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Durant el curs, els projectes
d'acompanyament als joves han impulsat
accions grupals enfocades a motivar-los
en la participació comunitària i en la
ciutadania activa, tenim dues mans:
una per ajudar-nos, i una altra per ajudar
elsels altres; i també han encetat noves
iniciatives per a donar resposta als
joves migrats sols, amb propostes
formatives que sumin i complementin els
seus processos personals.

El treball amb famílies segueix sent
un eix prioritari que es va enfortint
ambamb l'acompanyament a les famílies
dels infants i adolescents que acompanyem
des del Centre Obert i a altres famílies
del Prat, especialment les que es troben en
les etapes primerenques de la criança
(amb nadons de fins a 3 anys) i les que 
tenen filles i fills adolescents.

Aquest curs 2018-2019 ha estat un curs
de celebració, hem fet 15 anys, de prendre
consciència i renovar el compromís amb
el nostre origen, amb el somni de les
persones que fa 15 anys van iniciar
aquest camí de construcció conjunta
ambamb els joves i amb la ciutat del Prat;
en aquests 15 anys més de 5.000
persones han participat en els projectes
i activitats organitzades perquè els i les 
joves tinguin un futur ple d'il·lusions.

I amb la mirada posada en el futur,
seguim treballant amb la voluntat
dd'adaptar-nos i reinventar-nos per trobar
la millor manera d'estar al costat
dels i les joves en el seu  camí
de recuperació de la motivació i
desenvolupament de les seves habilitats.
I seguim creient en les persones,
que és el lema que va impulsar
la cla creació de l'Associació.
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Finalment, un agraïment molt sincer
a totes les persones voluntàries que
sumen i ens enriqueixen i també a totes
les institucions, administracions públiques,
empreses i persones que ens donen el seu
suport i confiança per seguir endavant amb
la la nostra tasca.

M. Carmen Olaya
Directora SaóPrat

L'àmbit d'ocupació, amb els projectes
d'inserció sociolaboral, han facilitat que
durant el curs 120 persones hagin accedit
a un contracte laboral i que  18 joves,
després d'haver completat els seus
itineraris formatius, hagin accedit a la seva
priprimera experiència laboral a la nostra
empresa d'inserció.

SaóPrat renovem el nostre compromís
ferm amb el treball comunitari i de
promoció del territori, participant
activament en l'ecosistema d'economia
social i solidària que al Prat s'articula
enentorn la Fundació Cívica Esperanzah.

I tot això és possible només amb un
equip humà compromès, identificat amb
el projecte, que busquen la coherència
entre la teoria i la pràctica, orientat a
la construcció d'una cultura solidària,
de pau, a través de relacions igualitàries i
rrecíproques. Gràcies equip!
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29% voluntariat habitual
71% voluntariat puntual

Distribució per àrees:Resum
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En aquest treball hi impliquem les famílies,
perquè el puguin reforçar també a casa
i fomentem per elles espais d’orientació
específics per enfortir els vincles familiars.

Al Centre Obert fem activitats esportives
setmanals: piscina i multiesports (bàsquet,
futbfutbol, voleibol); tallers: tardes en família
quinzenalment i taller setmanal de cuina;
practiquem els hàbits saludables com
rentar-se les mans i les dents, i cuidem
l’alimentació. 
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Els infants i adolescents de 4 a 16 anys
en  situació de vulnerabilitat i risc social,
i les seves famílies, poden participar al
Centre Obert, un espai de suport i
acompanyament fora de l’horari escolar,
on realitzem activitats socioeducatives,
lúdiques,lúdiques, esportives i de reforç educatiu
que promouen el desenvolupament
personal. 

Treballem per l’adquisició d’hàbits 
saludables, valors i aprenentatges,
i habilitats socials bàsiques que
afavoreixen el desenvolupament social.

Centre Obert
Infància i família



A més, també duem a terme reforç
educatiu i aula d’estudi, un espai diari per
fer deures i resoldre dubtes; i també
activitats d’estiu, com ara les colònies i
el casal, en les quals aquest curs han
participat 120 infants.

