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Benvolguts i benvolgudes, 
Teniu a les mans la memòria de la Fundació de l’any 2018. En-
guany no ha estat gens fàcil plasmar sobre el paper tanta feina 
feta i tantes experiències viscudes! Tenim molts reptes sobre la 
taula que ens interpel·len a donar respostes adequades a les ne-
cessitats de les joves i mares en situació de risc d’exclusió. Seguim 
reflexionant i treballem per facilitar la inclusió i l’empoderament 
de les dones a qui acompanyem. I ho fem amb entusiasme, con-
vicció i responsabilitat.

Enguany voldria destacar dos dels reptes als que ens hem dedi-
cat de valent i que tenen a veure amb un dels punts més impor-
tants del Pla Estratègic 2017-2019: excel·lir en el compliment de 
la nostra missió. Per a tal fi vam iniciar fa uns anys el programa de 
Pisos amb Suport que dóna continuïtat a la Residència Maternal, 
amb el desig que l’emancipació de les mares sigui una realitat 
sostinguda en el temps. Un dels fruits d’aquest nou programa ha 
estat que les joves que ho han desitjat, han pogut seguir el seus 
itineraris formatius reglats, han assolit una titulació i es plantegen 
donar continuïtat als estudis. Aquest és un exemple dels reptes 
que ens vam plantejar fa uns anys: que el fet de ser mare, no anés 
en detriment del fet de ser dona i poder projectar un itinerari 
personal enriquidor més enllà de la maternitat.

L’altre aspecte que també ha suposat un salt qualitatiu en l’acom-
panyament a les dones –tan a les mares com a les joves ex-tute-
lades–, ha estat la incorporació del programa de mentoria en el 
procés d’emancipació de les dones. Amb la mentoria i la formació 
en acció comunitària hem començat a impulsar els processos de 
participació de les joves i anirem incorporant una mirada més 
comunitària en la nostra acció educativa.

Finalment, voldria felicitar a l’equip pel seu entusiasme, per la 
capacitat de treballar coordinadament i resoldre les adversitats 
que es troben en la seva pràctica quotidiana i sobretot, per creu-
re en les joves i confiar en el seu projecte vital.

La nostra acció no seria possible sense el suport i la col·labo-
ració de tantes persones i institucions que ens acompanyen en 
els nostres reptes: persones col·laboradores, famílies, donants i 
entitats amb les que treballem conjuntament: públiques, privades 
i financeres. 

A totes i a tots, moltes gràcies!

Maria Viñas. Presidenta
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La Fundació va néixer l’any 1951 amb l’objec-
tiu d’acompanyar a dones i mares en situa-
ció de vulnerabilitat. Amb més de 65 anys 
d’història, l’activitat de la Fundació dóna 
continuïtat a l’objectiu fundacional d’acollir i 
acompanyar a dones i famílies en situació de 
vulnerabilitat en el seu procés d’incorpora-
ció a la vida autònoma, amb especial atenció 
a les que tenen infants a càrrec menors de 
6 anys. Es treballa per promoure les seves 
capacitats i una estabilitat emocional que fa-
ciliti un itinerari vital constructiu i un desen-
volupament saludable del seu infant.

Treballem a partir dels valors següents:  

La Confiança:  en cada persona i en cada 
relació educativa. 

El Compromís: amb les persones, amb el 
projecte i amb l’equip.  Amb una interven-
ció  ètica i responsable.

La Qualitat i la Transparència: del 
servei, dels processos i de l’atenció a les 
persones.  

La Capacitació: acompanyem des d’una 
mirada oberta, des del sentit crític i la res-
ponsabilitat individual.

El Respecte: amb la trajectòria de cada 
persona, amb el ritme i les seves capacitats.

LA FUNDACIÓ
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Residència  
maternal
La Residència Maternal és un 
servei residencial d’alta intensitat 
educativa que acull a mares joves 
en situació de risc. Les mares i 
els seus infants reben l’atenció i 
l’acompanyament necessari per 
poder cobrir les seves necessitats 
bàsiques, emocionals, de protecció 
i capacitació; potenciant el seu 
desenvolupament integral per tal 
d’assolir l’autonomia plena. 

Les dones que viuen a la Residència han patit situ-
acions de gran dificultat i la Maternal és una opor-
tunitat per poder sortir d’aquest context de risc, 
estabilitzar-se i projectar un nou itinerari personal i 
familiar, acompanyades de la seva tutora especial-
ment i del conjunt de l’equip professional. 

