
MEMÒRIA 

SETEMBRE 2019 — DESEMBRE 2020 



CARTA DE LA PRESIDENTA 

El 2020 ha estat un any diferent, la pandèmia ha canviat els nostres 

hàbits, las nostres rutines, les nostres maneres de treballar... però no 

ha canviat el nostre objectiu: estar a prop de les persones més desafa-

vorides.  

Vam començar el curs 2019-20 amb normalitat però sobtadament el 

mes de març es va aturar tot, fins que a poc a poc es va anar recupe-

rant l’activitat. Fruit d’aquesta situació, en aquesta memòria hem vol-

gut mostrar les dades des de setembre de 2019 fins al desembre de 

2020. 

Sense saber-ho, el lema escollit per al curs 2019-20 “CONNECTEM!” 

va ser tot un encert. Durant el confinament el Centre Francesc Palau 

no va parar, buscant la manera de connectar amb tothom. Som cons-

cients que en tot aquest temps no hem treballat soles, entitats públi-

ques i privades, totes a una hem estat a peu de carrer, amb una mira-

da atenta i compassiva, que ens  va portar a col·laborar amb prestesa 

per donar resposta a les necessitats del moment. També vull destacar 

les petites però grans accions que van realitzar les persones vinculades 

al Centre.   

Després del confinament vam tornar a la feina combinant el treball 

presencial i digital, prestant especial atenció a les necessitats bàsiques i 

laborals de les persones ateses. 

El missatge que ens ha motivat, i ens continua motivant, és clar: la vi-

da continua. Una esperança ens guia malgrat tant dolor constatat: 

pèrdues d’éssers estimats, crisi socioeconòmica, crisis personals,  famili-

ars i emocionals... Mirem de trobar solucions que obrin camins pre-

sents i de futur a les persones més vulnerables. 

Acabo agraint profundament, una vegada més, a l’equip de treball, a 

les persones voluntàries, als i les alumnes, a les persones que ens han 

ajudat amb les seves col·laboracions... Amb el desig que continuem 

posant el nostre granet de sorra per construir un món millor...  

Seguim contant amb totes vosaltres!  

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

C. Cadaqués, 2-16, 2a planta 

08820 El Prat de Llobregat 

93.379.36.31 

686.968.649 

info@cpsfrancescpalau.cat 

www.cpsfrancescpalau.cat 

www.facebook.com/cpsfpalau 

twitter.com/cpsfpalau 



MISSIÓ:  “Fer el bé i fer-ho bé” 

Acollim, orientem i acompanyem -amb voluntat de servei- les perso-

nes més desfavorides del Prat de Llobregat, per al seu apoderament i 

inclusió social i comunitària. 

 

MEMBRES DE JUNTA 

Presidenta:   

Pilar Munill Aransay  

  

Vicepresident:  

Juan J. Morte Rodríguez  

 

Secretària:    

Isabel Belén Martínez Lozano 

 

Tresorer:    

Frutos Santos García Cordero 

 

Vocal:  

Carmen Cruz Molina 

 

Vocal:  

Josefa Minguell Comaposada 

 

Vocal:  

Josep Torrente Bruna 

VISIÓ 

Som una entitat social referent al Prat de Llobregat, formada per un 

equip mixte remunerat i voluntari amb vocació de servei,  que treba-

lla en xarxa i és sostenible econòmicament, oferint un conjunt de 

serveis d'acollida, orientació, formació i inclusió a les persones més 

desafavorides del nostre entorn vetllant per una atenció personalit-

zada, holística i propera. 

VALORS 

Des de la nostra identitat cristiana, vivim i promovem aquests valors: 

 

ACOLLIDA a les persones des de l’escolta activa i l’empatia 

 

RESPECTE a les diferents realitats personals, decisions, ritmes i maneres 

de fer 

 

RESPONSABILITAT en la nostra tasca per fer el bé i fer-ho bé 

 

COMPROMÍS amb les persones per construir un entorn socialment 

més just i fratern 

 

SOLIDARITAT com a motor de la nostra acció social i comunitària 

 

SOSTENIBILITAT per tenir cura de les persones i del medi ambient 

Cada persona és per a nosaltres “terra sagrada”  

que cal tocar amb delicadesa.  