Com ho ha viscut el Pau?

Al principi de curs al Pau li feia molta por banyar-se a la piscina. Necessitava molts flotadors
malgrat tocar amb els peus a terra. Li costava confiar en ell, sentir-se segur i capaç de poder
nedar. A partir del vincle amb les educadores i el treball coordinat amb la família, va anar
guanyant seguretat i es va animar a fer nous passos. Quan alguna cosa no sortia com ell
esperava, aprenia a gestionar la seva frustració i anava guanyant autoestima. Quan va acabar
l’estiu, el Pau es banyava a la piscina sense cap flotador.

Famílies que assisteixen a les tutories
i als tallers:

90%

Infants que milloren la seva socialització:

Infants que adquireixen els hàbits d’higiene
i alimentació saludable: 

66 infants participants
Durant el curs 2018-2019
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A l’espai de Criança fem activitats grupals
2 matins a la setmana i sessions
d'art-teràpia cada 15 dies, en què es
treballen qüestions com el procés de
migració o la solitud de la maternitat. 

En l’acompanyament a les famílies
ambamb adolescents, treballem a través
de dues modalitats: ”Cafès-tertúlia” i
“Un moment per a nosaltres”.

Als “Cafès-tertúlia” parlem sobre temes que
inquieten a les famílies: prevenció
d'addicció a les noves tecnologies,
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Treballem en dues línies d’acció: l’atenció
a famílies amb nadons (Criança), i
l’atenció a famílies amb fills adolescents.

El projecte intervé en dos moments
crucials per al desenvolupament dels
infants: la primera etapa de la vida
(de(de 0 a 3 anys), quan la família es troba amb
la novetat de la criança; i l’impàs dels
infants cap a la vida adulta, acompanyant
les famílies durant aquest procés.

Saó Famílies
Infància i família



37 famílies participants
Durant el curs 2018-2019

Nadons que mostren una millora del
desenvolupament integral:

Famílies que descobreixen nous serveis
d’infància i família al Prat:

Famílies que valoren positivament compartir
l’espai amb altres famílies:

sexualitat a l'adolescència... I a “Un moment
per a nosaltres” donem espais per tenir cura
d’una mateixa amb tallers com pilates, ioga
o art-teràpia.   

Les sessions individuals les fem amb totes
les famílies, en funció de les necessitats
queque poden tenir, i hi treballem aspectes com 
l'autoconeixement i l'autoestima.

La Karima té tres fills, un nen de dotze anys, una nena de set i el petit de només un any.
Va participar a Criança, on va establir forts vincles amb altres mares i educadores. A més,
gràcies al grup va aconseguir avançar en el seu aprenentatge del castellà i conèixer la cultura
d'aquí. El que més li va agradar del projecte va ser compartir l'espai amb el seu fill petit i amb
altres mares d'altres cultures. I també poder conèixer activitats al Prat: xerrades, tallers, etc.
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Com ho ha viscut la Karima?



El projecte forma part del Programa
CaixaProinfancia que té per objectiu
millorar oportunitats socioeducatives
d’infants i adolescents.

Participen 12 grups de 3 a 5 infants de 5
escoles del Prat. Els infants fan reforç
durant una durant una hora diària de dilluns a dijous.

Els grups són reduïts per tal d’afavorir que
cada infant trobi el seu lloc dins del grup i el
senti com un espai de seguretat. 
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Donem suport a infants de primària
perquè millorin els processos
d'aprenentatge i èxit escolar. 

Amb aquest reforç volem ajudar
que cada noi/a desenvolupi les seves
competències bàsiques, els seus resultats
acadèmicsacadèmics i el seu rendiment escolar,
i sobretot que aconsegueixi autonomia en
l'aprenentatge, millori els hàbits d'estudi,
i creixi en autoestima i socialització.

