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SaóPrat Memoria 2016_2017

A SaóPrat treballem des de l’any 2004 per generar oportunitats i 
afavorir la inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat.
 
Volem que les persones trobin la sortida que els permeti millorar la 
seva situació i viure el seu present i el seu futur amb dignitat. Ho 
fem a través de projectes educatius, formatius i d’integració en el món 
laboral, treballant de forma personalitzada, fent que cada persona 
sigui protagonista i responsable, del seu propi procés de desenvolu-
pament i creixement.

Una nova mirada
Valorant l’esforç i reconeixent les capacitats personals, animem les 
persones a superar-se cada dia i destaquem les seves potencialitats 
per sobre de les seves carències. Reforcem el treball d’autoconeixe- 
ment, ja que és el primer pas per millorar les dificultats que puguin tenir.

Cada persona és única
Potenciant les habilitats socials, de comunicació i relació i apre-
nent-les a gestionar positivament.

Adaptat a cada ritme
Fent les persones protagonistes del seu procés educatiu. L’estil és 
participatiu i s’adapta als infants, adolescents i joves des de l’atenció 
personalitzada, respectant els seus ritmes personals. 

El valor de la diferència
Vivint positivament la interculturalitat, la convivència i la relació entre 
les diverses cultures i pobles. Treballant els valors de la democràcia, la 
llibertat, la solidaritat, la tolerància i el respecte i la valoració de la di-
versitat i les diferències d’opinions, opcions i orientacions personals.

“Sigues el canvi 
que vols veure 
al món”

Treballem des 
de l’any 2004 
per generar 
oportunitats.
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% usuaris per àrees

Equip educatiu i tècnic de SaóPrat

Persones 
ateses

837
52% homes
48% dones

83% 
El Prat de Llobregat 

17% 
Baix Llobregat  

i Barcelonès

Equip  
educatiu  

i tècnic

59
13 homes
46 dones

Infància i família
Orientació
Formació
Inserció
Empresa inserció

40%
22%
13%
21%
4%

Fem Xarxa

Qualitat  
i transperència

Fundació Cívica Esperanzah
El Prat Empresarial
XES Xarxa d’Economia Social i Solidària
Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
FEICAT (Federació d’Empreses d’Inserció 
de Catalunya)

Tenim els comptes auditats. 
Ens hem certificat en la ISO 9001:2015

Taula d’infància del Prat de Llobregat
Taula comunitària de Sant Cosme
Consell Municipal de Salut del Prat de Llobregat
Taula d’Economia Social
Taula de Participació Social de Catalunya
Consell Municipal de Serveis Socials

ASCA (Acció Solidària Contra l’Atur)

Formem part de: 

Participem a: 

Col·laborem amb:

Administració, comunicació  
i coordinacions de projectes 

Equips educatius 

Professionals de disseny i reformes 

Voluntaris 
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Creiem en las 
potencialitats  
i capacitats  
de cada una  
de les persones 
que acompanyem. 

Entre tots els projectes, 
hem acompanyat 837 
persones, el 90% d’elles 
menors de 30 anys.

“Sigues el canvi que vols 
veure al món”

Aquest és el nostre lema, el que ens mou i ens compromet dia a dia 
en el nostre treball amb els infants, adolescents i joves, principalment 
del Prat de Llobregat.

A SaóPrat creiem en les potencialitats i capacitats de cada una 
de les persones que acompanyem. La nostra tasca socioeducativa 
s’encamina a que cada infant, jove i adult, sigui protagonista del seu 
procés educatiu, concebent la nostra intervenció com una part de la 
xarxa per garantir una mirada holística i coherent sobre els processos 
i itineraris de les persones.

Durant el curs 2016_2017 s’han consolidat els nostres projectes amb 
creixements significatius en l’orientació a joves, amb la incorporació 
dels programes Integrals de Garantia Juvenil i amb l’increment de 
joves a Bassa i, també, en la inserció sociolaboral. Entre tots els pro-
jectes, s’han acompanyat 837 persones, el 90% d’elles menors de 
30 anys.

Fem una aposta decidida per la comunitat i la promoció del terri-
tori, a través de l’economia social, solidària i el desenvolupament 
sostenible per això impulsem i participem activament en accions 
compartides amb la Fundació Cívica Esperanzah.

