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La Fundació Maria Raventós està a les portes de celebrar el seu 70è aniversari. Una 
trajectòria de molts anys, que ens permet afirmar que acompanyar a noies joves en 
el seu procés d’emancipació i en la maternitat és un repte que s’ha de plantejar, ne-
cessàriament, a llarg termini. Aquesta ha estat la nostra major aposta en els darrers 
anys: incrementar el temps d’acompanyament a les joves, més respectuós amb els 
seus ritmes vitals i els processos de creixement. 

Enguany hem dedicat tots els nostres esforços a ampliar el suport a les noies i in-
fants que acompanyem, mitjançant la implementació de nous recursos d’habitatge i 
diferents fórmules d’acompanyament educatiu. Tenim el convenciment que si les jo-
ves poden consolidar itineraris d’emancipació constructius podran sortir del context 
de risc on es troben i garantir un entorn favorable i una estabilitat pels seus infants, 
que els permetrà créixer en un entorn més saludable i més segur.

Aquest any hem culminat el Pla Estratègic 2017-2019; que ha estat centrat en tres 
eixos claus: excel·lir en el servei, crear coneixement i incorporar la participació i l’ac-
ció comunitària en els entorns on estem presents. S’ha posat l’èmfasi en el treball per 
competències -tècniques i transversals-, per garantir itineraris formatius més llargs 
i millorar les habilitats socials i comunicatives. Hem treballat coordinadament amb 
diverses xarxes professionals i hem participat i contribuït activament en diversos 
espais de coneixement. Hem iniciat també un estudi d’impacte que ens permetrà 
conèixer millor els resultats de la nostra acció. Hem incorporat la mirada de gènere 
i la participació en tots els projectes com a base de l’acció comunitària i hem conso-
lidat el projecte de mentoria. Ha estat un any intens i molt productiu.

Una vegada més, voldria explicitar el nostre reconeixement a les noies de la Fun-
dació, pel seu esforç i coratge per tirar endavant;  a l’equip de la Fundació pel seu 
entusiasme i capacitat de treballar coordinadament i resoldre les adversitats que 
es troben en la seva pràctica quotidiana i sobretot, per confiar en les joves i el seu 
projecte vital, i fer-ho sempre amb alegria i bon humor; als voluntaris i voluntàries 
pel seu exemple de compromís i solidaritat; i al Patronat de la Fundació que ha estat 
capaç d’arriscar-se i donar suport a l’equip en el disseny i posada en marxa del nou 
model d’acompanyament. 

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

A totes i a tots, moltes gràcies! 
Maria Viñas Pich 
Presidenta

PRESENTACIÓ



56 

La Fundació va néixer l’any 1951 amb l’objectiu 
d’acompanyar a dones i mares en situació de 
vulnerabilitat amb especial atenció a les que 
tenen infants a càrrec menors de 6 anys. 
La nostra acció es basa en l’empoderament,  
la personalització i la participació activa 
de les dones a qui acompanyem i dels 
seus infants. Ens centrem en fomentar tres 
aspectes claus de la vida de les persones: 
estabilitat, vincles i capacitació i aquests són 
els eixos principals de la nostra intervenció.

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 intervenció 
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 
responsabilitat 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 residen- 
cial d’alta intensitat educativa que acull a do-
nes joves que han estat mares, en situació de 
risc. Les dones 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 viscut 
situacions de gran dificultat i la Maternal els ofe-
reix un espai d’acollida, una oportunitat per es-
tabilitzar-se i projectar un nou itinerari personal i 
familiar, que les permeti sortir del context de risc. 
Cada jove i cada infant rep l’acompanyament in-
dividualitzat de l’equip educatiu, tots els dies de 
l’any.

Es treballa des de diferents àmbits en una aten-
ció individualitzada: les competències maternals, 
el benestar i la cura d’un mateix, les emocions, 
el lleure, les habilitats, la xarxa social i familiar, la 
formació i orientació laboral i l’atenció terapèuti-
ca especialitzada, són els eixos que considerem 
imprescindibles per potenciar el seu itinerari i 
l’assoliment de la vida autònoma.  

Enguany s’han atès 33 nuclis familiars, que suma-
ven un total de 67 persones. 

PROJECTES DE LA FUNDACIÓ

JOHANA  
“Aquí he aprendido a valorarme como madre y a ser 
más independiente económicamente.”
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JAZMINE  
“A mí me han ayudado 

en todo. A sentirme 
bien, a sentirme en 

familia que para mi es 
importante porque no 
tengo mi familia cerca.  

Me han hecho sentir 
querida.”