La diferència és un tresor quan es conviu  

des del reconeixement i la dignitat. 



FORMACIÓ 



355 participants (85% dones; 15% homes) 

A través d’activitats cognitives, aprenentatge de l’idioma, habilitats artístiques i cura del cos i de la 

ment, aquesta àrea fomenta l'autonomia física i mental de les persones, ajuda a prevenir l'aïllament 

social i els problemes emocionals que se'n deriven i desenvolupa la creativitat i les habilitats de motrici-

tat fina. Cada un dels grups esdevé un espai de relació entre iguals, acollint la diversitat com una rique-

sa que ens amplia la mirada, trenca estereotips i ens fa comunicar-nos des de l’estima i l’interès sincer 

per l’altre.  



ACCIÓ COMUNITÀRIA 



  288 participants (73% dones; 27% homes) 

Les accions comunitàries fomenten la cohesió social, visibilitzen situacions de vulnerabilitat i sensibilit-

zen i canalitzen el desig d'implicació en la transformació social i comunitària a través de projectes soli-

daris. Són, en definitiva, un espai de trobada, reflexió, sentit crític i implicació social.  

A finals del 2019 vam fer el taller obert a la ciutadania: Ser diferents, és un problema? conduït per 

l’Óscar Negredo, mediador.  

Al desembre, vam celebrar un Nadal solidari i reivindicatiu. 

Al febrer, la Verónica Soto ens va posar al dia a la formació de voluntariat sobre eines de comunica-

ción i escolta activa. No érem conscients de la importancia que adquiriría aquesta formació en les pro-

peres setmanes. La següent formació de voluntariat, al noviembre, es va adaptar al format digital, 

prèvia formació personalitzada a aquelles persones voluntàries que ho requerien 



ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL 



1101 participants (86% dones; 14% homes) 

144 famílies amb persones dependents a càrrec   -   109 ofertes laborals   -  73 insercions 

L’àrea d’orientació sociolaboral és la que més està creixent en els últims anys, especialment a partir de 

la crisi sanitària que ha contribuït a visibilitzar la importància del treball de les cures.  

Tot i que es va haver d’aturar el servei temporalment durant el confinament, només en l’últim quadri-

mestre del 2020, un cop obert el confinament, gairebé es va duplicar el nombre d’atencions realitza-

des durant tot l’any anterior.  

Aquesta àrea fa un treball paral·lel amb persones que requereixen orientació sociolaboral en l’àmbit de 

les cures i amb famílies que necessiten suport per a cobrir les necessitats de les persones dependents al 

seu càrrec. Se les ajuda a concretar la necessitat i es posa en contacte les famílies amb les treballadores 

per facilitar la inserció. Vetllem perquè el treball de les cures es desenvolupi en unes condicions labo-

rals dignes i es respectin les necessitats i els drets de les persones dependents.  



INSERCIÓ LABORAL 



A l’àrea d’inserció laboral es treballa per millorar l’ocupabilitat de les persones més vulnerables, capa-

citant-les professionalment en un ofici concret, i afavorint l’autogestió del procés de recerca de feina, a 

través de la motivació i el desenvolupament de les habilitats personals i socials, les competències trans-

versals i l’apoderament personal com a complement indispensable en la recerca de feina. També s’aju-

da la persona a gestionar les emocions i enfocar-se en la recerca de feina, acompanyant-la en el seu 

procés personal.   

Els cursos que oferim responen als següents criteris: són un nínxol d'ocupació amb possibilitats d'inser-

ció externa o a través de la incorporació en algun dels projectes d'economia social del nostre Centre, 

fomenten la sostenibilitat, responen a necessitats creixents, o són coneixements útils per a ús personal 

a més del laboral i suposen un estalvi per a la persona.  

Des de l’any 2019 formem part de la xarxa Incorpora, amb l’objectiu comú d’impulsar la integració 

sociolaboral de persones en risc d’exclusió, el que ens ha ajudat a poder contactar amb més empreses i 

rebre més ofertes laborals. Tot i així, l’elevat percentatge de persones que atenem en situació adminis-

trativa irregular dificulta la inserció en l’economia formal.   