Des de la perspectiva interna, durant el curs 2016_2017 s’ha encetat 
una nova estructura organitzativa, més participativa, que ens permet 
ser més eficients en l’ús dels nostres recursos i en l’execució dels 
nostres projectes. Hem seguit dedicant temps, esforços i recursos per 
a que totes les persones que integrem l’equip SaóPrat desenvolupem 
les nostres tasques des del compromís amb els nostres valors i 
estil d’intervenció.

El principal repte que ens plategem per al curs 2017_2018 és treballar 
per a definir els nostres eixos estratègics per als propers anys, que 
ens han d’orientar i guiar en el nostre dia a dia fent-nos més fortes i 
amplificant l’impacte que generem.

Finalment, un agraïment molt sincer a totes aquelles institucions, ad-
ministracions públiques, empreses i persones que amb el seu suport i 
confiança ens animen a seguir endavant amb la nostra tasca.

M. Carmen Olaya, directora de SaóPrat
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“El que aprenem, 
experimentem  
i vivim durant  
la infància  
és important  
per créixer  
de manera  
saludable”

111 infants
60% nois
40% noies
Nº total participants  
durant el curs

Participació
Centre Obert 
Infantil 
7 nois
3 noies
Primària
35 nois
22 noies
ESO
24 nois
20 noies

Centre Obert
És un espai educatiu i de convivència per a nens i nenes i adolescents 
on els acompanyem i els fem costat en el seu creixement com a 
persones: tant en la dimensió social (de socialització, de relació amb 
els companys i companyes, de treball de les habilitats socials, de la 
gestió de les emocions i l’afectivitat), com en la creació d’hàbits sa-
ludables  ( l’higiene, la cura del propi cos, l’alimentació ) i la dimensió 
més acadèmica (a través del reforç educatiu, hàbits d’estudi i motiva-
ció per l’aprenentatge).

El joc, les manualitats, l’esport, riure i compartir estones amb els amics 
entre d’altres coses més ens ajuden a créixer i a créixer gaudint. Al 
Centre Obert els nens i nenes troben un espai tranquil i de confiança 
on se senten segurs i estimats.  

El que hem aconseguit

Aquest curs ens hem centrat en l’educació 
emocional, la identificació de sentiments i 
emocions i com gestionar-les de la millor ma-
nera per a tothom. 

El 90% de les famílies han participat en les ac-
tivitats familiars proposades. 

El 80% dels nens i nenes han acceptat millor la 
varietat en els àpats i el que és més saludable 
pel seu cos. 
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Activitats destacades

Activitats familiars.
Les famílies han participat d’una activitat familiar per compartir un es-
pai lúdic amb els seus fills i filles. Els ha ajudat a reforçar els vincles 
positius entre ells. Amb l’entitat EDUVIC hem encetat uns grups de 
teràpia familiar que han estat molt ben valorats pels participants i amb 
un impacte en el clima familiar molt positiu.

Sentit animal. 
Els animals desperten en les persones emocions i comportaments 
que els poden ajudar a gestionar millor els seus nivells d’estrés, ansi-
etat, autoestima, etc. Aquest curs un grup de 6 nens i nenes han par-
ticipat setmanalment d’una activitat amb gossos dirigida per l’equip 
de Sentit Animal que els ha ajudat a obrir-se, relaxar-se i expressar les 
seves pors i inquietuds.

Casal d’estiu i campaments. 
Juliol i agost han estat els mesos més esperats pels nens i nenes del 
Centre Obert perquè han pogut gaudir d’un estiu divertit on s’han fet 
un munt d’activitats: piscina, platja, Port Aventura, Tibidabo, tallers de 
cuina, manualitats, excursions i campaments. Un any més, s’ha obert 
durant el mes d’agost un espai perquè els adolescents puguin trobar-
se i organitzar aquelles activitats que més els hi agraden.  

Tallers. 
Apostem per un Centre Obert basat en la participació com a eina per 
treballar l’autogestió de les necessitats i el temps, així com la cons-
tància. Aquest curs s’han proposat dos tallers diaris per trimestre i 
han estat els propis infants i joves que han escollit a quins es volen 
apuntar i s’hi han compromès. El 90% dels nens i nenes assisteixen 
i gaudeixen dels tallers que han escollit. Alguns d’aquests tallers han 
estat: cuina, esport, natació, hip-hop, graffiti, manualitats, disseny, 
bricolatge, costura, arts marcials...

“El que més m’agrada de 
Saó és poder confiar en 
les educadores i expli-
car-els-hi què em passa” 
Sara, grup d’adolescents. 

