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ORÍGENS 
DE 

L'ENTITAT

L’associació Cultura Tretze és una entitat sense ànim de 

lucre, constituïda l’any 1989 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 arribada a 

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 nostra atenció 

i la població beneficiària són persones en situació de 

vulnerabilitat, independentment del seu origen, sexe, 

edat, etc. 



VALORS
Equitat vers la diversitat.

Inclusió social i laboral.

Participació

Corresponsabilitat

Optimisme 

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, drets i deures, recerca de feina, 

etc. 

Realitzar activitats formatives, culturals 

i de participació, tant per a persones 

autòctones com per a estrangers. 

QUÈ ÉS IMPORTANT PER NOSALTRES?



DADES GENERALS
Equip humà

8 professionals (pedagogs, llicenciada en

Història amb màster en formació d’adults,

integradores socials) 

1 col•laboradora (mestra) 

1 voluntària (Educadora i Integradora Social)  

3 estudiants del Grau Superior d’Integració

Social de l’IES Vilumara 

Junta Directiva

Presidenta: Sílvia Mora Romero

Vicepresidenta: Carolina Medina Duque

Secretària: Paulina Paz Maestre

Tresorera: Lola Novella Calvo 

NOMBRE DE PERSONES 
BENEFICIÀRIES: 

NOMBRE DE 
PARTICIPACIONS A LES 

ACTIVITATS: 
392 812



Dones 
61%

Homes 
39%

PERCENTATGE DE 
BENEFICIARIS SEGONS 

GÈNERE

PERCENTATGE SEGONS EDAT PERCENTATGE PER 
DOCUMENTACIÓ

PERCENTAGE DE BENEFICIARIS 
SEGONS PAÏSOS D’ORÍGEN

Marroc 
25%

Espanya 
19%

Paquistà 
10%

Hondures 
7%

Altres 
39%

0-11 
14%

12-16 
19%

17-18 
6%19-40 

35%

41-60 
26%

NIE 
39%

DNI 
21%

NIE Comunitari 
3%

NIE Permanent 
10%

Passaport 
24%

Sense documents 
3%

Altres: els més nombrosos: Rep. Dominicana, Índia, Colòmbia, 
Bolivia, Equador, Perú, Veneçuela, Romania



PROJECTES
Cultura Tretze



Accions de suport, acompanyament i 
capacitació, per afavorir la promoció i la 
igualtat d’oportunitats

Afavorir la promoció, el desenvolupament personal i la 

igualtat d'oportunitats de les persones immigrades, 

amb accions de suport, acompanyament i capacitació a 

les persones. 

Projecte d’intervenció social amb les persones immigrades que es troben en risc o situació d’exclusió social, 

per fer-les protagonistes i coresponsables del seu procés de capacitació i millora de les condicions de vida.

ACOLLIM

1. Acollida i atenció social. Entrevistes individuals adreçades a persones immigrades que necessiten informació i 

assessorament en qüestions diverses, com la documentació , drets socials, l’aprenentatge de la llengua, el 

reagrupament dels fills/es,etc. 

2. Aules de llengua. Cursos per l’aprenentatge de la llengua, de qualsevol de les llengües oficials: Alfabetització, 

Nivell A2 de Castellà i Català per Joves Nouvinguts. 

3. Tallers de Noves Tecnologies. Tallers d’informàtica inicial i d’us d’smartphones i tablets, per a les persones 

vinculades a les accions, que necessiten adquirir autonomia en la recerca de feina, i en altres qüestions de la vida 

quotidiana. S’ha realitzat un taller en col•laboració amb el punt Òmnia de Gornal i d’altre a càrrec de professionals 

de la pròpia entitat. 

4. Espai d'apoderament i participació per dones. Espai adreçat a dones, per desenvolupar competències i 

habilitats interculturals, afavorir l'observació, l'anàlisi, la interpretació i la comprensió de les diferències culturals, 

aprofundir en el concepte d'autoestima i enfortir l'autoconcepte, 

5. Orientació  Laboral.Treball grupal i individual adreçat a persones aturades amb perfils laborals poc definits, atur 

de llarga durada, amb barreres internes i/o externes i baixa confiança de les possibilitats d'ocupació.  