Alguns resultats a destacar

El 48% de les joves ha realitzat 
una formació, principalment 
instrumental, amb resultats 
positius

Un 9% ha estat treballant

El 100% de les dones ha 
participat als tallers formatius 
específics realitzats al mateix 
centre, d’habilitats, d’emocions i 
de competències maternals

El 88% ha millorat molt 
significativament la confiança 
en elles mateixes i les seves 
capacitats

El 54,5% de les dones ha 
estat vinculada a algun procés 
terapèutic

Edats de les dones

39% 
16-17 anys

27% 
18-21 anys

34% 
+ de 21 anys

Edats dels infants

79% 
0-1 anys

12% 
1-2 anys

9% 
2-3 anys

Derivacions de

73% 
DGAIA

27% 
Serveis 
Socials

JUDITH  
“En la Maternal he 

aprendido como manejarme 
con mi bebé, como se le 

baña, a cambiar pañales o 
a gestionar los médicos. Los 
primeros días me ayudaban 
con la bebé. En general me 

han ayudado mucho.”
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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 dones 
tenir més estabilitat i comptar amb 
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 capaci-
tats. S’ha promogut també una mira-
da comunitària per tal de potenciar 
el vincle amb el barri on resideixen.  
Durant el 2019 hem atès un total de 40 
persones en aquest projecte.

FATIM 
“Antes de conocer a la 

Fundación, no sabia que 
podia volver a sonreir 
como lo hago ahora. 

Agradezco todo el apoyo, 
nos han acogido a mí y 
a mi hijo con los brazos 

abiertos”. 

HABITATGES D’INCLUSIÓ
Enguany hem fet un pas endavant en la 
nostra xarxa d’habitatges. D’una banda 
hem consolidat la xarxa de pisos amb 
suport a Barcelona, amb un total de 6 
pisos per a 12 nuclis familiars.  D’altra 
banda hem posat les bases d’una 
nova xarxa d’habitatges al municipi 
de Santa Coloma de Gramenet on 
hem tancat l’any amb 3 pisos en 
marxa i amb la projecció d’ampliar la 
xarxa i obrir un espai d’acció social i 
comunitària al municipi pel proper any.

Edats de les dones

22% 
18-20 anys

34% 
21-23 anys

5% 
24-25 anys

39% 
+ de 25 anys

Edats dels infants

36% 
0-2 anys

41% 
3-5 anys

23% 
6-8 anys
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Alguns resultats a destacar:

El 50% de les dones que ha finalitzat positivament l’estada al pis ha anat a 
compartir pis amb persones de la seva xarxa. L’altre 50% han continuat en 
recursos amb suport social.

El 55.5% de les dones ha realitzat un itinerari formatiu, majoritàriament una 
formació reglada.

El 61% de les dones ha estat treballant, de les quals només el 44% en un 
contracte laboral estable.

El 72% de les dones ha participat en activitats i entitats del barri, enfortint el 
seu teixit comunitari.

El 94% de les dones ha millorat molt significativament la confiança en elles 
mateixes i les seves capacitats, i ha treballat molt en la construcció  
del seu itinerari.

EL 78% de les joves ha rebut algun tipus de prestació social.

Alguns resultats a destacar:

El 100% de les dones ha realitzat un itinerari formatiu, majoritàriament una 
formació reglada.

El 100% de les dones ha estat treballant en contractes estables, parcials 
majoritàriament.

El 100% ha gestionat amb encert la seva vida quotidiana.

MARIAM 
“Maria Raventós  

és el meu punt  
de partida cap  

a la plena 
emancipació”.

Pisos d’emancipació
Els pisos d’emancipació faciliten a les joves que han fet un bon itinerari d’autonomia 
l’accés a un habitatge en condicions assequibles per a elles, amb un suport educatiu 
d’intensitat mitjana-baixa. Amb aquesta xarxa tanquem el cercle d’acompanyament en 
habitatges d’inclusió. Hem atès a 4 nuclis familiars, un total de 7 persones.

Edats de les dones

50% 
18-23 anys

50% 
24-40 anys

Edats dels infants

67% 
2-5 anys

33% 
6-12 anys

CLARA  
“La Fundación me 
ha dado un hogar 
y personas que me 
escuchan cuando 
necesito hablar. 
Desde que estoy 
en la Fundación, 
tengo tranquilidad, 
estabilidad y 
herramientas para 
salir adelante y 
superarme”.



Alguns resultats a destacar:

El 57% ha tingut contracte laboral temporal.

El 100% ha realitzat estudis reglats, el 71% amb resultats positius.

El 71% ha estat vinculades en activitats de lleure i esportives de forma regular.