Es treballa des de diferents àmbits en una atenció 
individualitzada: les competències personals i ma-
ternals, el benestar i la cura d’un mateix, les emoci-
ons, el lleure, les habilitats, la xarxa social i familiar, 
la formació i orientació laboral i l’atenció terapèu-
tica especialitzada.  Són els eixos que considerem 
imprescindibles per potenciar el seu itinerari i l’as-
soliment de la vida autònoma.  

Cada jove compta amb espais d’atenció indivi- 
dualitzada setmanals i espais grupals de participa-
ció, d’aprenentatge i lleure. 

Enguany s’han atès 27 nuclis familiars, un total de 
56 persones. 

En comparativa als anys anteriors s’han atès a un 
nombre menor de dones i infants, perquè les es-
tades han estat més llargues i hi ha hagut menys 
mobilitat.

PROJECTES DE LA FUNDACIÓ

JOHANNA  
“Agradezco a la casa el poder estar un 
poco más para mi hijo, la oportunidad 
de poder estudiar y realizarme 
como persona para obtener una 
independencia junto a él. El hecho 
de estar en la Maternal me ha hecho 
madurar, ver la vida desde otra 
perspectiva, he dejado de sentirme 
víctima para ser la protagonista de mi 
vida. ” 
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VALENTINA  
“Jo no puc comptar amb el 
suport de la meva família 
i aquí he trobat un espai 
acollidor, on tinc l’oportunitat 
de formar-me... A vegades 
però, la convivència és difícil. 
Estar a la Maternal em 
permet poder tirar endavant 
amb la meva filla i estic feliç 
amb aquesta oportunitat” 

HANAN  
“Aquí puc estudiar mentre 
el meu fill està a la bressol 
i això m’anirà bé per poder 
sortir amb un futur millor per 
tots dos. També comparteixo 
la maternitat amb altres 
mares i aprenem les unes 
de les altres, i puc compartir 
estones amb la meva tutora i 
això és una ajuda molt gran.”  

El 100%  
han millorat les 

seves competències 
personals i maternals 
per a fer camí cap a 
la vida autònoma.

El 63%  
de les joves han 

realitzat una formació  
principalment 

instrumental, amb 
resultats positius

El 37%  
han estat de  

baixa maternal o 
bé sense activitat 

formativa per 
altres motius.

El 100% de les  
dones han participat 
als tallers formatius 
específics realitzats 

al mateix centre, 
d’habilitats, d’emocions 

i de competències 
maternals.

Derivacions de:

DGAIA Serveis Socials

74% 26%

Edats de les dones: 

16-17 anys + de 21 anys18-21 anys

30% 20%50% 

Edats dels infants: 

0-1 anys 2-3 anys1-2 anys

55% 28%17% 

Alguns 
resultats a 
destacar:
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Pisos amb suport
Els pisos amb suport són habitatges amb una intensitat 
educativa mitjana que donen continuïtat als processos 
d’acompanyament iniciats a la Maternal. Permeten 
consolidar aprenentatges per tal de poder projectar 
millors itineraris vitals i assolir una vida autònoma 
plena. El projecte també està obert a famílies derivades 
d’altres serveis i recursos socials.

L’estada al pis ha permès a les do-
nes comptar amb una estabilitat, un 
acompanyament per gestionar la seva 
vida quotidiana i poder continuar 
construint el seu itinerari. Els infants 
han pogut comptar amb un espai se-
gur i saludable protector dels seus 
drets i promotor de les seves capa-

citats. S’ha promogut també una mi-
rada comunitària per tal de potenciar 
el vincle amb el barri on resideixen. 
Durant el 2018 hem atès un total de 
28 persones en aquest projecte i hem 
completat la xarxa  amb 6 pisos a Bar-
celona, amb una capacitat total per 12 
unitats familiars.

HORIANA  
“ Soy mamá de dos niños, uno de 8 años y otro de 2 años. 
Estoy encantada por lo que han hecho por nostros, han 
sido para mi un gran apoyo emocional y en todo porqué 
han estado conmigo en las buenas y en las malas. 
Agradecida por habernos dado la oportunidad de entrar 
en el piso y de por fin estar viviendo en una casa que nos 
sentimos como nuestra” 

Edats dels infants: 

0-2 anys 6-8 anys3-5 anys

37,5% 25%37,5% 

Edats de les dones: 

18-20 anys + de 25 anys21-23 anys

17% 33%33% 17% 
23-25 anys
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MARIAM 
“La Fundació era la nostra 
esperança en un moment 
molt difícil de la nostra vida. 
Costa trobar paraules que 
descriguin la importància de 
la Fundació en la nostra vida. 
Ens acompanya en la vida 
diària i ens ajuda a plantejar 
el nostre futur. Ens dóna 
l’esperança de poder volar i 
somiar”.  