OBJECTIU

ACCIONS QUE INCLOU



RESULTATS

Han participat en el projecte Acollim                    persones.   215

Dones 
57%

Homes 
43%

El persentatge de dones que han estat inscrites al 
projecte, ha sigut superior al dels homes.

43% portaven menys d’1 any a Catalunya 

62% han participat a accions de 

capacitació del projecte (Aules de 

Llengua, TIC, Taller d’Empoderament). 

21% han participat en la Orientació 

Laboral 

17% han estat derivats a recursos 

externs 

Altres dades



ENCAIXOS
Espai d’acollida i suport a joves de recent arribada, i a les seves famílies, en els moments 
posteriors a la reagrupació.

OBJECTIU
Treballar per la igualtat d’oportunitats dels 
infants i joves reagrupats per reforçar el 
sentiment de pertinença i fomentar la cohesió 
social

ACCIONS QUE INCLOU
1. Català joves: Aula d’aprenentatge de la llengua catalana en horari extra 
escolar, per a joves a partir de 1r de la ESO, que porten menys d’un any a 
Catalunya. 
2. Aula d’Estiu: Activitat de contacte i aprenentatge de la llengua catalana a 
través d’activitats lúdiques i culturals, i  treball transversal en valors i 
habilitats socials que els faciliti l’arrelament a la nova societat que els acull. 
Durant el mes de juliol de 2017. 
3. Atenció i suport a Famílies: Acollida i atenció a les famílies que han 
reagrupat els fills. Oferint orientació, assessorament i eines que facilitin 
l’enteniment entre pares/mares i fills/es davant la nova situació en la que es 
troben. 



RESULTATS

Nombre de participants:         infants i joves  i          Famílies3263

Infants i joves Famílies

Nois 
48%

Noies 
52%

Assistents efectius al Català Joves:  42
79% tenien entre 12 i 16 anys

100% tenien entre 12 i 16 anys

Noies 

48%
Nois 

52%

Assistents efectius a l'Aula d'Estiu:  21

Orígens més nombrosos: 19% Famílies de 
Bolívia,  16% Famílies de Pakistà i 13% 
Hondures 
100% de les Famílies han estat derivades a 
d’altres accions de la nostra entitat i el 31% 
de les Famílies derivades a recursos externs. 
19% de les Famílies venien derivades des 
dels Serveis Socials del municipi, 19% del 
CPNL i un 19% per recomanació d’un 
amic/familiar/conegut. 



Tallers d'Estudi Assistit

Tallers d'estudi assistit pensats per oferir un espai de reforç acadèmic, orientació i suport a nens i 

nenes de cicle superior de primària i joves de 1r i 2n d'ESO. En els tallers es construeixen hàbits de 

treball i organització a través de les tasques escolars. Serveix de reforç, orientació i suport a 

l'alumnat que per motius socioculturals o procedència, es troben amb dificultats per a seguir el 

currículum establert, així com per a desenvolupar les tasques realitzades en la dinàmica de classe. 

Es detecta l'excepcionalitat de cadascú i potencia aquells aspectes que enforteixen l'autoconcepte i 

l'autoestima, de manera que es puguin concretar petits objectius i èxits en tant que els infants 

siguin protagonistes i les referents educatives, facilitadores de l'activitat. Es realitza un seguiment 

individual dels participants. 

TEA

OBJECTIUS 1. Afavorir l'assoliment dels objectius curriculars a 

través d'activitats educatives, complementàries a 

l'activitat escolar d'infants i joves de l'Hospitalet fent 

ús de la llengua catalana com llengua de cohesió. 

2. Donar resposta a les necessitats psicològiques, 

afectives i socials dels infants i joves participants. 

