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ORÍGENS DE L'ENTITAT

L’ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE ÉS UNA ENTITAT
SENSE ÀNIM DE LUCRE, CONSTITUÏDA L’ANY 1 989 A

L’ESCOLA D’ADULTS SANTA EULÀLIA DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT. VA NÉIXER AMB LA IDEA D’AFAVORIR EL
PROCÉS D’INTEGRACIÓ A LA NOVA REALITAT SOCIAL
D’AQUELLES PERSONES DE RECENT ARRIBADAA

CATALUNYA, I D’AJUDAR-LOS A RESOLDRE
DIFICULTATS BÀSIQUES. AIXÍ COM POTENCIAR LA

SENSIBILITZACIÓ PERMANENT DE LA COMUNITAT, A FI
DE PREVENIR BROTS DE XENOFÒBIA O CONFLICTES

SOCIALS.

SI ALS NOSTRES INICIS ENS VAM CENTRAR MÉS EN
ATENDRE LES PERSONES NOUVINGUDES, ARA HEM

AMPLIAT LA NOSTRAATENCIÓ I LA POBLACIÓ
BENEFICIÀRIA SÓN PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ
SOCIAL, INDEPENDENTMENT DEL SEU ORIGEN, SEXE,

EDAT, ETC.



INTRODUCCIÓ

L’any 201 5 ha estat per Cultura Tretze un any de continuïtat i a la
vegada de canvis i innovació. Continuïtat en els nostres valors, i en
projectes com l’Acoll ida, Sortint de Dubtes i Com Viure. Canvis i
innovació en noves línies de treball , en nous projectes com l’Obrint
Finestres i l ’ inici del Brúixola.
Cultura Tretze des dels seus inicis ha intentat adaptar-se a les
necessitats de la població que anaven sorgint, fruït dels canvis
econòmics i socials. Els últims anys han estat molt marcats per la crisi
econòmica i social, i en especial l ’augment de l’atur, que ha provocat
que moltes famíl ies es quedin sense ingressos econòmics, amb tota la
problemàtica derivada. En alguns col· lectius, la feblesa o inexistència
de les xarxes famil iars i socials, l ’escletxa que provoca l’analfabetisme
digital i la falta de suport educatiu als infants, incrementa el risc
d’exclusió social i laboral.
El perfi l que arriba a l’entitat ha anat canviant, trobant-nos cada
vegada més persones que degut a la crisi econòmica han vist com la
seva situació social, personal i famil iar anava deteriorant-se a mesura
que passaven els mesos i no aconseguien tornar a incorporar-se al
mercat laboral. Aquest any també hem incorporat el treball integral de
la famíl ia, per ser un valor afegit a treballar només amb alguns dels
seus membres de manera independent.
La nostra feina amb les persones ha estat acoll ir-los, escoltar-los,
entendre’ls, acompanyar-los i donar-los eines, informació, formació i
orientació per a que la seva situació mil lori . Pretenem abordar d’una
forma integral la problemàtica creixent i canviant que ens trobem en el
nostre entorn.
I tot això ho hem fet més i mil lor gràcies al treball en xarxa amb d’altres
entitats de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat i la col· laboració
d’entitats públiques i privades que ho han fet possible, malgrat les
retal lades en l’àmbit social.

VALORS
• Igualtat en tots els àmbits (gènere, origen. . . ).
• Apoderament.
• Donar eines per l ’autonomia personal.
• Inclusió social i laboral.
• Participació ciutadana.
• Justícia Social.
• Adaptació als canvis i a les noves necessitats.
• Transversalitat.
• Implicació i professionalitat.

OBJECTIUS
• Acompanyar a la inclusió social i laboral de les
persones en risc d’exclusió social.

• Informar i orientar les persones en temes
diversos: recursos i serveis de la ciutat,
normatives, habitatge, etc.

• Realitzar activitats formatives i culturals, tant per
a persones autòctones com per a estrangers.