AMINA 
“ Esta Fundación nos 
ha ayudado mucho, nos 
habéis hecho felices y nos 
sentimos parte de vuestra 
família” 

El 75% de les 
dones que han 

marxat del pis han 
anat a compartir 

pis amb persones 
conegudes/amistats.

El 83% de les  
dones han millorat molt 

significativament la 
confiança en elles mateixes 

i les seves capacitats,  
i han treballat molt  
en la construcció  
del seu itinerari.

El 58% de 
les dones han 

realitzat un 
itinerari formatiu, 

majoritàriament una 
formació reglada de 

grau mig. 

El 100% de 
les dones han 
participat en 

activitats vinculades 
al barri, enfortint 

el seu teixit 
comunitari.

El 58% de les 
dones han estat 
treballant, de les 

quals només el 17% 
en un contracte 
laboral estable. 

Alguns 
resultats a 
destacar:
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Pis assistit
El Pis Assistit Noa és un 
recurs socioeducatiu 
residencial d’intensitat 
mitjana que s’adreça 
a noies d’entre 18 i 21 
anys, majoritàriament 
extutelades per 
la Generalitat de 
Catalunya. Un recurs 
pont entre la situació 
de protecció i la plena 
emancipació on reben 
acompanyament per 
tal que assoleixin 
les competències 
necessàries per poder 
incorporar-se a la vida 
autònoma.

Cada jove compta amb un acompa-
nyament individualitzat que es vehi-
cula a partir d’un pla de treball, que 
inclou els eixos següents: habitatge, 
itinerari formatiu i laboral, jurídic, vida 
quotidiana, gestió econòmica, salut, 
xarxa social i familiar. Paral·lelament 

es treballa en accions grupals per 
promoure la convivència, la participa-
ció, el coneixement i la reflexió.
Les joves que han viscut al pis en-
guany han tingut una estada llarga i 
això ha permès treballar els proces-
sos més a fons, amb millors resultats. 

Edats de les dones: 

de 18 anys de 20 anysde 19 anys 

43% 43%14% 

El 57% han 
tingut contractes 

laborals temporals, 
majoritàriament 
en períodes de 

vacances i festius El 100% han 
millorat les seves 

competències 
personals i el seu 
nivell d’autonomia.

El 100% han 
realitzat estudis 

reglats i 72% han 
obtingut resultats 

positius.  

El 71% han 
estat vinculades 
en activitats de 

lleure i esportives 
de forma regular.

Enguany  
s’han atès  

a un total de  

7 noies.

Alguns 
resultats a 
destacar:
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Durant el curs 2018-2019 s’han atès 
28 infants. S’ha treballat en la revisió 
de la línia pedagògica i els processos 
d’observació a l’aula, així com la ober-
tura de l’escola al barri. El 54% dels 

infants de la Bressol estan vinculats 
als serveis residencials de la Funda-
ció. L’Escola Bressol s’ha incorporat 
a la Coordinadora d’Escoles Bressol 
de Catalunya. 

“M’agrada la classe”, diu l’Elisaveta

“M’agrada el jardí”, diu la Valèria

“M’agraden els cotxes”,diu en Liam

“Doncs a mi m’agrada treure’m i posar-me 
les sabates” conclou la Sophia.

Escola bressol
L’Escola Bressol és un centre de primer cicle d’educació 
infantil que ofereix un context educatiu on els infants es 
poden desenvolupar en funció del seu moment maduratiu. 
Partim d’una línia pedagògica que situa l’infant en el centre 
de l’aprenentatge i on el paper de l’adult és acompanyar 
la seva autonomia. El nostre alumnat és divers, diferents 
capacitats, diferents moments maduratius, diferent 
procedència geogràfica, diferents models familiars... 
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DIVULGACIÓ
Algunes accions de divulgació i formació 
que hem fet al llarg de l’any són: 

Article revista digital DIBA “Més de 65 anys 
acompanyant a dones i mares en situació de 
vulnerabilitat”

Jornades FEPA 2018 “Diferents respostes per 
a diferents perfils” dinamització taula de joves.