Reforç educatiu
Infància i família



SaóPrat  [ 13

58 infants participants
Durant el curs 2018-2019

Infants que han incrementat les habilitats
socials millorant la seva inclusió a l’escola:

Infants que han millorat els seus resultats
acadèmics i han superat el curs escolar:

El Marc fa 6è de primària, i participa en l’espai de reforç des de fa dos cursos. L'escola ha
observat en ell un canvi significatiu en l'àmbit acadèmic. Ha fet un progrés emocional molt
important i de vinculació, no només amb la seva educadora, sinó també amb els seus
companys. Ha millorat les seves capacitats d'organització i planificació de les tasques i ha
desenvolupat la seva capacitat empàtica vers els seus companys.

Com ho ha viscut el Marc?

L’objectiu compartit amb les famílies, 
tutors i tutores dels infants, i educadores fa
possible els bons resultats del projecte.
Els tutors i les tutores valoren molt
positivament el funcionament del servei
i destaquen la importància de l’atenció
gaigairebé individualitzada que es fa amb els
infants.



Treballem la llengua des d'un vessant d'ús
comunicatiu i d'interacció amb l'entorn, per
aquest motiu prioritzem l'adquisició de la
llengua oral a partir de qüestions d'interès
en la vida quotidiana.

Les dones fan classe 2 dies a la setmana
durantdurant 1 hora. S’organitzen en 3 grups
segons el nivell per tal de facilitar
l’adquisició de coneixements i el treball a
l’aula.
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Els Tallers d'integració ofereixen un espai
de socialització i aprenentatge per a dones
nouvingudes, la majoria d'origen magrebí,
i amb molt poc coneixement de català
i castellà.

La participació de les dones en diferents
activitatsactivitats lúdiques les ajuda a conèixer la
nostra llengua, la ciutat del Prat i els seus
recursos, i guanyar autonomia en el seu
dia a dia.

 

Tallers d’integració
Infància i família



A més, participen en activitats amb la
comunitat i esdeveniments de la ciutat:
la Castanyada, el Nadal, el dia de la Dona,
Carnestoltes, Sant Jordi, les Sopes del món
o l’Iftar.

Dones que amplien les competències
lingüístiques i es relacionen satisfactòriament:

Dones a qui els agrada participar de les 
sortides i activitats a la ciutat del Prat:

L'Amina ha aconseguit dedicar els pocs espais que té a estudiar castellà. Fa pocs mesos va
començar a venir als tallers, i ara està centrada a pensar sobre el seu futur laboral.
Comparteix aula amb altres dones marroquines, i totes riuen quan han de sortir a la pissarra.
Els fa vergonya no saber fer-ho bé, però les seves mirades s'omplen d'il·lusió quan s'adonen
que aprenen nou vocabulari.

30 dones participants
Durant el curs 2018-2019

Com ho ha viscut l’Amina?
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del municipi, per afavorir la convivència,
la participació i l’empoderament dels joves.

Els tallers que hem realitzat amb una
mitjana de 10 joves participants per taller
han estat:

- Teatre i expressió corporal
- Ho- Hort urbà
- Taller prelaboral
- Reparació de bicicletes
- Creació audiovisual
- Taller de voluntariat
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A Passarel·la acompanyem i orientem a
joves a partir dels 16 anys a través
de sessions individuals on fomentem
l'autoconeixement, la motivació i 
l'autoestima.

L'objectiu és acompanyar-los en la presa
dede decisions sobre el seu itinerari personal,
professional i/o acadèmic.

Aquest curs hem impulsat una proposta
d'intervenció grupal basada en tallers,
alguns dels quals han estat de caràcter
universal i oberts a la resta de jovent 

Passarel·la
Joves



70%

Aconsegueixen un dels seus objectius personals:

60%

Participen a un o més dels 9 tallers grupals:

Inicien una activitat formativa o laboral:

Els joves han participat en iniciatives
i activitats del municipi, com ara el
Festival Altraveu, el Festival Esperanzah,
i d'altres activitats de voluntariat com el
realitzat amb la Fundació Arrels.
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Com ho ha viscut la Júlia?