3. Millorar les expectatives d'èxit escolar de nens, 

nenes i joves d'origen immigrant en la ciutat. 



RESULTATS

Nombre de participants:        infants, repartits entre        el primer 
semestre i          al segon semestre del 2017.32

3466

Noies 

68%

Nois 

32%
10 anys 

42%

11 anys 
21%

Més 11 anys 
26%

Menys de 10 anys 
11%

6è 

44%

5è 

39%

1r ESO 

17%

Pompeu Fabra 

36%

IES Pedraforca 

17%

Prat de la Manta 

18%

Milagros 

29%
Espanya 

35%

Romania 
9%

Altres 
3%

Rep. Dominicana 
9%

Marroc 
29%

Equador 
9%

Xina 
7%

Castellà 

42%

Xinés 

7%
Romanés 

7%

Àrab 

33%

Altres 

11%

Percentatge per sexe

Percentatge llengua maternaPercentatge per país de naixement

Percentatge per cursPercentatge per edat

Percentatge per Centre Educatiu

Consarnau



Tallers d'acollida a les famílies 
immigrades

Sessions i tallers adreçats a les famílies, realitzats a les AMPAs de diversos centres educatius de la 

ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.  

TAF

OBJECTIUS
1. Apoderar a les famílies immigrades perquè  puguin recolzar 
l’èxit escolar dels fills/es. 
2. Aconseguir  expectatives realistes i  positives de l’èxit 
escolar dels fills/es. 
3. Potenciar en els membres de la comunitat educativa la 
convivència intercultural. 

1. Planificació i difusió del projecte: Contacte amb 10 centres educatius de la ciutat i les seves AMPAs. 

Reunions de contacte i coordinació amb escoles, IES, AMPAs, FAPAC, Xarxa Groga i administración 

pública. 

2. Tallers de dinamització, formació, acollida i seguiment de famílies, en especial immigrades o en 

risc d’exclusió, a la comunitat educativa, realitzats en el centre escolar, a través de l’AMPA. 

Els centres educatius participants a aquesta acció del projecte són 3 escoles de primària i dos instituts 

de secundària de la ciutat de L’Hospitalet: 

                        -Escola Pompeu Fabra 

                        -Escola Ernest Lluch 

                        -Escola Prat de la Manta 

                        -IES Pedraforca 

                        -IES Mercè Rodoreda 

ACCIONS QUE INCLOU



Presentació del projecte. Treballar els interessos i 

preocupacions de les famílies. Realitzat a 3 dels centres 

educatius. 

“Aprendre a viure junts. Estereotips, prejudicis, 

discriminació.” Realitzat a 3 dels centres educatius. 

“Educació emocional” 1a i 2ª part. Realitzat a 2 dels 

centres educatius. 

Sessions d’aprenentatge del català. En col•laboració amb 

el CPNL de L’Hospitalet.

44 sessions/reunions als centres educatius/AMPAs amb 
una durada total de 58 hores i 45 min

Ernest Lluch 
29%

Pompeu Fabra 
19%

Prat de la Manta 
3%

IES Pedraforca 
38%

Mercé Rodoreda 
11%

Dedicació hores per AMPA:

RESULTATS
Nombre de participants a les reunions:        77

74% DONES  26% HOMES

Han participat professionals dels centres 
educatius (directors/es, tutor, 

coordinadora/secretària pedagógica), juntes 
directives i membres de les AMPAs, mares i pares 

d’alumnes, professionals del CPNL de 
L’Hospitalet, integradora social i estudiants de 

CP, Director/a de Lleure i dinamitzador/a 
educatiu.

Presentació del projecte: 12% 

Planificació: 25%

Formació: 38%

Seguiment i avaluació: 13%

Esdeveniments (lúdics, culturals, festius): 14% 

Dinamització Famílies Padrines: 5% 

Dedicació d’hores per tema tractat: Les 13 sessions de formació han treballat els següents temes:

S'han fet 12 reunions amb entitats externes 
(no centres educatius) sumant un total de 32 
hores i 30 min.



