne un total de 6 al mes, on hi van assistir totes les persones usuàries
del taller laboral. També varem canviar el contingut de les sessions, dissenyant-les en base a
situacions reals i fent role playings i exercicis d’autoconeixement. Hi van participar un total de 189
persones en un total de 14 sessions.

TOTAL 2021
280

318

persones
inscrites

usos

34

57

sessions

hores formatives

ALFABETITZACIÓ DIGITAL
Al Taller Laboral, capacitem a les persones usuàries en la cerca d'ocupació i, en el procés, ens
trobem amb una bretxa digital. En molts casos les persones usuàries no es veuen amb
capacitat d'enviar un correu, editar un currículum o donar-se d'alta en portals d'ocupació. Per
resoldre aquesta situació, el primer pas és l'alfabetització digital adaptada a les necessitats de
cada persona, on realitzem formacions personalitzades per a l’adquisició d’autonomia a la
recerca de feina.
Per portar a terme les formacions, organitzem
les sessions tenint en compte tres grups
diferenciats de perfils tecnològics. El perfil més
autònom, on es considera capaç d'editar un CV i
redactar una carta de presentació. El perfil
semi-autònom, capaç d'enviar un correu
electrònic i inscriure's en una oferta de feina,
però no d'editar un CV. El 3er és el perfil menys
autònom, que necessita ajuda per enviar
correus electrònics i no és capaç d'inscriure's en
ofertes de feina ni tampoc contestar les
demandes d’una possible oferta.
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El nostre focus principal està en capacitar a la persona perquè pugui fer cerca de feina de
manera autònoma. Així mitjançant la pràctica, mostrem com utilitzar les aplicacions de cerca
d'ocupació, utilització de filtres, creació de perfils, inscripció a ofertes, així com la utilització de
Gmail i Google Drive.

75
persones
inscrites

40

60

sessions

hores formatives
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PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE
Des del mes de setembre, a Bona
Voluntat en Acció vam començar a
realitzar xerrades de prevenció de la
violència de gènere. Aquestes es
realitzen tots els dijous a les noves
persones usuàries de l’entitat.
En aquest espai s’expliquen els valors
de l’entitat, basats en la igualtat i el
respecte. Es donen a conèixer les
diferents situacions i tipus de violència
de gènere per tal que les puguin
identificar. Per últim, es dóna la
informació en quant a recursos
existents a Barcelona especialitzats en
atendre a dones que viuen situacions
de violència de gènere.
Es va crear un tríptic amb tota la
informació essencial, que s’entrega al
final d’aquestes xerrades.

14
xerrades

92
persones
beneficiàries

Amb l’objectiu de treballar la igualtat
de gènere amb els nens i nenes de
l’entitat, al final de les sessions de
Reforç Escolar es va llegir una petita
lectura sobre dones amb importància
històrica. Al desembre se’ls hi va
entregar
un
llibre
recopilatori
d’aquestes històries amb activitats
relacionades amb la igualtat per a que
deixin fluir la seva creativitat

20
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ASSESSORIA JURÍDICA
Des del mes de març i fins al mes de novembre, una advocada col·legiada voluntària va
realitzar sessions individualitzades d’assessorament legal a les persones usuàries de Bona
Voluntat en Acció.
En aquestes sessions, resolia els dubtes legals de les persones usuàries. Gran part de les
demandes estaven orientades a qüestions d’estrangeria i d’orientació en la regularització de
la situació administrativa