ORGANITZACIÓ INTERNA
Junta Directiva:

• Presidenta: Marta Richard
• Vicepresidenta: Silvia Mora
• Secretària: Paulina Paz
• Tresorera: Lola Novella
• Vocal: Carol ina Medina



DADES GENERALS



EQUIP HUMÀ

5 treballadores i 1
col•laborador

8 alumnes de Batxi l lerat en
pràctiques de l’ IES Vilumara

NOMBRE DE PARTICIPANTS

606

SEGONS EDAT

0-1 8 anys: 24%
1 9-25 anys: 6%
26-40 anys: 40%
41 -55 anys: 24%

Més de 55 anys: 6%

SEGONS GÈNERE

59 % Dones

41% Homes

PAÏSOS D’ORIGEN

Marroc: 37%
Espanya: 11 %
Pakistan: 1 0%
Equador: 7%
Altres: 35%

(Rep. Dominicana, Nigeria
Índia, Colòmbia, Egipte,

Romania)

PER BARRI O CIUTAT DE
RESIDÈNCIA

Sta.Eulàl ia-Gran Via Sud: 68%
Collblanc-Torrassa: 9%

Bellvitge: 8%
Florida: 6%

Barcelona: 3%



NOMBRE DE PARTICIPANTS

263
SEGONS GÈNERE

DONES 54%

HOMES 39%

FAMILIA 7%

1ª ACOLLIDA 33
<1 any

INFORMACIÓ 230
>1 any

ACOLLIDA



Nº sortides i sessions de
coneixement de l 'entorn i
de la societat i cultura
catalana: 1 7

DESCRIPCIÓ

L’acoll ida és una tasca clau en el procés d’integració
de les persones nouvingudes. Tenir la informació
sobre la ciutat, els seus recursos, les l leis, conèixer les
seves costums, l lengua. . . faci l iten la integració i
minimitzen l ’angoixa d’estar en un context
completament nou. El coneixement dels recursos a la
seva disposició i el recolzament personal directe
contribueixen a incrementar l ’autonomia d’aquestes
persones que, degut al seu desarrelament o altres
factors sòcio-econòmics, estan en risc d’exclusió
social. Es tracta de fer seva la ciutat, que la visquin
com a pròpia i s’adrecin als serveis que tenen a
l’abast, que la respectin i hi participin d’el la.
La nostra feina pretén situar a la persona al seu nou
context i oferir-l i una visió general. Però, a la vegada,
sempre s’informa, orienta i deriva sobre serveis o
vessants més concretes, fruit d’una necessitat
immediata.

OBJECTIUS

1 . Informar sobre els recursos, serveis, normatives,
drets i deures, etc. de la ciutat on viuen.
2. Facil itar un espai de comunicació i d’ intercanvi de
vivències i recursos.
3. Informar, orientar i derivar a les persones
nouvingudes segons les seves demandes concretes.
4. Oferir un espai de suport humà constant.
5. Facil itar als usuaris/es tècniques, procediments i
estratègies per a la recerca de feina.

VALORACIÓ QUALITATIVA

Els participants al projecte arriben derivats d’altres serveis o entitats, de Serveis
Socials sobretot, altres venen perquè un famil iar, amic o conegut els hi ha dit,
altres perquè ja ens coneixen. Però el nexe comú entre tots és que volen
mil lorar algun aspecte de la seva vida. Uns estan en situacions més difíci ls, amb
necessitats més bàsiques i altres no es troben en situacions tan desesperades
però tenen consultes, o ganes d’aprendre i/o relacionar-se amb la seva ciutat.
En general podem dir que les persones que hem atès i hem fet un seguiment
han avançat i han mil lorat la seva actitud. Ens trobem amb persones molt
l luitadores, molt constants i que malgrat la manca de recursos, i de vegades la
manca de formació, i en un entorn no sempre facil itador, busquen, pregunten,
treballen, s’ interessen, intenten aprendre. Són persones amb moltes ganes de
gaudir de la seva ciutat i de ser ciutadans de primera. Respecte a les dones,
s’han mostrat més obertes a acceptar altres dones d’altres països i cultures
diferents, però continuen refusant compartir aula amb els homes del seu país
(en especial algunes dones magribines). 80 dones han participat en sessions de
coneixement de l’entorn i de la societat i cultura catalanes.
La participació a les sessions i sortides de coneixement de l’entorn i de la
cultura i societat catalanes ha estat bastant bona i molt ben valorada pels
beneficiaris.

Aquest any hem afegit l 'atenció famil iar a les accions d’acoll ida com un treball
integral i transversal de la famil ia com a unitat.