“Quan vaig a la Caseta 
m’ho passo bé perquè 
aprenc moltes coses  
i juguem molt” 
Pau, grup de petits.

“El dia que millor m’ho 
passo és el dia que venen 
els meus pares i juguem 
junts, ens ho passem 
molt bé” 
Marc, grup grans.

151 infants
58% nois
42% noies
Nº total participants  
durant estiu
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Reforç escolar  
Poder seguir el ritme de l’aula, entregar els deures a temps, concen-
trar-se, estudiar i treure bons resultats als exàmens i ens els treballs, 
sentir-te integrat i acceptat al grup-classe, etc. són aspectes impor-
tants per l’autoestima dels nens i per motivar-se i gaudir de la vida es-
colar i de l’aprenentatge. Amb l’espai de reforç escolar, amb un treball 
molt individualitzat, superem les dificultats en l’aprenentatge i els 
hàbits que presenten alguns infants els primers anys d’escolarització i 
prevenim, a mig termini, el fracàs i l’abandonament escolar. 

Busquem millorar els resultats acadèmics, adquirir eines d’estudi bà-
siques i assimilar els continguts necessaris perquè els nens i les nenes 
puguin seguir endavant en el seu procés educatiu i formatiu. 

El que hem aconseguit

El 80% dels infants han presentat millores en 
els seus resultats acadèmics.

El 90% dels nens i nenes han vist l’espai com 
un lloc on se’ls valora, se’ls anima a superar 
les seves dificultats i es reconeixen els seus 
avenços.

El 90% dels infants han assistit diàriament als 
espais de reforç.

52 infants
 60% nois

 40% noies

5 escoles  
participants 

Bernat Metge, Institut Es-
cola, Pepa Colomer, Escola 
del Parc, Josep Tarradellas   

Nens per classe
de 3 a 5  

Grups
11

“En mi casa no puedo 
hacer los deberes porque 

me cuesta mucho, cuando 
vengo aquí me ayudan”

Maria. 

“A Saó m’ajuden molt  
a fer els deures.  

De vegades vinc sense 
ganes perquè després 

de tot el matí estudiant… 
però sempre en trec profit 

i marxo amb la feina feta  
i content”

José.

Cicle inicial 
Cicle mitjà
Cicle superior

4 9
6 11
11 11

Estudis cursatsInfants 
que han  

participat
31 nois

 21 noies
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Tallers  
d’integració 
Els tallers són espais oberts, propers i acollidors per a dones mi-
grades que permeten ampliar els seus cercles d’amistats i de par-
ticipació, i conèixer i aprendre la llengua tot parlant de temes quo-
tidians. Aquest espai les apodera, els dóna seguretat i guanyen en 
autonomia en el seu dia a dia a la ciutat.

“Aconseguir que les dones vinguin a SaóPrat no sempre és fàcil. De 
vegades les obligacions i el seu rol en la família fa que els costi gaudir 
d’un espai per a elles mateixes” diu la Julia, una de les 6 voluntàries 
que dinamitzen els tallers. Sortir dels seus entorns més familiars i anar 
més enllà de l’escola dels fills i de la compra diària és molt important 
per la integració social de les dones migrades. Conèixer altres perso-
nes, descobrir la ciutat, els seus racons i carrers, les biblioteques i els 
centres cívics, el transport, etc. i fer-ho de manera lúdica i distesa, aju-
da a trencar estereotips, promou la tolerància i contribueix a la cohesió 
social.  La llengua és també un factor clau per la integració social i per 
això procurem treballar-la en les trobades que fem.

El que hem aconseguit

El 90% de les dones han assistit a les sortides 
i xerrades que hem organitzat sobre cultura, 
salut i educació.

El 60% de les dones han començat a utilitzar 
i a gaudir dels serveis i propostes culturals de 
la ciutat.

El 65% de les dones s’han sentit més segures 
al moure’s per la ciutat.

Nº total  
de dones

18

“Desde que vengo a 
Saó voy al médico con 
más confianza, ahora 

entiendo lo que el 
médico me dice, en-

tiendo qué le pasa  
a mi hija”

Khadija.
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74 joves 
60% nois
40% noies

Participació  
per edat
16_18 anys
30 nois
24 noies
18_21 anys
14 nois
6 noies

Orientació

“Creiem  
en la capacitat 
del joves per  
sortir-se’n”

Bassa  

A Bassa els adolescents i els joves troben un espai d’acompanya-
ment i suport per superar amb èxit l’etapa obligatòria i post obli-
gatòria: els ajudem a adquirir les eines, tècniques i hàbits d’estudi 
necessaris per tal d’aconseguir resultats positius que els motivin a 
continuar un itinerari formatiu i acadèmic present i futur. Ajudem als 
joves a destriar entre les diferents opcions formatives i que agafin au-
tonomia en aquest àmbit. 