7

18

sessions
realitzades

persones
beneficiàries

Durant el 2021 hem seguit derivant a persones usuàries a serveis especialitzats
d’assessorament legal como ho és el SAIER en qüestions d’estrangeria o el Punt de Defensa
dels Drets Laborals de Sants-Montjuïc en qüestions laborals. També hem seguit en contacte
amb altres programes especialitzats del barri que atenen tot tipus de qüestions, com el
programa Jurídic Concòrdia de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec.
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ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
I ACTIVITATS PER A INFANTS
Durant el 2021, a Bona Voluntat en Acció s’han atès un total de 654 menors. Aquest total engloba
els fills i filles d’aquelles famílies que realitzen un pla de treball a l’entitat, on són beneficiaries del
suport en alimentació i productes de primera necessitat, del reforç escolar, de formacions i/o del
taller d’inserció laboral.
El servei de reforç escolar està destinat als infants i joves de les famílies usuàries, i també a aquelles
famílies del barri que es troben en exclusió social. La franja d’edat que comprèn l’activitat del reforç
és de 6 a 16 anys, atenent els grups d’educació primària i secundària.
A causa de les limitacions d’aforament per la COVID-19, hem hagut d’obrir més grups, realitzant
aquest servei els dilluns, dimarts i divendres. L’objectiu d’aquest servei és donar suport acadèmic, i
potenciar les seves habilitats i relacions socials. En total, durant el 2021 s’han atès a 86 infants i
joves al reforç escolar, 50 de primària i 36 de secundària

REFORÇ
ESCOLAR
78 SESSIONS
1.233 USOS

REIS SOLIDARIS
1 SESSIÓ
134 USOS

2 ACTIVITATS
SOCIOEDUCATIVES
2 SESSIONS
43 USOS

MENORS ATESOS
654
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Per finalitzar, cal destacar la campanya de Reis Solidaris que organitza la Coordinadora d'Entitats
del Poble-sec. Aquesta campanya garanteix que cap nen o nena es quedi sense regal, per això
recullen joguines noves que es destinen als fills i filles de les famílies que es troben en situació de
vulnerabilitat del barri. Gràcies a aquesta campanya i donacions d’empreses com Cooperación
Internacional, Tekefingers i Oak House School i, també a particulars, es van repartir lots de
joguines noves per a 134 nens i nenes de Bona Voluntat en Acció.
També gràcies a la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, hem pogut entregar 188 bosses de
material escolar pels nens i nenes de BVA.

Nacionalitat
Dominicana
5%

Veneçolana
Colombiana
6%
2%
Espanyola
20%

Peruana
1%

Pakistaní
29%

Índia
5%

Marroquina
27%
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ACTIVITATS D’INCLUSIÓ SOCIAL
Celebració de Reforç Escolar: El mes de juny vam celebrar el final de curs amb els nostres
nens i nenes fent un petit berenar i activitats a l’aire lliure al Parc de la Primavera.
Casal d'Estiu "Tot Ballant Poesia" de Dau al Sec: L’espai d’arts escèniques Dau al Sec va
preparar un Casal d’Estiu per a alguns dels nostres nens i nenes. Durant 5 dies, 12 nens i nenes
van anar cada matí al teatre de Dau al Sec per a aprendre eines per treballar la lectura, la veu i
la música, en un taller conduït per la ballarina i coreògrafa Montse Colomé i l’actor Jordi Vidal.
Campanya “Reyes Majos” 2021-2022 de la Fundació Miaportación: Dins la campanya, 294
de les nostres persones usuàries van escriure cartes –amb el suport de persones
col·laboradores i voluntàries- explicant un desig que els hi faria il·lusió rebre al Nadal. La
plataforma online Miaportacion.org va fer arribar aquestes cartes a 294 “Reyes Majos” que es
van encarregar de comprar el detall desitjat i el van fer arribar a l’entitat. Per motius de
seguretat i per tal de seguir al màxim les mesures de prevenció contra la COVID-19, aquest any
tampoc vam poder fer una festa de celebració grupal, pel que els regals es van entregar
individualment a mesura que van arribar.

Casal de Nadal "El Cos a Escena" de Dau al Sec: Dau al Sec va preparar un Casal de Nadal
per a alguns dels nostres nens i nenes. Durant 8 dies, 11 nens i nenes van anar cada matí al
teatre de Dau al Sec per treballar diversos llenguatges artístics com ho són la dansa i el teatre.
El curs va ser impartit pel col·lectiu Mediant T la Danza.