Nº d’infantsi joves,
participants en
activitats de
sensibi l ització,
convivència i
coneixement de
l’entorn i de la
societat i cultura
catalanes: 38

Nº de persones derivades
a d’altres entitats públiques
dintre del circuit
normalitzat: 64

Nº de persones derivades
a les diferents activitats de
la pròpia entitat: 393

Nº de persones que
participen en accions de
recerca de feina i/o
formació ocupacional: 11 6



NOMBRE DE PARTICIPANTS

38
SEGONS GÈNERE

DONES 47,4%

HOMES 52,6%

SORTINT DE DUBTES

EDATS

8-11 : 1 7

1 2-1 8: 21



Participants per barri:
Sta.Eulàl ia: 28
Collblanc-Torrassa: 3
Altres barris: 7

DESCRIPCIÓ

Espai d’estudi amb el suport logístic i humà necessari
per reforçar les competències bàsiques en matèries
instrumentals, que permeti a infants i joves, mil lorar el
seu rendiment acadèmic i evitar l 'abandò escolar per
factors de motivació o falta de suport en
l 'aprenentatge. Per aconseguir-ho s’entrenen els
hàbits d’estudi i l ’ús de les tecnologies per a
l ’aprenentatge i el coneixement, en concret l ’ús de
l’ordinador com a suport en l ’estudi i en la realització
de tasques escolars, així com en la recerca
d’informació.
Es fa un treball amb les famíl ies, de manera que
col· laborin i formin part de l ’estudi dels seus fi l ls i , a la
vegada detectar possibles necessitats i/o situacions
que poden influïr al rendiment i actituds dels infants i
joves.

OBJECTIUS

Treballar per la igualtat d’oportunitats d’infants i joves
en risc d’exclusió social, afavorint la mil lora del seu
rendiment acadèmic i motivant-los per evitar l ’abandó
escolar.
1 . Oferir recursos per a l ’estudi, tant humans com
logístics.
2. Reforçar el coneixement de la l lengua catalana i de
matèries instrumentals.
3. Ensenyar a fer un bon ús de les TIC.
4. Fomentar l ’autonomia personal i valors com el
respecte, la sol idaritat, l 'esforç i la participació social.
5. Obrir canals de comunicació i participació amb les
famíl ies

VALORACIÓ QUALITATIVA
És un projecte proper i flexible perquè els infants i joves se sentin acoll its en un
espai de treball on tenen el suport de les professionals (una educadora social,
una integradora social i dues noies en pràctiques).
El projecte es divideix en dos grups; el primer de gener fins al juny i el segon de
del setembre a desembre.
No només ens centrem en treballar els aspectes acadèmics, sino que també
inculquem hàbits socials i de relacions interpersonals entre els iguals ja que
entre els assistents hi ha una varietat cultural molt amplia. El grup acull
habitualment a infants i joves nouvinguts que requereixen una atenció especial i
treball l ingüístic, social i cultural per part del grup. Generalment acostuma a
assistir la major part d’alumnes amb regularitat i es mostren molt involucrats
amb l’activitat (participen en les dinàmiques, fan propostes, porten el material ,
etc).
La gran majoria dels alumnes venen acompanyats dels pares, els quals la major
part d’el ls ens comenten les dificultats dels seus fi l ls a l ’escola i s’ interessen pel
seu seguiment en l ’activitat Sortint de Dubtes.
Algunes de les matèries amb les que els assistents a l ’activitat acostumen a
tenir més dificultat solen ser les instrumentals (matemàtiques i l lengües i
naturals). Els alumnes d’Educació Primària són amb els quals ens trobem que
tenen més dificultats amb les matèries instrumentals i en canvi, els de la E.S.O
en les matèries d’àmbit natural com pot ser física, química o biologia.
Per concloure, al igual que altres anys tenim una valoració positiva del projecte
ja que veiem interès i participació per part dels assistents.