304 participants (61% dones; 39% homes) 

50 insercions 



2. El Didal del Prat:  Taller social format per un 

grup de dones formades al Centre, que han es-

devingut protagonistes i gestores del seu propi 

projecte laboral, gràcies a la iniciativa i impuls 

de la nostra entitat. Ofereixen amb il·lusió i pro-

fessionalitat tot tipus de serveis de confecció, 

tant a particulars com a empreses, afavorint la 

pròpia integració sociolaboral i l’arrelament a 

l’entorn, establint aliances amb altres iniciatives 

d’ESS del territori. 

3. d-Fènix: Projecte basat en el model d'economia circular que 

promou el respecte pel medi ambient mitjançant la reutilitza-

ció i reciclatge de teixit tèxtil, plàstics i moquetes provinents 

de la indústria publicitària per a la creació i comercialització 

de nous productes, generant valor econòmic i afavorint la in-

serció sociolaboral de dones en risc d’exclusió social, formades 

prèviament al Centre. 

Aquest any hem entrat a formar part del Mercat Social de la 

Federació Catalana de Voluntariat Social. 

1.  Racó Solidari: Iniciativa solidària on són les pròpies participants les que gestionen el projecte. Ela-

boren peces artesanals que ofereixen a canvi d’un donatiu a projectes socials de l’entorn proper i de 

països en vies de desenvolupament a través de l'obra social de les Carmelites Missioneres o ONG’s 

locals, i/o a famílies del nostre municipi que necessiten un recolzament econòmic puntual, i a les quals 

se les acompanya en el seu camí de formació, promoció i apoderament. 

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

Al Centre estem desenvolupant 3 iniciatives d’economia social i solidària, circular i sostenible, cadas-

cuna amb les seves característiques pròpies: 



INFORMACIÓ ECONÒMICA 2020 

DADES D’IMPACTE 

VALOR SOCIAL INTEGRAL: per cada 1€ invertit es fa un retorn social integral de 4,12€ 

(estudi realitzat per LAVOLA 1981, S.A.) 

persones voluntàries  60 

nacionalitats 30 

PERSONES ATESES 2.092 

persones formades  650  

304 Itineraris  

       d’inserció 

144 famílies  

        amb  

persones dependents  

109ofertes per cures   

               a la llar 

cuidadores 73 

insertades 

    insercions en  50 

diversos àmbits 

Iniciatives  3   

  d’economia social  

  I solidària 

     persones  69% 

nouvingudes 



TEMPS DE PANDÈMIA... 

En els moments tan difícils que hem viscut durant el 2020, el CPS Francesc Palau no s’ha aturat i ha 

continuat treballant per complir amb la seva missió d’acollir, acompanyar i orientar les persones més 

vulnerables, buscant alternatives per continuar atenent-les, malgrat els reptes que hem anat trobant a 

cada pas.  

L’equip del Centre continuem la nostra tasca atentes a diari a les necessitats i a les noves demandes 

que ens van arribant, tant formatives com materials i emocionals. Seguim treballant per no deixar cau-

re les persones que es troben en situacions d’extrema vulnerabilitat. A les necessitats que ja tenien se 

sumen les dificultats pròpies de la crisi sanitària i socioeconòmica que agreugen la seva situació. 

Volem recollir aquí un resum de les accions que hem dut a terme des del mes de març de l’any passat. 

 

Durant el confinament... 

- Hem contactat, via whatsapp, videoconferència i/o telefònicament, amb l’equip de Voluntariat i 

amb els i les participants dels diferents projectes per interessar-nos per la seva salut i detectar possibles 

necessitats de suport. Les persones voluntàries han estat el puntal que ha fet d’altaveu dels grups que 

dinamitzen, als quals han fet seguiment, per fer-nos arribar les situacions que requerien actuacions im-

mediates. 

- Hem atès demandes d’allotjament a persones en situació de carrer informant de recursos i derivant  

cap els serveis existents o els que s’han obert especialment per cobrir aquesta necessitat. 

- Hem fet ajudes solidàries puntuals per pagar el lloguer a persones amb perill de desnonament. 