Derivacions de persones usuàries a la Fundació Ramón Martí i Bonet: A través d’aquest
servei ofert per la Fundació Ramón Martí i Bonet, hem pogut derivar a aquelles persones
(adults i infants) ateses al nostre servei de cobriment de necessitats bàsiques i amb una
necessitat oftalmològica detectada, per a que els hi fessin una revisió òptica completa i entrega
de les ulleres receptades a un preu popular.
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SENSIBILITZACIÓ
En els darrers mesos, diferents mitjans s'han fet ressò de les accions fetes des de Bona
Voluntat en Acció (BVA).
Bcn Metrópoli Abierta
Febrer 2021: “Las distintas caras de las colas del hambre en Barcelona”. Reportatge al voltant de la
tasca que fem a BVA, enfocat al repartiment d’aliments en relació amb la realitat social de la fam a
Barcelona.

La República
Maig 2021: Entrevista a Mercè Amat i altres persones responsables de diferents entitats sobre
l’impacte de la pandèmia en la vulnerabilitat, exclusió social i la fam.

Reportatge del Premi La Confederació 2021
Octubre 2021: Vídeo en forma de petit reportatge sobre la feina que es fa des del Tercer sector,
concretament sobre la tasca de la Coordinadora d’entitats del Poble-sec (guanyadora del Premi La
Confederació 2021) i BVA durant la crisi de la COVID-19.

Paral·lel OH!
Novembre 2021: Entrevista a Mercè Amat sobre la seva trajectòria a BVA i la situació actual de
l’Associació i de la feina que es fa per combatre l’exclusió social.
Radio Cornellà
Desembre 2021: Participació en el programa de
ràdio per part de la treballadora social de BVA,
Júlia Martínez que junt amb una voluntària “Reina
Maja” i una membre de la Fundació Miaportación
varen parlar sobre la campanya dels “Reyes Majos”
d’enguany.
La Vanguardia
Desembre 2021: Article publicat en forma de
reportatge sobre la tasca al voltant de la integració
sociolaboral i alimentació que es realitza a BVA
complementat amb una entrevista a Mercè Amat.
Zona Sec
Desembre 2021: Entrevista a Mercè Amat al Diari
Zona Sec sobre la seva feina a BVA i de les
funcions com a ONG de barri. “Nosaltres treballem
perquè les persones a qui ajudem puguin valer-se
per si soles”.

Bona Voluntat en Acció - memòria 2021

Hem realitzat 2 butlletins
electrònics dirigits a la
nostre base social.
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Mantenim i actualitzem
la nostre web:
www.bonavoluntat.org.

Estem presents al
Twitter amb el nostre
compte: @BonaVoluntat.

Estem presents al Facebook amb Estem presents a l’Instagram amb
el nostre compte:
el nostre compte:
www.facebook.com/bonavoluntat/. www.instagram.com/bonavoluntat/.

Donades

Diversos Newsletter de
Miaportacion, on han sortit
les nostres demandes com a
notícies destacades.

les

condicions

excepcionals

d’aquest any a causa de la COVID-19, Bona
Voluntat en Acció no ha pogut participar en
els esdeveniments que participa cada any, no
obstant gràcies a les ganes i a l’esforç
col·lectiu hem format part i participat en
diverses

campanyes

del

barri

de

recollides solidàries, en el Nadal Solidari i
els

Reis

Solidaris

del

Poble-sec,

gestionades per la Coordinadora d’entitats
del Poble-sec. També hem participat en una
nova

edició

del

Gran

Recapte

organitzat pel Banc dels Aliments.

2021
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VOLUNTARIAT
El voluntariat és l’essència i el fonament de Bona Voluntat en Acció. Totes les activitats es basen
en la col·laboració de les persones voluntàries i es porten a terme gràcies a la seva participació.
Durant aquest segon any de la COVID-19, hem pogut recuperar algunes activitats, com els tallers
laborals, reforç escolar, i castellà i, s’han reincorporat novament algunes persones voluntàries.
També s’ha pogut celebrar novament la Trobada del Voluntariat del Poble-sec.