80 joves participants
Durant el curs 2018-2019

La Júlia té 19 anys, va venir a Passarel·la després d’haver deixat 1r de Batxillerat per estrès
i ansietat. Les crisis d’ansietat li impedien iniciar nous camins, i es trobava estancada.
A poc a poc, a través d’un treball individual es va anar obrint, i començant a participar en les
activitats grupals. Va assistir als campaments i la vivència de noves experiències
li va permetre generar nous vincles. Aquest curs ha finalitzat la formació de monitora de
lleure i ha iniciat una formació online al cicle formatiu de grau superior d’Integració Social. 



Treballem amb els joves 2 hores diàries
de dilluns a dijous.

Les sessions d'aula són l’espai on fer els
deures de classe i estudiar pels exàmens,
aprendre i aplicar hàbits d'estudi i
organització de les tasques.

AA les activitats i sortides grupals
potenciem la cohesió de grup i que
els joves coneguin els recursos del territori. 
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Acompanyem i donem suport en l'estudi
a joves entre 12 i 15 anys que cursen l'ESO,
i a joves de 16 a 21 anys que estan en cursos
d'educació postobligatòria.

Treballem tècniques, hàbits  d’estudi i
d’organització del temps, així com la
gestiógestió de les emocions, les projeccions
individuals i les motivacions.

Des de Bassa també oferim un espai
d’estudi per als joves que han estat
expulsats de l’institut perquè tinguin 
una alternativa d’acompanyament.

Bassa
Joves



Les tutories individuals són espais per
escoltar els joves i donar-los eines que els
ajudin a assolir els seus objectius.

Aquest curs, hem obert un espai a l'Institut
Les Salines que ha facilitat l'accés de més
joves al servei.  

El Suhail té 17 anys. Quan cursava l'ESO el solien expulsar de l'Institut, i va començar a
assistir al projecte Bassa. La seva idea era poder cursar Batxillerat. Amb molt d'esforç
i l'acompanyament de les educadores va aconseguir aprovar el graduat de l'ESO i aquest curs
ha començat el Batxillerat. Han millorat molt els seus resultats acadèmics. Ara té molta més
seguretat en si mateix, més habilitats socials, motivació i compromís. Al principi tenia
vergonya d'assistir a un lloc nou, però a poc a poc es va anar sentint a gust amb companys
i educadoi educadores.

Joves que s’inscriuen al circuit formatiu reglat
i segueixen estudiant:
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Com ho ha viscut el Suhail?

77 joves participants
Durant el curs 2018-2019



A Marhaba oferim un espai d’acollida
i d’aprenentatge del castellà per a aquests
joves entre 16 i 18 anys, que es troben sota la
tutela de l’Administració –DGAIA– i vivint
en centres que en depenen. També a joves
atesos pels Serveis Socials del Prat de
LLlobregat, que tot i vivint amb les seves 
famílies, tenen la mateixa necessitat.

Els joves aprenen la llengua a diferents
nivells 2 matins a la setmana.
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Marhaba és un nou projecte per donar
resposta a una necessitat que incrementa
dia a dia arreu del territori: l'acollida de
joves nouvinguts sense referents adults.

Els joves provenen de diferents països,
especialment del continent africà.
ElEl projecte rep el nom de Marhaba perquè
en àrab aquesta paraula té a veure amb
l'acollida, amb la benvinguda, amb rebre
l'altre.

Marhaba
Joves



Joves que milloren en la comprensió
i l’expressió oral de la llengua castellana:

85%

Joves que coneixen el context social i cultural
de l’entorn on viuren:

El coneixement de la cultura i les tradicions
és una prioritat del projecte i durant el curs
els joves han participat en activitats com:  

- Festa de Sant Jordi
- Ruta Delta KM0
- Torneig esportiu 
- - Taller de cuina

El Mohammed jugava a voleibol i volia arribar a ser professional al Marroc, però li demanaven
que pagués per poder estar en un equip. Les condicions econòmiques de la seva família eren
molt complicades i va decidir marxar. Porta gairebé un any en un centre de menors.
A Marhaba ha trobat un espai on obrir-se a poc a poc i, gràcies a haver establert una bona
comunicació, i al vincle amb les educadores, comença a expressar-se amb confiança
i a gaudir d'un espai tranquil per resoldre dubtes i traçar les línies del seu futur.