El 100% ha millorat les seves competències personals i el seu nivell 
d’autonomia.
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Pis assistit
El Pis Assistit NOA és un recurs 
socioeducatiu residencial que 
s’adreça a noies d’entre 18 i 21 anys, 
majoritàriament extutelades per la 
Generalitat de Catalunya, que no 
compten amb les eines necessàries 
per assolir l’autonomia personal un 
cop han complert la majoria d’edat. 

Al pis reben acompanyament per 
tal que incorporin les competències 
necessàries per poder emancipar-se 
amb garanties.

Cada jove compta amb un acompanya-
ment individualitzat que es vehicula a partir 
d’un pla de treball, que inclou els eixos se-
güents: habitatge, itinerari formatiu i laboral, 
jurídic, vida quotidiana, gestió econòmica, 
salut i atenció emocional, xarxa social i fa-
miliar. Paral·lelament es treballa en accions 
grupals per promoure la convivència, la 
participació, el coneixement i la reflexió. 
Les joves que han viscut al pis enguany han 
tingut una estada llarga i això ha permès tre-
ballar els processos més a fons, amb millors 
resultats. Durant el 2019 hem atès a 7 noies.

IKER 
“La Fundació m’ha ajudat molt en el meu 
àmbit personal, a ser qui sóc i a passar pel 
procés de transició. M’han ajudat moltíssim 
en aquesta decisió i això sempre ho agrairé, ja 
que tenia molta por de donar el pas i gràcies 
a l’amor i al suport que he rebut per part de 
les professionals ha sigut tot més fàcil del 
que pensava. D’altra banda, em fan sentir 
bé i m’acompanyen amb projectes com el de 
mentoria. Valoro les rialles, les xerrades, la 
confiança de les educadores i l’afecte que 
els hi agafes en tant poc temps. Penso que 
l’oportunitat que he tingut d’estar al pis és 
una de les millors que m’han passat mai i no 
m’agradaria desaprofitar-la. Gràcies!” 

CLAUDIA  
“La Fundació m’ha acollit molt bé des  
de que vaig arribar i durant tota l’estada 
m’han ajudat a créixer com a persona i a 
adonar-me’n dels meus errors per transformar 
en virtuts les meves febleses. M’han ofert un 
espai molt apreciat on puc gaudir de molta 
pau i tranquil·litat. Sobretot valoro el fet que 
les educadores m’ensenyin coses de la vida 
a partir de la seva experiència. Han entès la 
persona que era jo i el meu dolor. Són persones 
amb molt bons valors humans. Em serveixen 
de guia i a part, mai s’obliden dels temes i les 
activitats pendents, sempre estan allà per 
quan les necessito. D’altra banda també m’han 
ofert activitats fora de la Fundació, per tal de 
que pogués incorporar altres aprenentatges a 
la meva vida.  
Moltes gràcies! “

Edats de les dones

57% 
de 18 anys

43% 
de 20 anys
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Escola bressol

L’Escola Bressol Maria Raventós és un 
centre de primer cicle d’educació in-
fantil que ofereix un context educatiu 
on els infants es poden desenvolupar 
en funció del seu moment maduratiu. 

Partim d’una línia pedagògica que si-
tua l’infant en el centre de l’aprenen-
tatge i on el paper de l’adult és acom-
panyar la seva autonomia. El nostre 
alumnat és divers, diferents capaci-
tats, diferents moments maduratius, 
diferent procedència geogràfica, di-
ferents models familiars...

Durant el curs 2019-20 s’han ates 27 
infants entre 0-3 anys. 

D’on venen els infants?

33% 
Infants  
externs

67% 
Infants atesos  
a la Maternal i pisos
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Participació en espais de reflexió
Algunes de les accions de divulgació i formació que hem fet al llarg de l’any són: 

Publicació al Social.cat https://www.social.cat/opinio/9401/acces-al-dret-de-tanteig-
i-retracte-sobre-els-habitatges-dels-bancs-un-repte-de-les-entita?utm_source=dlvr.
it&utm_medium=twitter

Participació a la jornada d’ECAS, famílies monoparentals, amb la participació d’una 
jove com a testimoni. 

Participació al grup motor de les jornades sobre joves extutelades des d’una 
perspectiva de gènere i a la taula rodona “Com donem resposta a les necessitats de 
les joves extutelades?, al Palau Macaya, liderat per FEPA.

Participació en la organització de les jornades “Acció comunitària: quin és el rol de 
les entitats? Mirades en joc” des del grup de treball d’ECAS

Participació en un estudi d’investigació sobre maternitat adolescent i joves 
extutelades (UAB – FEPA)

Xarxa

La Fundació s’ha adherit al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 
per fer un pas endavant i incorporar la sostenibilitat en totes les actuacions, 
especialment el els objectius relacionats amb el consum responsable, la promoció 
d’una societat cohesionada i amb la corresponsabilització amb coneixement. 