Participants per
País de neixement:
Espanya: 1 5
Pakistan: 9
Marroc: 3
Bolivia: 2
Colòmbia: 2
Índia: 2
Altres: 5

Total de participants que
assisteixen amb
regularitat: 38

Total de participants que
superen el 70%
d'assistència: 23

Total de participants atesos
durant l 'any 201 5: 48



DESCRIPCIÓ

Espai d’estudi amb el suport logístic i humà necessari
per reforçar les competències bàsiques en matèries
instrumentals, que permeti a infants i joves, mil lorar el
seu rendiment acadèmic i evitar l 'abandò escolar per
factors de motivació o falta de suport en
l 'aprenentatge. Per aconseguir-ho s’entrenen els
hàbits d’estudi i l ’ús de les tecnologies per a
l ’aprenentatge i el coneixement, en concret l ’ús de
l’ordinador com a suport en l ’estudi i en la realització
de tasques escolars, així com en la recerca
d’informació.
Es fa un treball amb les famíl ies, de manera que
col· laborin i formin part de l ’estudi dels seus fi l ls i , a la
vegada detectar possibles necessitats i/o situacions
que poden influïr al rendiment i actituds dels infants i
joves.

OBJECTIUS

Treballar per la igualtat d’oportunitats d’infants i joves
en risc d’exclusió social, afavorint la mil lora del seu
rendiment acadèmic i motivant-los per evitar l ’abandó
escolar.
1 . Oferir recursos per a l ’estudi, tant humans com
logístics.
2. Reforçar el coneixement de la l lengua catalana i de
matèries instrumentals.
3. Ensenyar a fer un bon ús de les TIC.
4. Fomentar l ’autonomia personal i valors com el
respecte, la sol idaritat, l 'esforç i la participació social.
5. Obrir canals de comunicació i participació amb les
famíl ies

NOMBRE DE PARTICIPANTS

63
SEGONS GÉNERE

DONES 71%

HOMES 29%

OBRINT FINESTRES

L’apoderament és el procés
d’enfortir les pròpies

capacitats, l ’autoestima i la
confiança en un mateix



VALORACIÓ QUALITATIVA

Els participants, en especial les dones, s’han mostrat molt motivats en
l’aprenentatge de l’ús de les TIC. L’autonomia en l’ús de l’ordinador o el mòbil ,
tenir un compte de correu electrònic propi, una eina per traduir paraules o
textos, saber fer una recerca d’una adreça o una informació, augmenta la seva
autoestima i les apodera. Treballar les competències més abstractes és el que
més els hi ha costat, encara que la dinàmica de l’autoestima va tenir molts bons
resultats. L’organització de les activitats/sortides ha estat complicat amb el
temps de que disposàvem, de manera que les educadores han hagut
d’intervenir més del desitjat. Però el resultat de les visites ha estat molt bo,
perquè s’han implicat i els hi ha agradat molt, a més els anima a fer i organitzar
coses ells sols.
La valoració que han fet els participants a l ’activitat ha estat bastant positiva: La
valoració quantitativa del curs en general i dels professors es d’un 9,2. Els
continguts del curs i la seva uti l i tat per la vida quotidiana els valoren amb un 8,4.
I l ’adquisició de nous coneixements i habil itats, així com la col•laboració i
participació del grup està valorat amb un 7,7. Respecte a les aportacions i
propostes fetes pels participants als cursos cal destacar que ha agradat molt el
treball de les TIC, i que per altra banda l’aprenentatge de llengües és molt
demandat i preocupa bastant. De cara a un pròxim curs demanen sobretot més
hores de classe i continuar treballant les TIC i l ’aprenentatge de llengües.

Número de
persones
participants en les
activitats, externes
a Obrint Finestres,
que arribin a través
de la difusió 41

Persones que han
participat en la
programació de les visites i
accions culturals 32

Número de participants
efectius en les visites i
accions realitzades 38

Número de visites i
accions culturals
realitzades 5

Participants que superin el
75% d'assistència a Obrint
Finestres 38

DESCRIPCIÓ

Activitats d’apoderament de persones en risc
d’exclusió social, a través d’activitats de suport en
l ’adquisició d’eines, competències bàsiques i habil itats,
en el coneixement de recursos de la ciutat, i en la seva
participació a la mateixa. S’han treballat l ’autoestima,
l ’assertivitat, la presa de decisions, així com la iniciació
en l’ús de les TIC.
L’estructura consta d'unes entrevistes inicials
d'inscripció i recoll ida de dades i d'unes sessions
grupals on s’analitzen quines són les necessitats i
demandes (laborals, socials, educatives, etc).
Posteriorment es treballen una sèrie de competències
bàsiques i habil itats socials, tant en sessions grupals
com individuals, per tal que després ells mateixos,
amb el suport de la educadora, dissenyin la visita al
recurs, a la ciutat, etc.