16 joves participants
Durant el curs 2018-2019

Com ho ha viscut el Mohammed?
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Realitzem sessions individuals on els joves
poden explicar com estan,  com se senten,
i compartir situacions que els inquieten,
o dubtes sobre com gestionar conflictes.

Cuinar és una eina perquè treballin
temes personals (autoestima, inseguretats,
rrelacions socials, capacitats, hàbits, etc.),
i un primer pas per definir què volen
fer. A més, és una eina estimulant:
desenvolupen la creativitat, preparen
elaboracions en grup i després gaudeixen
de l'àpat en companyia.

JA! (Joves Actius) és un projecte en què
participen joves amb patiment emocional
on, a partir d’una formació anual
com auxiliars de cuina, desenvolupen
competències professionals i habilitats
socials que els faciliten la seva inclusió
socisociolaboral.

Fomentem que els joves s’impliquin en el
seu propi itinerari d’inserció laboral i/o en
un posterior procés formatiu, per tal que
pensin i projectin nous escenaris de futur. 
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JA!
Formació



Accedir a unes pràctiques i finalitzar-les
amb èxit és un repte molt gran per aquests
joves. És un període en què es veuen molt
exposats, han de ser capaços de complir
amb uns hàbits laborals i complir amb la
feina que els demanen.

L'Amadou té 19 anys, té certes dificultats en l'aprenentatge i no va poder acabar l'ESO.
El pas pel projecte JA! li ha permès seguir rutines que no tenia, aprendre a obrir-se amb els
companys i relacionar-se. Ha vist que la cuina se li dóna bé i pot ser una opció de futur.
Va aconseguir fer les pràctiques a l'Acadèmia Sanchez-Casal i acabar-les amb èxit.

Com ho ha viscut l’Amadou?

Adquireixen les competències necessàries
per encarar el món laboral:

Aconsegueixen fer front a un període de
pràctiques de cuina en una empresa ordinària:
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12 joves participants
Durant el curs 2018-2019



Durant el curs, en el marc del programa
Incorpora de La Caixa, hem fet les següents
formacions:

- Peixateria, en col·laboració amb 
   Mercabarna 

- Estètica i perruqueria, col·laborant
   amb el G   amb el Gremi Provincial Artesà de
   Perruqueries de Barcelona 

- Auxiliar de cuina 
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Dins de l'àrea de formació, realitzem cada
curs diverses formacions a mida que es
dissenyen a partir d'una anàlisi de
les tendències del mercat de treball,
les necessitats de les empreses i les 
oportunitats laborals que ofereixen.

AmbAmb la col·laboració de les empreses,
posem en marxa accions formatives que
obren portes a les persones que tenen més
dificultats per accedir a un lloc de treball.

Formacions a mida
Formació



- Serveis auxiliars i consergeria 

- Hostaleria d'Estiu, en el marc del 
   Programa Garantia Juvenil

La Nissa té 43 anys, va conèixer Saó gràcies a la Fundació Bayt al-Thaqafa on cursava classes
de castellà, ja que no parlava aquesta llengua. Necessitava formar-se i treballar per accedir a
un lloc de feina, i poder-se fer càrrec dels seus 4 fills. Malgrat les seves dificultats amb
l’idioma, gràcies al seu entusiasme i al seu esforç va superar amb èxit la formació de
peixateria en col·laboració amb Mercabarna, on va realitzar les pràctiques i on finalment
l’han contractat.     

Peixeteria

Com ho ha viscut la Nissa?

Auxiliar
de cuina Consergeria

Persones insertades segons la formació:
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80%

46% 55%

93 persones inscrites
Durant el curs 2018-2019



que generen i reforcen els itineraris
d'inserció. Aquest curs 120 persones han
accedit a un contracte laboral.

Durant el curs realitzem càpsules de
recerca de feina, sessions setmanals
grupals on donem eines per a l’elaboració
dede currículums; així com sessions
de formació, orientació i competències;
simulacres d'Speed Dating; i monogràfics
sobre autoconeixement, gestió emocional
i habilitats socials. 
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A l'espai d'Inserció acompanyem i
orientem a les persones perquè adquireixin
els recursos necessaris per a la recerca
activa i autònoma d'ocupació. 