Treballem la responsabilitat i la motivació envers els estudis com a 
factor clau de creixement personal i professional.

El que hem aconseguit

61 joves han superat el curs escolar.

El 90% dels joves han adquirit eines per l’au-
torganització del temps d’estudi.

Disminució en l’abandonament durant el pri-
mer trimestre a cicles mitjans.

Els espais individualitzats han permès treba-
llar motivacions i la creació de nous projectes 
personals.

“Jo vaig començar al 
setembre i quan vinc 
treballo molt en equip, 
cosa que normalment al 
centre on estudio no fem. 
Podem fer servir els orde-
nadors i internet, i per als 
treballs en grup és ideal. 
Si estic sola a casa no 
estudio, perque miro la TV 
o el mòbil, en canvi aquí 
sí perquè em motiven 
i les educadores són molt 
maques”
Isa, estudiant d’auxiliar 
d’infermeria a l’Institut les 
Salines. 
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Estudis cursatsNº de grups

3
2 grups amb

joves que estan en ensenya-
ments post obligatoris  

i els acompanyem perquè 
no abandonin.

1 grup amb
joves d’ESO que han estat 

expulsats i treballem as-
pectes acadèmics, emo-

cionals i de comportament 
perquè no abandonin.

ESO
GESO
PFI
CFGM
Batxillerat
CFGS

22
3
8
19
14
8
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Passarel·la 

Volem que els joves tornin a creure en ells mateixos. Des de Pas-
sarel·la fem costat als joves en el camí que decideixen iniciar, treba-
llant les habilitats socials, potenciant les capacitats personals, el co-
neixement d’un mateix i l’apoderament per tal de que puguin trobar 
inquietuds i recuperar la motivació per construir-se un projecte propi 
que els il·lusioni. 

Creem contextos que facilitin i afavoreixin l’apoderament i l’autonomia 
dels joves, donant suport a la creació i activació de la relació amb l’en-
torn i la xarxa social, i implicant-los i posant-los en el centre de totes 
les decisions que van formant el seu procés vital. Volem desvetllar 
processos d’interès i motivació cap a la formació continuada i cap a 
la participació activa en la societat on es desenvolupen i conviuen. 

El que hem aconseguit

97% d’assistència a les tutories individuals.

El 80% dels joves han guanyat autonomia 
i han millorat l’autoestima.  

33 dels joves han iniciat i sostingut propostes 
formatives reglades.

46 joves s’han inserit al mercat laboral.

Activitats destacades

Campaments a Planoles
El lleure és un dret fonamental pels infants i joves i té molts beneficis 
pel seu desenvolupament. Un grup d’11 joves han pogut gaudir de 
la natura durant 5 dies: una remuntada del riu Freser, una via ferrata 
i escalada, així com activitats més d’introspecció i autoconeixement. 

202 joves
63% nois

37% noies

Participació  
per edat

16_18 anys
93 nois

52 noies
19_30 anys

33 nois
24 noies

“Estava molt desorien-
tada i amb molta ràbia 

amb tothom i amb el 
món. A Passarel.la em 
van ajudar a descobrir 

el que volia ser i fer. 
Avui ja tinc més clar 
com vull enfocar la 

meva vida i estic més 
tranquila”

Esther.
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“Acompanyem  
en la feina  
de trobar feina”

Inserció laboral  

Els joves i les persones en situació d’atur de llarga durada necessi-
ten disposar de les eines i recursos personals que els ajudin a iden-
tificar oportunitats de feina i a poder participar en els processos de 
selecció en igualtat d’oportunitats. Cal establir plans de treball indivi-
dualitzats per potenciar les capacitats, competències i habilitats so-
cials necessàries per accedir i sostenir un lloc de feina. Construim 
relacions de confiança amb el teixit empresarial que és generador 
d’oportunitats laborals. 

Acompanyem les persones per a que puguin ser protagonistes 
del pla de treball que s’han marcat, per a que millorin les compe-
tències transvesals clau (treball en equip, adaptabilitat, responsabilitat 
entre d’altres) com a pas necessari per accedir a un lloc de feina i per 
a que tinguin els recursos personals suficients per a sostenir aquest 
lloc de feina.