OBJECTIUS

Facil itar la participació activa de les persones en risc
d'exclusió social, apoderant-les mitjançant
competències i habil itats que disminueixin la fractura
digital i augmentin la seva autoestima.
1 . Adquirir competències bàsiques en l 'ús de les TIC.
2. Adquirir competències bàsiques com: la presa de
decisions, organització, distribució de tasques, etc.
3. Adquirir habil itats socials per tal de mil lorar la
ocupabil itat, les relacions personals, la participació a la
ciutat, etc.
4. Programar i participar de manera activa en tal lers,
festes i activitats culturals i lúdiques de la ciutat.



NOMBRE DE PARTICIPANTS

242
SEGONS GÈNERE

DONES 59%

HOMES 41%

COM VIURE

CLASSES DE LLENGUA

1 26
ORIENTACIO LABORAL

11 6



VALORACIÓ QUALITATIVA

Aquest any s’han fet dos grups d’alfabetització i dos grups de castel là, en torn
de matí i tarda, i un curs de català de nivel l inicial al matí.
Pel matí, tant en alfabetització com en castel là trobem només dones, ja que
refusen fer classes amb homes (sobretot les magribines i amb homes del seu
país). L’origen majoritari és el Marroc, però aquest any hem tingut també
bastants alumnes de Pakistan i algunes subsaharianes. AAlfabetització trobem
algunes dones grans, que porten molts anys a L’Hospitalet, i bastants venint a
classe, però amb un aprenentatge lent, en part per la manca de constància. La
majoria d’el les parlen i entenen bastant bé l’ idioma, però costa avançar a la
lectoescriptura. En canvi, de les dones joves que trobem a aquest curs i, en
especial, les subsaharianes, aprenen molt ràpid, són constants i estan molt
motivades. A les classes de castel là del matí hem tingut moltes dones aquest
any, moltes d’el les motivades per mil lorar l ’ idioma per tal de ser més autònomes
a la vida quotidiana, poder ajudar als seus fi l ls a l ’escola i participar-hi més en
ella i algunes també per trobar feina, ja que els seus marits estan a l’atur. Moltes
d’aquestes dones també han fet el curs de català, mostrant així la seva
motivació i ganes d’aprendre i mil lorar.
El perfi l de l ’alumnat de les classes d’alfabetització i l lengua del vespre és
bastant diferent: hi ha homes i dones barrejats, d’edats i orígens diferents. I
l ’horari de vespre els permet treballar o fer recerca de feina pel matí.
El curs de català inicial l 'imparteix un professor que ve del CNL. Ha tingut
bastant èxit de demanda i assistència i es preveu continuar durant el 201 6.

Alumnes per l loc de
procedència

Marroc 56%
Pakistan 1 4%
Índia 6%
Mali 6%
Altres 1 8%

Nº alumnes participants

1 26

Alumnes per barri
Sta.Eulàl ia: 67%
Bellvitge-Gornal: 11 %
Collblanc.Torrassa: 6%
Altres : 1 6%

Alumnes per edat
0 - 25 anys: 1 0%
26 - 40 anys: 46%
41 - 50 anys: 29%
Més de 50: 1 4%

Alumnes segons gènere:
Dones: 61%
Homes: 39%

DESCRIPCIÓ CLASSES DE LLENGUA

Aules d'aprenentatge l ingüístic d'alfabetització,
castel là i català inicial , on es treballa de manera
transversal habil itats socials i el coneixement del nou
sistema de valors de la societat d’acoll ida. Ens trobem
per una banda el perfi l d’homes estrangers que en
arribar al país van trobar feines pocs qualificades en
les què no precisaven parlar la l lengua per
desenvolupar-les o tenien companys del seu país que
feien de traductor i per tant no veien la necessitat
d’aprendre la l lengua formalment; d’altra banda,
trobem el cas de dones que fins ara realitzaven les
tasques de casa i cura dels fi l ls/es i es relacionaven
amb gent de la seva mateixa procedència, per tant no
tenien la necessitat o l 'oportunitat d’una feina
remunerada i d’aprendre la l lengua. Actualment es
troben que aquest desconeixement de la l lengua i del
sistema de valors de la societat d’acoll ida els l imita a
l ’hora d’accedir als recursos que ofereix la ciutat i als
canals de recerca de feina en igualtat de condicions.