225 persones voluntàries han col·laborat al llarg del 2021.
89 persones voluntàries regulars.
16 persones voluntàries esporàdiques o per un període
transitori.
28 persones voluntàries puntuals.
96 persones voluntàries s'han incorporat en el 2021.
91 persones voluntàries s'han donat de baixa.
338 persones han rebut resposta per fer-se voluntaris/es.
127 entrevistes per fer-se voluntaris/es.
7.272 hores de Voluntariat.
8 sessions formatives a les persones voluntàries (12h).
90 persones voluntàries en actiu a 31 de desembre
de 2021.

nº de persones voluntàries
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Participants per gènere
66%
dones

34%
homes

Persones voluntàries per activitat
Castellà
Puntuals
3%
10%
Laboral
26%

Diverses
12%

Transport
5%

Reforç escolar
16%
Alimentació
28%

Nacionalitats de les persones voluntàries
Europea
8%

Africana
1% Asiàtica
1%

Americana
18%

Espanyola
72%
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PERSONAL
Durant el 2021, han format part de l'equip tècnic de BVA:
Júlia Martínez (Treball Social i Formació), Cristina Rosales (Treball Social) (fins al mes de març) i Vanesa
Hernández (Treball Social, Reforç escolar i Activitats per a Infants). Mercè Amat (Coordinació, Voluntariat
i Gestió), i Ali Elbaamrani (Magatzem, Manteniment i Logística). Montse Tomeo (Gestió, Projectes i
Comptabilitat) i Elena Manjón (Prospecció laboral i Inserció laboral), fins al mes de maig. I, s’incorporen
a l’equip, Yohana Cardinali com a nova Tècnica de Gestió, Projectes i Comptabilitat, i, Pau Romero, com
a Tècnic de Prospecció i Inserció laboral.
Maria Fajardo i Rut Lerin, de 4t curs de Treball Social de la UNED i de la UB respectivament, varen
realitzar pràctiques a BVA.

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta - Aurora Mahedero
Vicepresident - Jordi Cosp
Tresorera - Carmen Pérez
Secretari – Jaume Salinas
Vocals - Maria J. Rodríguez, Françoise Léger, Mª Rosa Pradera i Lluïsa Bertran
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TREBALL EN XARXA
I DERIVACIONS
Treballem en coordinació amb l’Administració Pública, en especial amb els Centres de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Barcelona, així com amb altres entitats, agents i serveis de la comunitat per tal de
fer més efectiva la seva tasca. La finalitat d’aquestes col·laboracions és complementar el pla de treball
que les persones realitzen a l’entitat amb serveis que actuen sobre altres necessitats, de manera que
les persones usuàries puguin rebre una atenció integral.
Aquest any hem treballat en xarxa, i/o hem realitzat derivacions de persones usuàries, amb
serveis de l’Administració Pública, entitats, parròquies i escoles:
Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva

Creu Roja Barcelona

Alberg de Zona Franca

CSS Cotxeres de Sants

Apropa Cultura

CSS La Marina

Associació Casal dels Infants

CSS Numància

Associació Cívica la Nau

CSS Poble-sec

Associació De Veí a Veí

CSS Raval Nord i Sud

Associació Dit i Fet

CSS Sant Antoni

Associació Eicascantic

INS XXV Olimpiada

Associació Probens

Miaportacion.org

Associació Socio-Cultural La Formiga

Oficina d'Asil i Refugi (OAR)

Associació Mujeres pa'lante

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

BCN Activa

Oficina d'Habitatge Sants-Montjuïc

Biblioteca Francesc Boix del Poble-sec

Parròquia de Sant Agustí

CAP Les Hortes

Programa Labora

CAP Manso

Projecte Social Femarec

Càrites Diocesana de Barcelona

Psicòlegs Sense Fronteres

Casal Concòrdia

Punt d'Assessorament Energètic

Centre Cívic el Sortidor

(PAE) Sants-Montjuïc

Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) Sants

Punt de Defensa de Drets Laborals de Sants

Centre de Normalització Lingüística (CNL)