El que hem aconseguit

90 empreses contactades, 47 d’elles noves. 

68 noves ofertes de feina captades.

S’han insertat 73 persones.

“Estic molt contenta 
perquè vaig passar el 
procés de sel.lecció, he 
aconseguit treballar en un 
lloc que m’agrada i a més, 
puc compaginar-ho amb 
els horaris dels meus fills”
Carolina. 

“Amb SaóPrat hem pogut 
seleccionar el personal 
adequat amb pocs dies, i 
tots s’han adaptat a l’equip 
amb molt bona actitud”
Empresària del Prat  
de Llobregat.
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Inserció laboral Inserció laboral

Estudis cursats

Per edat

Insercions

73

Acompanya-
ments

173

16_18 anys
19_30 anys

16_18 anys
19_30 anys

18 11
26 10

54 51
20 48
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“La formació  
és clau perquè 
cada jove pugui 
construir el futur 
que desitja”

Formació  

La formació és una eina clau per fer créixer el projecte de vida de 
les persones, tant en la dimensió personal com professional. Formar-
se a SaóPrat va més enllà d’adquirir una competència tècnica, ja que 
engloba aspectes com les competències transversals i l’adquisició 
d’hàbits. Oferim dos tipus de formacions: una formació complemen-
tària als processos d’orientació amb una clara intencionalitat educa-
tiva i una formació professionalitzadora amb l’objectiu d’accedir a un 
lloc de feina.

Busquem que els joves que estan en itineraris educatius puguin as-
solir, a través de les formacions que impartim, els objectius personals 
que han marcat en el seu pla de treball individual, objectius que han 
de conduir a que recuperin la confiança en si mateixos i la motivació 
per a comprometre’s amb el seu propi projecte vital.

Les formacions professionalitzadores persegueixen facilitar l’accés a 
un lloc de feina i el desenvolupament de competències que possibili-
tin el sosteniment d’aquesta feina.

El que hem aconseguit

El 32% de les persones que han acabat la for-
mació han trobat feina.

El 51% dels participants han acabat la formació.

111 joves 
66% nois
34% noies

“Me ha ayudado mucho, 
he aprendido a cocinar, a 
desenvolverme en un tra-
bajo y a sentirme segura 
y sentir que puedo volver 
a empezar de nuevo, a 
empezar una vida nueva”
Celes, curs d’assistents de 
col.lectivitats. 
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Formació complementària

Possibilitem que els joves recuperin autoestimes, retrobin motivacions 
i es puguin reincorporar a processos formatius reglats. Els continguts 
tècnics es complementen i reforcen amb el treball per desenvolupar 
habilitats socials i relacionals i competències transversals i bàsiques. 
Els joves que superen aquesta formació tenen l’opció de poder acce-
dir a un lloc de feina a temps parcial a la nostra empresa d’inserció.

Formació professionalitzadora

Adaptem la formació a les oportunitats que detectem a les empre-
ses que col·laboren amb nosaltres; basem la formació en continguts 
molt pràctics, sense oblidar el desenvolupament de competències 
transversals i habilitats socials, i habitualment ofereixen un període de 
pràctiques en una empresa del sector.

“Yo entré en Saó porque 
no me saqué la ESO. 
Cuando entré elegí 
diseño gráfico y en 
cuanto empecé me gustó 
y aprendí mucho, luego 
me contrataron en la 
empresa y fue una muy 
buena experiencia. Mien-
tras tanto me ayudaron 
para poder aprovar la 
ESO. Ahora he aprobado 
la ESO y he empezado el 
bachillerato”
Amanjot, curs de disseny. 
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Formació Formació

111
joves

Participació  
per edat

16_18 anys
11 joves

19_30 anys
67 joves

+ 30 anys
33 joves 

Reformes
Disseny

Cuina
Restauració Moderna
Pintura
Neteja
Assistent Col·lectivitats

Distribució per cursos en  
formació complementària

Distribució per cursos en  
formació professionalitzadora

17%
11%

12%
26%
8%
8%
29%
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Empresa d’inserció Empresa d’insercióEmpresa d’inserció

“Fem feina 
de qualitat amb 
impacte social”

Empresa d’inserció

Fa 10 anys vam crear l’Empresa d’Inserció SaóPrat per donar la possi-
bilitat als joves de tenir una experiència  laboral i personal en un entorn 
protegit però real, necessària per desenvolupar hàbits i competències 
que els permetés adquirir o mantenir un compromís responsable que 
els facilités el sosteniment de processos formatius o de llocs de feina. 
El contracte laboral és una eina educativa molt potent i eficaç que 
complementa les accions formatives i d’orientació. L’empresa té dues 
línies de negoci: Reformes i Disseny Gràfic.