Ajudem a potenciar les motivacions
personals i les tècniques que facilitin la
superaciósuperació d'una entrevista de  selecció,
i la consolidació d'un contracte laboral.

La col·laboració i les aliances amb les
empreses és cabdal, tant per les
oportunitats laborals com les formatives 
 

Inserció laboral
Ocupació



Duració de les contractacions

També realitzem sessions individuals per
definir, conjuntament amb els participants,
les estratègies necessàries per identificar
les competències del seu projecte laboral
i personal. 

El Sergio té 30 anys i va conèixer Saó a través d'un amic. En aquell moment es trobava una
mica perdut. Estava en situació d’atur i volia créixer professionalment, estar preparat per a
nous canvis i poder accedir més fàcilment al mercat laboral. Participant en les sessions
grupals, ha aconseguit gestionar els nervis i deixar enrere inseguretats, i practicar
molt com superar una entrevista de feina per poder-ho afrontar en situacions reals.
Actualment treballa de conserge en una escola i ha aconseguit un contracte indefinit.

234 persones participants
Durant el curs 2018-2019

Com ho ha viscut el Sergio?
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Els joves participen en la formació de
manteniment i reformes o en la de disseny
gràfic, i en el projecte d'orientació i inserció
laboral.

Durant el temps que estan contractats,
els joves han de seguir la formació, assistir
aa les tutories individuals amb l’educadora
referent i a les sessions de recerca de feina.

Actualment l'empresa compta amb 2 línies
d'activitat:
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L'Empresa d'inserció neix com a resposta
educativa i d'orientació a joves entre els 16
i 23 anys, que per diferents circumstàncies,
no poden inserir-se al món laboral ni tenen
clara una perspectiva formativa de futur.

L'objectiu és procurar la integració social a
ttravés d'una experiència laboral exitosa en
un entorn protegit i amb acompanyament.

Empresa d’inserció
Ocupació



En Michael té 20 anys i es va formar a Saó en reformes i manteniment. Un cop finalitzada la
formació, el vam contractar a la nostra empresa d'inserció, on va poder aprendre un ofici
i tenir la seva primera experiència laboral. Durant el contracte, compaginava els seus horaris
laborals amb els seus estudis de jardineria. Ara treballa de jardiner, després d'haver cursat
també unes pràctiques d'un PFI de jardineria, i vol seguir formant-se per convertir-se encara
en un millor jardiner.
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SaóReformes
Reformes integrals i manteniment general
d'edificis.

SaóDisseny
Disseny gràfic i comunicació.

Com ho ha viscut el Michael?

35 contractes d’inserció
Durant el 2019
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Des de l'inici de l'associació, el 2004,
SaóPrat es va pensar com una entitat
compromesa en la construcció de la ciutat,
com a part d'un ecosistema. 

Aquest curs, refermem el nostre
compromís amb el Prat i la seva gent
ii afermancem el nostre posicionament
com a agent actiu de l'economia social
i solidària com a entitat membre de la
Fundació Esperanzah i com a sòcia
fundadora de la Cooperativa Esperanzah.

El juny del 2019 vam celebrar el 15è
aniversari de SaóPrat compartint una
diadadiada plena d'activitats lúdiques i amb
un dinar al parc del Fondo d'en Peixo
amb més de 350 persones: voluntàries,
treballadores, persones que participen en
els projectes, i altres entitats i veïnes del
Prat, que van voler donar-nos el seu escalf
i estima. 

Aquesta festa no hauria estat possible
sense la participació del grup de batucada
Krestatum, els Castellers del Prat i les
voluntàries i joves dels projectes de Saó que
van participar en la logística, preparació i
dinamització de la festa.