OBJECTIUS

Proporcionar les eines l ingüístiques i de coneixement
de l’entorn necessàries per a poder ser autònoms
dintre del nou context i per sentir-se part d’el l .
1 .Proporcionar unes nocions bàsiques de la l lengua
catalana o castel lana, per tal d’entendre i poder ser
entès.
2. Treballar, a través de la l lengua, el coneixement de
l’entorn (el barri i la ciutat on viuen, la comunitat i el
pais).
3. Mil lorar la seva ocupabil itat.



VALORACIÓ QUALITATIVA

De les persones que han vingut sol· l icitant orientació per la recerca de feina,
hem derivat a moltes a recursos normalitzats, com el SOC o el servei d’ inserció
laboral de l ’Ajuntament de L’Hospitalet. Alguns, han trobat feina en aquest
temps i la majoria ha estat una feina temporal. S’ha fet un treball molt
personalitzat atenent a les característiques i necessitats dels beneficiaris,
adaptant-los les demandes que l’administració pública els hi requereix per
sol· l icitar ajudes, sense tenir en compte la seva situació (p.ex. .no saber l legir ni
escriure). Aquest any hem vist molt desànim en les persones que busquen
feina, que veuen com passa el temps i cada cop sembla més difíci l trobar una
feina i la seva situació econòmica va empitjorant. No tenim la solució a la crisi
econòmica que patim, ni a l ’atur, però sí veiem que el que tenim ara no acaba
de funcionar. Les persones demostren que fan una recerca activa de feina (amb
les accions que els hi requereix l ’administració pública), però la majoria de
vegades aquestes accions no obtenen cap resultat. Hem intentat l luitar contra
aquest desànim i oferir alternatives: formar-se, enfortir la xarxa de relacions,
insistir, etc. Sel’s ha intentat tranquil itzar i motivar.
Ens hem trobat amb persones amb recursos, que han anat aprenenent a ser
autònoms en la recerca de feina, però ens hem trobat més persones que
necessiten un recolzament constant.
Respecte l ’orientació en temes de formació ens hem trobat amb la dificultat per
a les persones que no tenen permís de residència i, per tant, l ’accés a formació
ocupacional és molt l imitada ja que no accedeixen als recursos normalitzats.

Participants en
Orientacio cap a la
Formació: 6%

Nº participants

11 6

Inscripció telemàtica en
plans d'Ocupacio: 1 6%

Participants en Aula
Oberta i Club de Feina
TIC: 9%

Participants segons
gènere:

Dones: 56%
Homes: 44%

DESCRIPCIÓ ORIENTACIÓ LABORAL

Compren diferents activitats orientades a recolzar als
participants en la recerca de feina. S’han fet sessions
individual itzades d’orientació laboral, amb una
primera entrevista de recull d’ informació i detecció de
necessitats i entrevistes posteriors de treball i
seguiment. Es treballa per exemple l ’assessorament
en l’elaboració del currículum, la motivació, presa de
decisions, etc. S’ha fet un grup de Club de Feina TIC,
on es recolza les persones en la recerca de feina a
través de les TIC. I s’ha disposat d’un Aula Oberta
TIC, on hem posat a disposició dels participants els
recursos necessaris per la recerca autònoma de feina
a través de les TIC. També s’ha ajudat a les persones
en la tramitació telemàtica, en especial Plans
d’Ocupació. I per últim s’ha fet Orientació cap a la
Formació, per ajudar les persones en la presa de
decisions i la recerca de cursos, i Orientació de
Joves, treballant amb ells la presa de decisions
respecte a la formació i de cara al seu futur
professional.

OBJECTIUS

Afavorir la inserció laboral de persones en risc
d’exclusió social.
1 . Treballar l ’autoconeixement orientat a la recerca de
feina (perfi l professional i competències).
2. Fomentar les habil itats personals i socials per a la
recerca de feina.
3. Conèixer i treballar eines per a la recerca de feina.
4. Treballar la recerca de feina a través de les TIC.