ASSOCIACIÓ ANADROMES
L’Associació Anadromes som una entitat 

que té els seus orígens a la Xarxa 

Anadromes per a la Inclusió Sociolaboral a 

L’Hospitalet, un pacte local formalitzat el 

2009 i integrat per diferents entitats 

d’àmbit local, l’Àrea de Promoció 

Econòmica i Ocupació i l’Àrea de Benestar i 

Famílies de l’Ajuntament de L’Hospitalet. 

L’Associació Anadromes es va articular 

l’any 2013 per sis de les entitats que 

conformàvem la xarxa per tal de 

formalitzar els cinc anys de col•laboració 

conjunta i el treball en xarxa en el territori. 

L’associació Anadromes som una xarxa 
de treball composada per 5 entitats 
d’acció social del mateix municipi:

Els projectes de l’associació Anadromes realitzats l’any 2017 han estat: 
 

ITINERARIS D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL PER A LA MILLORA DE 
L'OCUPABILITAT 2016-2017
ESPAI SOCIAL DE FABRICACIÓ DIGITAL- IMPRESSIÓ 3D 



ASSOCIACIÓ ANADROMES
ITINERARIS D'INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL PER A LA MILLORA 
DE L'OCUPABILITAT 2016-2017 

Lloc de creació i d’aprenentatge, vinculat a la innovació social, les noves tecnologies, la fabricació digital i el canvi de 
paradigma de participant consumidora a prosumidora. Impulsat per l’Associació Anadromes, que actualment està 

implementant el seu funcionament al municipi de L’Hospitalet de Llobregat. 
Cultura Tretze ha format part important de la coordinació, gestió i dinamització de l’Espai Social de Fabricació. 

Tallers de Disseny i fabricació en 3D. Tallers per dissenyar i fabricar objectes que responguin a necessitats socials dels 
col•lectius que participin, detectades prèviament en sessions de reflexió i anàlisi que dinamitzen els professionals del 
camps social i el tecnòleg de l’Espai de Fabricació. Una vegada pensat el disseny, es dibuixa i finalment s’imprimeix en 
màquines 3D. 
Activitats al carrer. S’han realitzat tres experiències al carrer, introduint una línia d’intervenció directe als barris, ja que 
hi havia una mobilització de les màquines 3D per donar visibilitat al projecte i al Espai Social de Fabricació. S’han 
aprofitat ocasions especials com les festes del barri de Santa Eulàlia, la festa de la Diversitat de Collblanc-Torrassa i 
l’Estiu Jove amb Torre Barrina. Calculem que unes 70 persones han participat en aquests moments on estava la 
impressora exposada, i que 20 persones s’han interessat per l’Espai Social de Fabricació. 
Workshops per a professionals de les entitats. S'han fet contactes per realitzar els tallers durant el 2018, amb els 
professionals de les entitats que han vingut a realitzar visites i tallers durant els mesos que portem de projecte. Perquè 
puguin donar continuïtat des de les seves entitats amb activitats relacionades amb la fabricació digital, comptant amb el 
nostre suport, espai i maquinari sempre que ho necessitin, i fent-se càrrec l’entitat del material que es necessiti per a la 
impressió. 
PROJECTE TANDEM L’H. També s’ha treballat juntament amb l’Àrea d’Educació de l’ajuntament de L’Hospitalet, per 
començar l’any 2018 el projecte Tandem amb l’Institut Torras i Bages. 

Promoure la participació social a través de nous espais 
basats en les tecnologies digitals com a eines d’aplicació 
en la vida quotidiana, cercant respostes innovadores a les 
necessitats socials del territori a partir de les mateixes 
persones que participen i buscant un retorn social 
transformador. 

OBJECTIUS

ACCIONS QUE INCLOU



RESULTATS
                                                    
             persones han 
participat a les accions del 
Taller de Fabricació 3D .