Fem Prat



Formem part de: 

ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social
Fundació Cívica Esperanzah
Cooperativa Esperanzah
XES, Xarxa d’Economia Social
FEICAT, Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya
ASCA, Associació SASCA, Associació Solidària Contra l’Atur
PEI’jove
COOP57
El Prat Empresarial
FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
AEBALL, Associació Empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat

Participem a:

TTaula d’Infància del Prat de Llobregat
Taula Comunitària de Sant Cosme
Consell Municipal de Salut del Prat de Llobregat
Taula d’Economia Social del Prat de Llobregat
Taula de Participació Social de Catalunya
Consell Municipal de Serveis Socials
Consell Municipal de la Dona
TTaula Voluntariat del Prat de Llobregat
Taula Nova Ciutadania del Prat de Llobregat
Xarxa Jove Barcelona, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona
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Fem xarxa



L’associació SaóPrat som una entitat
transparent i responsable amb el
finançament que rebem, tant públic com
privat, que ens permet desenvolupar els
nostres projectes.

83%
Atenció directa

4%
Comunicació

2% Amortitzacions

1%
Despeses financeres

10%
Administració

El balanç que presentem a continuació
correspon al curs 2018/2019, on la xifra 
de tancament és 2.251,87€. *

* pendent auditoria de comptes març 2020.
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Despeses: 1.117.413,84€ *

Distribució de despeses per àrees:

Ingressos: 1.119.665,71€ *

Distribució per font de finançament:

55%
Finançament
públic

37%
Finançament

privat

8%
Ingressos propis

Els comptes clars
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Regals solidaris
Converteix els teus regals en oportunitats
per millorar la vida d’infants i joves.
Dóna una ullada a la nostra web i
descobreix les propostes que et podem
personalitzar.

Ets una empresa?
Dóna oportunitats laborals o acull alumnes
en pràctiques, contracta serveis de la
nostra empresa d’inserció, fes sòcia la teva
empresa o finança un projecte concret,
o fes que el teu equip participi en un
vvoluntariat corporatiu. Participa!

Fes-te voluntari/a
Participa donant suport en activitats
educatives, de lleure, d’esport, o en tasques
d’administració i gestió de l’entitat.
Pots fer-ho en diferents projectes i horaris.
La teva implicació i solidaritat és clau per
transformar la societat. Ctransformar la societat. Col·labora!

Fes un donatiu
Ajuda’ns a cobrir les despeses bàsiques per
oferir serveis de qualitat a infants, joves i
famílies. Pots fer un donatiu des del nostre
web o al compte: ES46 2100 0130 1802 0057
1198 i beneficiar-te d’una desgravació entre
elel 35% i el 75% del que aportes, segons 
si ets entitat jurídica o particular.

Suma’t a Saó



Un curs més, tot el que hem fet ha estat
possible gràcies a la col·laboració i suport
de moltes persones que des de les
empreses, administracions, institucions,
o a títol personal han volgut sumar-se a Saó
per contribuir a construir una societat 
mmés justa, igualitària i amb més
oportunitats per a tothom.

Col·laboradors:

El Prat Empresarial, Mercabarna, Amazon,
Fundació Creatia, Fundació Agbar, Fondo
Solidario Santander, The Colour Box, Tryp
Aeroport, Fundació Probitas, Fundació Nous
Cims, Confer, Aigües del Prat, Acadèmia
SaSanchez-Casal, Fundació Rubricatus,
Fundació Cassià Just, Verdemar,
El Calamar, La Lluna en un cove, Residència
Montserrat Betriu, Angel Assessors, 

Mail Boxes El Prat, Instrumentació
Analítica, Fundació Espigoladors,
Pastisseria Nova San Jose, Fundació
Roviralta, Rotery Club El Prat, Lavola,
Black & Decker, Convatec, Universitat
Internacional de Catalunya - UIC,
ResidèResidència La Torreta, Canaletas, Fira de
Barcelona, Fundació Cívica Esperanzah,
ISS Facility Services, Plastiverd, Fundació
Francesc Palau, Philarthropic.

SaóPrat  [ 37

Gràcies!



Tu també pots ser
 la veu de Saó

Diga’ns el que penses en 140 caràcters...

@saoprat



Associació SaóPrat 2020



Avinguda del Canal, 110
08820, El Prat de Llobregat
Tel. 934 79 23 78

Creiem en les persones

www.saoprat.net