Punt d'Informació Juvenil (PIJ) Paral·lel

Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA)

Punt d'Informació i Assessorament a Dones (PIAD)

de Montjuïc

Servei d'Atenció a Immigrants, Estrangers i

Centre d'Urgències i Emergències

Refugiats (SAIER)

Socials (CUESB)

Servei de Detecció i Intervenció de Barcelona

Centre Socioeducatiu Poble-sec

Servei d'Inserció Social (SIS)

Comissió Sociolaboral del Pla Comunitari

Street Soccer de Barcelona

Coordinadora d'entitats del Poble-sec

Torre Jussana

Coordinadora de la Llengua de Barcelona

Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE)
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Dau al Sec
Escola Collasso i Gil
Escola Drassanes
Escola els Llorers
Escola Gayarre
Escola Joan Miró
Escola Mossén Jacint Verdaguer
Escola Pia Sant Antoni
Escola Poble-sec
Escola Sant Pere Claver
Escola Torrent d'en Melis
Escola-INS Bosc de Montjuïc
Federació Catalana del Voluntariat
Fundació Arrels
Fundació Assís: Dones amb llar
Fundació Banc dels Aliments
Fundació Bayt al-Thaqafa
Fundació DAU
Fundació ECOM
Fundació EQMON
Fundació Formació i Treball
Fundació Intermedia
Fundació IRES
Fundació Joia
Fundació Migrastudium
Fundació Ramón Martí i Bonet
Fundació Servei Solidari
Fundació SURT
Fundació YMCA
Grup d'Acompanyament Educatiu Sants-Montjuïc
INS Ana Ravell
INS Consell de Cent
INS La Rivera
INS Milà i Fontanals
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COL·LABORACIONS
I FINANÇAMENT
ASSOCIACIÓ CÍVICA LA NAU: Recollides periòdiques mensuals de productes d’higiene personal i
de la llar.
FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS: Recollides periòdiques setmanals de fruita i verdura (SERMA
16.511 kg), mensuals d’aliments envasats (SECO 81.372 kg) i congelats (XARXA FRED 11.058
kg). De forma trimestral rebem aliments del Programa FEAD (Programa d’Ajuda Alimentaria a
las persones més desfavorides 2021) de la C.E.E. (76.562 kg). A més de tots els productes que
ens aporta, el Banc dels Aliments ens va fer donatiu de 200 targetes de compra, per a què les
famílies ateses en fessin ús en els Supermercats Caprabo, i 3 en el bonÀrea, valorades en 50€
cadascuna, per un valor total de 10.150€.
ESCOLA OAK HOUSE: Campanya de recollida d’aliments i productes d’higiene: 2.731 kg en total.
OAK House School també col·labora amb BVA amb docents i alumnes que imparteixen classes en
el Reforç escolar de l’entitat.
FUNDACIÓ MIAPORTACIÓN i CAMPANYA “REYES MAJOS”: BVA ha tornat a participar en la 12ª
edició de la campanya dels “Reyes Majos” (https://reyesmajos.org/). Es van entregar un total 294
regals. També la Fundació Miaportación segueix col·laborant amb BVA de manera continuada
amb la gestió d’aportacions online per aconseguir cobrir necessitats puntuals de les persones
usuàries.
NUTRICIÓ SENSE FRONTERES: Donació setmanal de productes congelats (571kg).