Hem treballat coordinadament amb: ASJTET, SSAP, EAIAs, CDIAPs, CSMAs, 
CSMIJs, CAP-CatSalut, CAS, PIJ-Ajuntament de Barcelona, PIADs, SARA, CRAEs, 
OAC, Oficina de l’habitatge, Barcelona Actua, CJAS, Fundació Nous Cims, Fundació 
Surt, Fundesplai, Paidós, Càritas, Punt de Referència, Maternal Antaviana, Centre 
Esportiu Municipal Can Caralleu, Apropa Cultura, Centre ASSÍS, Banc de Roba, 
Fundació El Somni dels Nens, Espai Jove Cabestany, Fundació Babal: punt de 
trobada, Fundació Intermedia, Eqmon, Espai Familiar el Petit Drac, diverses escoles 
de la Xarxa de Centres Educatius de Barcelona.

Formem part de les federacions següents:
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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, que treballen entre els dife-
rents projectes d’atenció directa, l’àrea 
de gestió i de serveis generals. 

Equip humà

Hem acollit 14 estudiants de pràcti-
ques de les universitats UB, UAB, URL, 
UOC i de la Fundació Sopeña.

Hem comptat també amb 1 persona 
que ha realitzat treballs en benefici a 
la comunitat. 

La fundació ha participat enguany a 
la BML, la caminada solidària de Sant 
Joan de Déu, en el tram de 10km, i ha 
estat una experiència preciosa!

VOLUNTARIAT:

El voluntariat ha tingut dos línies d’ac-
tuació. D’una banda s’ha donat conti-
nuïtat al projecte de mentoria iniciat 
a finals de l’any anterior amb dos grups 
de mentores. D’altra banda hem comp-
tat amb voluntariat en tasques de ser-
veis generals i voluntariat corporatiu. 

En conjunt hem comptat amb 23 per-
sones voluntàries. 

Projecte  
de mentoria

Participació  
a la BML
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Dades econòmiques

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

 

Total despeses 

1.364.788,12 €

88%  
Acció Directa

8% 
Administració i gestió

4%  
Comunicació

Total ingressos 

1.364.788.12 €

50% 
Prestació de serveis

2% 
Aportació usuàries

13% 
Fons públics

15% 
Fons privats

 20% 
Fons propis

Pel proper 2020 la Fundació 
té per davant la construcció 
d’un nou pla estratègic que 
donarà continuïtat a les línies 
engegades en el pla anterior i 
que posarà especial èmfasi en:

La consolidació i 
ampliació del nostre  
model d’acompanyament

La consolidació d’una 
mirada més comunitària 
en la nostra acció

L’ampliació del projecte 
d’habitatges d’inclusió

Garantir la sostenibilitat 
dels projectes

La promoció de la 
participació en espais de 
reflexió i generació de 
coneixement

Reptes pel 2020
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DONACIONS
Hem rebut donacions de les següents empreses i institucions: 
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, FRINVERT HOLD S.L., VIATGES 
CUM LAUDE S.L., EMPRESA SANDMAN, SECCIÓ SINDICAL CCOO PAM, ESCOLA BENJAMIN 
FRANKLIN, ESCOLA SANT IGNASI JESUÏTES DE SARRIÀ, EVA ARMISEN, NATURA, MI&CO, SRTA. BO-
LITAS, JUMBODISET GROUP, FARO BARCELONA, FUNDACIÓ CRUYFF, LA NAU, AFEV BARCELO-
NA, CYBEX, BCNONWOVENS, FEDAIA, FCVS, EDITORIAL BLACKIE BOOKS, EDITORIAL NOWORD-
BOOKS, EDITORIAL FLAMBOYANT, GRUPO PLANETA, EDITORIAL SOMNINS, EDITORIAL ANAYA, 
FUNDACIÓ EL SOMNI DELS NENS, EDITORIAL GRIJALBO, PENGUIN RANDOM HOUSE, EL CEP I LA 
NANSA EDICIONS, EDITORIAL RBA, FUNDACIÓ BARÇA, EL NÚVOL DE NOAL

CONVENI AMB

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

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

Direcció General  
de Families 

Direcció General  
de Protecció Social 

amb càrrec de l’assignació del 0.7% IRPF
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C/ Plantada, 1-5
08017  Barcelona   
T. 93 417 39 64
fmr@fmraventos.org   
www.fmraventos.org