Entrevista radiofònica a una jove a la “La 
Xarxa” sobre el jovent extutelat

Xerrada a la URL: “Acompanyament 
psicosocial en processos de canvi” del Grau 
d’Educació Social

Xerrada ESADE: “Executive day” de la 
Bussines School

Xerrada a la UB: “Acció Socioeducativa en 
Centres Residencials” del Grau d’Educació 
Social

Jornada del CEESC “Realitat i reptes de 
l’acció socioeducativa” 

Formem part de les federacions  
següents:

Hem treballat coordinadament amb: 
ASJTET, SSAP, EAIAs, CDIAPs, 
CSMAs, CSMIJs, CatSalut,  PIJ, 
PIADs, SARA, CRAEs, OAC, Oficina 
de l’habitatge, Barcelona Actua, CJAS, 
IES Pau Claris, IES Ferran Tallada, 
IES Miquel Taradell, Centre Escolar 
Valldaura, Salesians Sarrià, Espai Jove 
Cabestany, Fundació Nous Cims, 
Fundació Putxet, Fundació Pare 
Manel, Fundació Surt, Fundació IPSS, 
Fundesplai, Fundació Intermedia, 
Paidós, Ziga·Zaga Iniciativa educativa 
i social, Associació Juvenil tronada, 
Associació de lleure Xino Xano, Punt 
de Referència, Espai Jove La Fontana, 
Maternal Antaviana, CEIR-ARCO 
Villarroel, Centre ASSÍS, SIFE Nou 
Barris, Recreas – Coaching, Centre 
Esportiu Municipal Can Caralleu, 
La NAU, UIC Odontologia, Apropa 
Cultura i Ujec.

XARXA
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PATRONAT:

PRESIDENTA 
Maria Viñas Pich

VICEPRESIDENTA 
Teresa Raventós Raventós

SECRETÀRIA 
Montserrat Vidal Pagès

TRESORER 
Albert Guàrdia Raventós

VOCALS 
Montse Raventós Espona 
Jordi Bach Pujols 
Teresa Batlle Pagès 
Elena de Carandini Raventós 
Montse Cervera Macià 
Irma Rognoni Viader 
Marta Torras Marí 

EQUIP: 

L’equip tècnic ha estat format per 28 
persones, distribuïdes entre els di-
ferents projectes d’atenció directa, 
l’àrea de gestió i serveis generals. 

EQUIP HUMÀ

i amb voluntariat corporatiu. En 
conjunt hem comptat amb la parti-
cipació de 26 persones voluntàries.
D’altra banda hem acollit 13 perso-
nes de pràctiques de les següents 
institucions: UB, UAB, URL, Funda-
ció Sopeña, Institut Severo Ochoa i 
Institut la Bastida.
Finalment hem comptat amb 1 per-
sona que ha realitzat treballs en 
benefici a la comunitat.

VOLUNTARIAT:

Enguany s’ha ampliat la participació 
de voluntariat engegant un projec-
te de mentoria, una prova pilot que 
posarà les bases d’una nova pro-
posta de voluntariat a la Fundació. 
També hem comptat amb volunta-
riat en tasques de serveis generals 
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REPTES PEL 2019

El proper any tancarem el pla estratègic 2017-2019 i posarem l’accent 
especialment en: 

L’anàlisi d’impacte  
del nostre model 
d’acompanyament

La consolidació el nostre 
projecte de mentoria
**

*
*

*
L’incorporació d’una mirada més 
comunitària en els nostres projectes.

L’ampliació del projecte  
d’habitatges d’inclusió.

L’aprofundiment en temes de perspectiva 
de gènere promovent activitats i espais de 
reflexió per l’equip i les dones.

DADES ECONÒMIQUES

Trobareu la informació econòmica complerta a l’espai de Transparència  
de la nostra web: www.fmraventos.org

 

Total despeses 

1.235.429,41€

87,4%  
Acció Directa

8,0%  
Administració

4,6%  
Comunicació

Total ingressos 

1.247.919,04€

69,6%  
Prestació de serveis

12,7%  
Finançament públic

15,5%  
Finançament privat

2,2%  
Fons propis
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Hem rebut donacions de les següents empreses i institucions: 
Institut Joan Broggi, Escola Pia Sarrià, Fundació Cruyff,  Editorial Flamboyant, Hory, Can Cels, 
Productes de la terra, Editorial Nowordbooks, Diset – Goula, Ecc Ediciones, Editorial Somnins, 
Editorial Casals, Editorials Blackie books, Editorial Barcanova, Editorial Ludwig, Marionaud, Jo-
guines Grapat, Bufallums, La sala Kids, Srta. Bolitas, Jimmy Lion, Fauna y flora, Mi&Co, Sosa 
Ingredients, Natura, Nice things, Mami BB, Fundació Dir, Fundació el Somni dels nens, Funda-
ción Adapta2, Fundació Enriqueta Vilavecchia, Petit Oh, BCNonwovens, Columbus Trading · 
Partners, Viajes CumLaude SL, Faro Barcelona.

CONVENI AMB:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Direcció General d’Atenció  
a la Infància i l’Adolescència

Direcció General  
de Families 

Direcció General  
de Protecció Social 
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C/ Plantada, 1-5 08017. Barcelona   
T. 93 417 39 64 / F. 93 417 31 20   
fmr@fmraventos.org   
www.fmraventos.org