- Hem impulsat campanyes i donat recolzament a d’altres: 

#mascaretesXtothom: persones voluntàries procedents del Racó Solidari, alumnes i El Didal del Prat 

van elaborar mascaretes solidàries per repartir-les tant a persones que havien de seguir treballant pre-

sencialment durant el confinament com als col·lectius més vulnerables durant aquesta crisi. Es van fer 

1.158 mascaretes per a persones adultes i 97 per a infants i es va col·laborar amb una altra iniciativa al 

Prat elaborant també 360 gorros per a personal sanitari. 



#ordinadorsXtothom: per trencar la fractura digital i possibilitar que els infants poguessin continuar els 

seus estudis durant el confinament, vam aconseguir equips informàtics a través de donacions. Un vo-

luntari del Centre els va revisar, formatejar i posar a punt per al seu ús. Es van lliurar en total 6 portà-

tils, 8 torres amb monitor, teclat i ratolí, 1 impressora i 2 teclats amb ratolí, tant a infants del Reforç 

Escolar de l’entitat com d’altres entitats locals: SAÓ-Prat i Càritas parroquial. La dinamitzadora del 

Punt Òmnia va recolzar telefònicament les famílies en la instal·lació dels equips a la llar i en va fer se-

guiment del seu funcionament. 

#menjarXtothom: vam col·laborar amb la iniciativa del Restaurant Rústic&Co coordinant, derivant i 

fent seguiment de les persones ateses al Centre. També vam buscar recursos per ajudar a mantenir 

aquest servei puntual i tan valuós d'àpats solidaris per a col·lectius en situació de greu vulnerabilitat.  

- El Punt Òmnia de l’entitat ha estat molt actiu: 

   Compartint recursos TIC’s a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram). 

   Elaborant i penjant vídeos tutorials al nostre canal de Youtube. 

   Resolent dubtes informàtics amb classes virtuals particulars. 

- Hem seguit treballant en alguns projectes formatius gràcies a la implicació de les persones voluntàri-

es que cada setmana han estat enviant reptes i tasques a les seves alumnes (Activa’t i Activa la ment), 

han seguit fent classes per videoconferència (Reforç escolar, Teatre i Gimnàstica),  han editat i enviat 

vídeos per practicar des de casa (Defensa Personal). 

Volem agrair de tot cor aquesta implicació i la de totes les persones voluntàries que, personalment, 

han mantingut el contacte amb el seu grup portant l’acció de Francesc Palau allà on l’equip coordina-

dor no podíem arribar amb tant detall. Perquè si alguna cosa hem après del temps de confinament és 

que tots i totes som importants i necessaris i tothom pot aportar el seu granet de sorra, només cal po-

sar-hi ganes i creativitat per adaptar-se a la situació.  

 

Després del confinament… 

Vam anar recuperant progressivament l’activitat, especialment a les àrees d’Orientació i Inserció socio-

laboral, que aquest any van reduir el temps de vacances davant l’allau de demandes rebudes.  

Durant l’estiu vam implantar el protocol de prevenció i vam oferir cursos intensius en llengua catalana 

i castellana per atendre la necessitat de comunicació de les persones nouvingudes i al setembre vam 

començar el nou curs de manera presencial amb totes les mesures de seguretat. 



Si ets particular: 

• Donant difusió als nostres projectes 

• Fent-te’n voluntari i aportant el teu temps i el teu saber 

• Fent-te’n soci col·laborador aportant una quota periòdica o puntual 

Si ets empresa/institució: 

• Promovent la nostra causa a la teva empresa/institució 

• Complint amb els objectius de RSC a través del patrocini/finançament d’un projecte 

• Fent-te sòcia o soci col·laborador aportant una quota periòdica o puntual 

• Establint convenis de pràctiques 

• Arribant a acords de col·laboració en espècies 

• Fent teaming (canalitzant com a empresa les aportacions periòdiques dels teus empleats) 

 

Gràcies a la teva col·laboració pots ajudar-nos a impulsar aquelles persones  

que tenen menys oportunitats. 

COL·LABORA AMB NOSALTRES 

Contacta amb nosaltres o fes el teu donatiu al compte  

ES18 2100 0320 1502 0023 7011 (La Caixa) 