FORNS DE PA DEL BARRI: Forn Miró, Forn Pedreres, Forn Santa Madrona i Forn La Fabrique ens
han fet donatiu de 1.275kg de pa durant tot el 2021.
CAMPANYA “NADAL SOLIDARI AL POBLE-SEC”: Campanya de recollida d’aliments i productes
d'higiene de parròquies, escoles i diferents entitats del barri gestionada per la Coordinadora
d’Entitats del Poble-sec (1.330 kg).
CAMPANYA “REIS SOLIDARIS AL POBLE-SEC”: Campanya de recollida de joguines noves
gestionada també per la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, amb donacions de diferents
empreses com Cooperación Internacional, Tekefingers i l’ Escola Oak House i, particulars i
col·laboradors de BVA i del barri.
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SOCIAL FOODING: Donació setmanal de productes congelats, menjar preparat i plats
cuinats de primera qualitat de diferents hotels (com l’Hotel Campanile) i restaurants de la
ciutat (1.184 kg).
CAMPANYES VEÏNALS I INICIATIVES SOLIDÀRIES DE SUPORT DEL BARRI: La
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec durant tot el 2021, ha gestionat amb entitats,
comerços, supermercats i parròquies del barri (Parròquies Mare de Déu de Lourdes i Santa
Madrona, Castellers del Poble-sec, Supermercats bonÀrea, Dia, Condis, Consum i Jespac, i,
Ofistrade S.A.), campanyes de recollida d’aliments i productes de 1ª necessitat, per pal·liar la
situació esdevinguda de la COVID-19. També es va realitzar una campanya “Sant Jordi solidari
al barri” (amb diferents punts de recollida: Biblioteca Francesc Boix del Poble-sec, Associació
La Bibliomusicineteca, CC Sortidor, CC Albareda i Coordinadora d’entitats del Poble-sec). Amb
aquestes accions es va aconseguir recaptar 2.428 kg d’aliments i productes de 1a necessitat,
que es van distribuir entre les famílies ateses per BVA.
Altres donatius de productes de 1a necessitat (aliments i productes d’higiene): Casa
Santiveri, El Pozo Alimentació S.A., CooperaSec, Fundació Alzheimer Catalunya, Casa de la
Premsa, i Cafeteria Don Teo.
FUNDACIÓN CUADERNOS RUBIO: Donació de 88 quaderns per al reforç escolar.
OFICINA LA CAIXA Nº3184 (C/Roser): Donació econòmica de 7.000€ per al projecte “Reforç
Escolar”.
FUNDACIÓ CREATIA: Donació econòmica anual de 5.000€ per a la compra de necessitats
bàsiques (aliments i productes d'higiene personal i de la llar).
FUNDACIÓ MAPFRE: Donació econòmica de 2.320€ per al projecte “Taller d'inserció i
Formació laboral”.
FUNDACIÓ ROVIRALTA: Donació econòmica de 2.000€ per al projecte “Necessitats
bàsiques”.
FUNDACIÓ ORDESA: Donació econòmica de 5.000€ per a la compra de material escolar per
a les nenes i nens del projecte “Reforç escolar”, com així també 302,4€ en cereals infantils.
COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS: Donació econòmica de 7.438€ per al projecte “Taller
laboral”.
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ACTIVITAT ECONÒMICA 2021
Ingressos