175 149 persones han realitzat activitats de 
disseny i fabricació digital i 26, han 

realitzat una primera visita.

19
 

S'han realitzat      
 tallers i        visites, 
amb          entitats 
col•laboradores.

10
2 3 tallers                                          8 hores 

9 tallers                                          4 hores  

4 tallers                                          2 hores 

3 tallers                                          3 hores 

Tallers realitzats 

Aquests tallers, sobretot s’han realitzat amb joves en risc d’exclusió social, a través d’entitats i 
recursos municipals com la casa d’Oficis d’Hosteleria de Promoció Econòmica i l’entitat Acción 

Contra el Hambre. Una línia molt interessant per seguir treballant durant el 2018.



TREBALL EN XARXA
Les relacions i el treball en xarxa que la nostra entitat té amb les diferents 

administracions, entitats i altres agents del territori enriqueix els nostres 

projectes. 

Administració pública:

Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya,
Àrea de Benestar i Drets Socials 
Àrea d’Educació de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Serveis de l’Ajuntament com el Programa d’Acollida i el Programa 
d’Acompanyament a Joves reagrupats. 
Serveis Socials dels barris.
Padró, Oficina d’Escolarització. 
Mediació Comunitària. 
CAID (centre d’atenció i informació a la dona).
Centre de Recursos pedagògics de la ciutat.
Universitat de Barcelona (GREM, grup de recerca d’Educació Moral de la facultat 
de Pedagogia).
Direcció General d’Execuació Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil de la 
Generalitat de Catalunya. 



TREBALL EN XARXA
Entitats socials, educatives, culturals, esportives:

CPNL de L’Hospitalet.
 Akwaba.
Associació Anadromes (de la qual formem part). 
Xarxa Anadromes (xarxa d’inclusió social i laboral de L’Hospitalet, de la qual formem part). 
Drecera.
JIS.
Insercoop.
 CITE (CCOO).
Esplais, entitats esportives, AMPAS de les escoles i instituts participants.
CRAEs i Fòrum LH per la convivència interreligiosa.
Centres educatius de L’Hospitalet de Llobregat: escoles i instituts participants al projectes i 
col•laboracions amb la resta.
També participem com entitat a la Taula sectorial d’Inclusió (dintre del Consell Municipal de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de L’Hospitalet) i a la Taula sectorial de Drets de Ciutadania i Cohesió 
Social. 
Pla Educatiu d’entorn de Sta. Eulàlia.
Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies.
Pla de prevenció de la Radicalització violenta (en el qual participa l’Ajuntament de L’Hospitalet, 
dintre del programa LIAISE).
Convivència interreligiosa (Fòrum L’H). 



INGRESSOS 2017

 Saldo a 31/12/2016

   Ingressos

   Despeses

    Saldo final 31/12/2017

16.909,34 €
100.697,31 €

90.510,96 €

10.186,35 €

Prestació de Serveis

Subvencions

Altres ingressos

   Total

26.241,00 €

66.995,91 €
7.460,40 €

100.697,31 €

Personal

     Despeses d'explotació

         Altres despeses

Total

71.083,31 €
8.028,64 €

11.399,01 €

90.510,96 €

10.186,35 € 

L’associació Cultura Tretze durant 

l’exercici 2017 ha presentat un balanç 

positiu amb un import de                                

MEMÒRIA ECONÒMICA
DESPESES 2017

PERCENTATGE D’INGRESSOS PER SUBVENCIONS REBUDES

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 13% 

Generalitat de Catalunya 28% 

Diputació de Barcelona 1% 

Fundació Obra Social La Caixa 24%

TOTAL 66% dels ingressos 
totals al 2017



TEL 93 263 71 71 
WWW.CULTURATRETZE.COM 
INFO@CULTURATRETZE.COM 

C/AMADEU TORNER, 57 2N 1A 
08902 L'HOSPITALET 

DE LLOBREGAT

AMB EL SUPORT DE: 