El model combina el contracte laboral a jornada parcial amb la partici-
pació en cursos de formació i acompanyament en la recerca activa de 
feina a l’empresa no protegida. 

Aquest model facilita que el jove recuperi la confiança en si mateix 
i la motivació per comprometre’s amb el seu projecte vital, a l’hora 
que faciliti la millora de la seva ocupabilitat a mig termini i de forma 
consistent per poder accedir a llocs de feina dignes.

El que hem aconseguit

El 75% dels joves que han marxat de l’em-
presa han accedit a un lloc de feina en el mer-
cat ordinari.

7 joves s’han compromés amb processos for-
matius fora de l’entorn de SaóPrat.

“Creo que he cambiado 
mucho…ahora siento  
que soy útil”
Toni, 18 anys.
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Empresa d’inserció Empresa d’inserció

Evolució contractes 
d’inserció 2017

Contractes
d’Inserció

32
16_30 anys

19 nois
6 noies

+ 30 anys
3 nois

4 noies

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol 
Agost
Setembre 
Octubre
Novembre
Desembre

Equip empresa inserció

Tècnics 
9
Adminstració i equip educatiu 
3
Contractes en inserció 
32

9 4
8 4
11 4
11 4
12 3
12 2
14 2
12 1
9 2
9 2
12 2
12 4
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Els comptes clars“Fem un ús  
responsable  
i eficient  
dels recursos 
que rebem”

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. 

El balanç que presentem a continuació correspon al curs 2016_2017,  
on la xifra de tancament és:

-4.772,63€  

Ingressos totals

1.177.134,79 €

31%

12%

57%

Distribució 
ingressos

Finançament 
públic
Finançament 
privat
Ingressos 
propis
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Els comptes clars Els comptes clars

Distribució 
despeses

Atenció directa
Amortizacions
Administració 
i gestió
Comunicació  
i captació  
de recursos

Despeses totals 

-1.181.907,42€
Distribució d’ingressos 

81%

3% 12%

4%

Finançament públic: 

Ajuntament del Prat
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
M. Trabajo Asuntos Sociales

Finançament privat:

Fundació Bancària La Caixa
Altres fundacions  
i organitzacions privades

Finançament propi:

Prestació de serveis
Donatius
Altres ingressos

58,41%
34,72%
0,94%
5,93%

84,95%
15,05%

85,42%
14,58%
0,01%
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Agraïments

Associació SaóPrat és una iniciativa de: Companyia Santa Teresa de Jesús, Missioneres de 
la Immaculada Concepció i Institut de Germans Maristes.

Col.laborador públic

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Generalitat de Catalunya, SOC-FSE Garantia Juvenil
Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Ocupació
Ajuntament del Prat de Llobregat
Diputació de Barcelona

Col.laborador privat

Obra Social La Caixa (Proinfancia, Incorpora), Fundació Roviralta, Fundació Probitas, Fun-
dació Botet, Fundació Nous Cims, Confer, Fundació CMJ Godó, Akzonobel, Angel Asses-
sors, El Prat Empresarial, Fundació Rubricatus, Mail Boxes, Instrumentación analítica, Pri-
mark, Gremi de constructors, Iss Facility Services, Academia Sánchez Casal, Canaletas, 
Duerto, Aigües del Prat, Verdemar, FAD Sant Joan de Déu, Serunion, Decoprat, Grup Cal-
das, Granja Torres, Peluquería Stylo, Axarquía, Fundació Cassià Just, El Calamar, Fundació 
Vallparadís, IExterna, La lluna en un cove, Palets de Lujo

Reconeixments i premis

Premi Església plural
Premi Novia Salcedo
Placa Rotaria-Rotary Club d’El Prat de Llobregat
Premi Josep Mª Vila i Parellada-Amics del Prat
Premi Ciutat del Prat-Ajuntament El Prat de Llobregat



saoprat@saoprat.net
www.saoprat.net

Av. del Canal, 110 
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona / t. 934 79 23 78