Despeses

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

38.466,52 €

Ingressos de promocions, patrocinadors
i col·laboradors

100.319,73 €

Subvencions, donacions i altres ingressos

84.779,56 €

223.565,81 €

Personal

141.029,54 €

Arrendaments i cànons

1.829,16 €

Reparacions i conservació

1.506,95 €

Serveis professionals

3.515,49 €

Transports

1.638,97 €

Primes d'assegurança

2.139,66 €

Serveis bancaris

1.155,19 €

Publicitat, propaganda i
relacions públiques

560,48 €

Subministraments

1.106,38 €

Altres serveis i
alimentació

42.874,96 €

Amortització immobilitzat

3.431,34 €

200.833,12 €

RESULTAT DE L'EXERCICI

22.732,69 €

Els comptes anuals han estat auditats per la firma d’auditoria Bové Montero y Asociados.
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COL·LABORADORS
Patrocinadors institucionals:

Fundacions, organitzacions, entitats i empreses privades:
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VOLUNTÀRIES I VOLUNTARIS,

GRÀCIES PER LA VOSTRA DEDICACIÓ DURANT EL 2021!

Abraham Isla, Aiyana Mayhew, Alaitz Inchaustegui, Albert Tapiol, Alessandra Dall’Aglio, Alfons
Buitrago, Alicia Martin, Alícia Salvà, Ana Galán, Ana Sala, Andrea Milán, Angeles Aizpurua,
Àngels Santamaría, Angie Mancilla, Anna Padró, Anna Roca, Araceli Pacheco, Ari Más, Àstrid
Romero, Aurora Mahedero, Ben Casanova, Berta Mañas, Camilla Elastig, Carla Martínez,
Carmen Pérez, Chelo Fernández, Christian Martínez, Claudia Alcaraz, Clem Mulcahey, Cristina
Bergadà, Cristina Vallet, Daniel García, David Braun, David Zapata, Desideri Blanes, Diego
Castillo, Edu Gay, Enric Arús, Estel.la Fernández, Ester Mayol, Eva Martínez, Eva Yagüe,
Fernando García, Fina Gordillo, Fina Lunes, Françoise Léger, Froila López, Gabriel González,
Gabriela Barros, Gemma Dieste, Gràcia Mondejar, Graciela Moreira, Guenda Dal, Guillem Vilà,
Guillermo de la Sotilla, Ignacia Fillol, Irene Berdugo, Irma González, Isabel Carbajo, Isabel
Rodrigo, Isabel Simón, Jaume Salinas, Javi López, Javier Lainez, Jessica Rimblás, Jesús Martínez,
Joan Carles Baldrich, Joan Massana, Joan Osorio, Joan Rodón, Joana Gomila, Johannes North,
Jordan Ferreira, Jordi Boguñà, Jordi Cosp, José Alvarez, José Luis Díaz, Josep Blanch, Josep Mir,
Judith Fuentes, Juli Sena, Julia Fricker, Katia Sibley, Laura Bustos, Laura Lepen, Laura Maidana,
Laura Toledano, Leticia García, Lluïsa Bertrán, Lorella Pasquier, Lorena Prego, Lorenzo Ferrari,
Lucas Roca, Lucie Facon, MªJesús Caballero, MªJosé Salinas, MªRosa Pradera, Magda Traver,
Maite Faura, Maite Fernández, Manuela Delpiano, Marc García, Maria J. Rodríguez, Maria
Puentes, María Sirera, María Villalba, Mariano Sánchez, Marta Escolano, Marta Lascurain,
Martina de la Fuente, Meritxell Molà, Miguel Llusà, Miki Martínez, Miquel Gabriel, Mireia Plata,
Miriam Andreu, Moisés Hernández, Monica Avondet, Montse Brull, Montse Carnacea, Montse
Cuyás, Najla El Archi, Natalia Schmidt, Nati Jiménez, Nikki Jafarzade, Núria Fraile, Núria Sancho,
Olivia Solvas, Omar Franco, Oscar Romero, Oscar Romeu, Pau Romero, Pedro Murillo, Pepita
Pallarés, Pere Novella, Pere Valentín, Pina Barra, Rafa Mercado, Ramón Hernández, Raquel
Pensado, Raquel Soto, Raquel Hevia, Raúl López, Resha Thapa, Ric Malaguti, Robert Badía,
Rosa Simón, Rustam Shiralizade, Samanta Pettinelli, Sandra Pazo, Sara Alarcón, Sara Kirchner,
Sara Mañas, Sara Rosals, Sara Tallón, Sergi Vázquez, Sergio Rodríguez, Sheila Flores, Shiloh
Olsen, Siony Santader, Soufiane Aghattas, Soumi Serhani, Sunsi Casas, Susana Golmayo,
Teresa Alves, Teresa Martin, Thierry Dunyach, Titi Adela Silvestre, Toan Dang, Víctor Olvalle,
Xavi Górriz, Yaz Guarnizo, Yolanda Beltrán, i Yolanda Moreno.
Agraïm la donació de les imatges de la present Memòria a Josep Blanch, voluntari de l’entitat.
També, agraïm el treball en la seva edició i maquetació a la voluntària Laura Toledano.
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