Participants en
Recerca Activa de
Feina: 69%



TREBALLEM AMB:

· Programa d'Acoll ida per a
persones nouvingudes

· Fundació Akwaba

· Insercoop

· Contorno Urbano

· Fund. L'Hospitalet Atlètic

· Serveis Socials Dist. I I I

· Plàudite Teatre

· Comissions Obreres
de Catalunya

· Escola d'Adults de Gornal

· Xarxa Anadromes

TREBALL EN XARXA



ASSOCIACIÓ ANADROMES

L'any 2008 es va iniciar el programa ANADROMES,
per tal de treballar per la “inclusió social i laboral” dels
ciutadans de L’Hospitalet, combinant formació i
recursos per a la recerca de feina. En ell van participar
Promoció Econòmica de l’Ajuntament, així com d’altres
entitats d’inserció sociolaboral de la ciutat (com la
Fundació Fias, Afemhos, Fundació Akwaba, Drecera
SCCL, Insercoop, Fundació Ecom, Associació
Collblanc-Torrassa, Mujeres Pa’lante, Jis, Engrunes-
Recoll im, Serveis Socials de l’Ajuntament) i la nostra
entitat.
El programa va final itzar al juny de 201 0, però de les
sinergies creades durant la seva realització, algunes
de les entitats participants vam signar un conveni entre
amb l’Ajuntament de L’Hospitalet, i es va crear la
Xarxa Anadromes.
Des d'aleshores hem desenvolupat diferents projectes
d'orientació, formació i inserció laboral amb molt bons
resultats obtinguts, fet que ens hauría de portar a la
creació d'una associació d'entitats, l 'associació
ANADROMES, constituïda 'any 201 3 per sis de les
entitats que formem part de la Xarxa.

Actualment comptem amb la col· laboració de l 'Obra
Social de "la Caixa", l 'ajuntament de L'Hospitalet de
Llob. , la Diputació de Barcelona i la General itat de
Catalunya, que financien i/o ens donen suport en els
projectes que estem desenvolupant.
Per a l 'any 201 6, esperem comptar també amb la seva
col· laboració per portar a terme un nou projecte,
l 'Espai Social de Fabricació i mantenir els que ja
portem temps realitzant.

ENTITATS MEMBRE

· Cultura Tretze

· Akwaba

· Insercoop

· Jesuïtes Bellvitge

· Joves per la Igualtat i la
Solidaritat

· Sefor Drecera

PROJECTES EN MARXA

· Espai Social de Fabricació

· Club Virtual de Feina

· I tineraris d'Inserció Sociolaboral
per a la mil lora de l 'Ocupabil itat

CONTACTE
Ass. Anadromes

c/ Amadeu Torner, 57
tel. 93 263 71 71

info@anadromes.org



DESPESES 2015 IMPORT
Personal 31 .685,78
Despeses d’explotació 4.989,20
Altres despeses (serveis externs) 1 7.81 2,05

TOTAL 54.487,03

INGRESSOS 2015 IMPORT
Prestació de Serveis 21 .600,00
Subvencions 53.21 2,41
Altres ingressos 3.048,02

TOTAL 77.848,43

INGRESSOS PER SUBVENCIONS REBUDES PERCENTATGE
Ajuntament de L’Hospitalet 1 4%
Diputació de Barcelona 6%
Generalitat de Catalunya 22%
Fund.Obra Social La Caixa 58%

TOTAL 53.21 2,41

MEMÒRIA
ECONÒMICA

L’associació Cultura Tretze durant l ’exercici 201 5
presenta un balanç positiu amb un import de
23.361 ,40 €. Aquesta quantitat que formaria part de
la subvenció concedida per la Obra Social "la Caixa"
pel projecte Brúixola 201 5/201 6 (23.280 €) i que s’ha
avançat com a bestreta al començament del projecte
(final de 201 5). Així com de quantitats pendents de
cobrar, de subvencions de l’any 201 3 i 201 4. Per tant
s’ invertirà en el desenvolupament del citat projecte.

Saldo Inicial 31 /1 2/201 4 8.082,45

Ingressos 77.848,43
Despeses 54.487,03

Saldo Final 31 /1 2/201 5 31.443,85



Carrer Amadeu Torner, 57 2n planta
08902 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona
Tel. 93 263 71 71

info@culturatretze.org

Amb el suport de:




