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Fem els nostres projectes sostenibles, optimitzem recursos,  
pensem en el medi ambient i creiem  en l’economia social i solidària.



Definició 
de Saó  

_ nom femení

2.  
Grau d’humitat d’una terra, abundant o suficient perquè 
produeixi fruit, especialment després d’una ploguda.

3.  
Grau de creença en les persones, molt abundant perquè 
desenvolupi un projecte de vida digne i autònom. 
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A SaóPrat  
creiem en 
les persones
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A SaóPrat creiem, i molt!, en les persones, en les seves potencialitats i capacitats 
per a que puguin ser protagonistes i responsables del seu propi procés de 
desenvolupament i creixement personal. 

Aquest curs 2017-2018 hem seguit realitzant la nostra tasca socioeducativa per 
generar oportunitats i afavorir que cada persona pugui trobar la seva sortida per 
a millorar la seva situació i viure el seu present i futur amb dignitat; amb una 
mirada renovada i de reconeixement a cada una de les persones que passa per 
SaóPrat, amb respecte als ritmes de cadascuna d’elles i amb solidaritat, tolerància  
i valoració de la diversitat cultural i de les opcions i orientacions personals.

Aquest curs hem fet un pas decidit i determinat per a impulsar el treball amb 
famílies, arrencant el projecte Criança i SaóFamílies, com un espai obert d’acollida, 
d’orientació i d’acompanyament a les mares i pares de nadons de fins a tres anys i 
d’adolescents. Els projectes d’orientació a joves segueixen en creixement, donant 
resposta als joves als quals els hi cal suport per a que no abandonin els seus 
estudis, amb l’ampliació dels grups de Bassa.

La inserció sociolaboral ha fet un salt qualitatiu i quantitatiu molt important. 
D’una banda, hem consolidat i fidelitzat la col·laboració amb diverses empreses 
que ha permès enfortir la formació a mida per a cobrir les seves necessitats de 
personal i, d’altra banda, ha facilitat que durant el curs, 94 persones hagin accedit  
a un contracte laboral.

Seguim desenvolupant amb fermesa un treball comunitari i de promoció del 
territori, a través de l’economia social, solidària i el desenvolupament sostenible, 
per això es consolida la nostra participació en accions compartides amb la 
Fundació Cívica Esperanzah.

Quant a l’equip que fa realitat SaóPrat, hem seguit treballant per a que la nostra 
manera d’organitzar-nos sigui participativa i democràtica i ens hem compromès 
amb un pla d’impuls de la governança democràtica que ens ha ajudat en la tasca de 
decidir entre totes quines són les línies estratègiques que volem que ens orientin 
en els propers anys.

Els reptes que ens plantegem per al proper curs se centren sobretot en desenvolupar 
les línies estratègiques: diversificar les nostres fonts de finançament, impulsar el 
treball comunitari, calcular el valor social que creem amb la nostra feina i compilar 
les línies pedagògiques que inspiren la nostra tasca socioeducativa.

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 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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Resum del curs

275 homes

15 homes

6 homes

264 dones

41 dones

13 dones

Número de persones ateses: Distribució de persones per àreas:

Distribució de persones per àreas:

Distribució de persones per àreas:

Equip educatiu i tècnic:

Persones voluntàries:

539

56

19

17%

17,39%

17,39%

28%

37,5%
5,4%

10,7%

25%

4,35%

4,35%

23%

10,7%

32%

56,52%

10,7%

Infància i família

Infància i família

Infància i família

Formació

Formació

Inserció

Inserció

Inserció Empresa

Empresa

Administració, direcció,  
captació i neteja

Administració

Joves

Joves

Joves
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Resum del curs

Formem part de: 

ECAS, Entitats catalanes d’Acció Social
Fundació Cívica Esperanzah
XES, Xarxa d’Economia Social
FEICAT, Federació d’empreses d’inserció de Catalunya
ASCA, Associació solidària contra l’atur
PEI’jove
COOP57
El Prat Empresarial

Participem a: 

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 participación social de Catalunya
Consell Municipal de Serveis Socials
Conselll municipal de la dona
Taula voluntariat
Taula nova ciutadania

Reconeixements i premis: 

2016 Premi Ciutat del Prat – Ajuntament del Prat
2015 Placa Rotaria – Rotary Club d’El Prat de Llobregat 
2014 Premi Josep M.Vila i Parellada – Amics del Prat 
2013 Premi Novia Salcedo 
Premi Església Plural 
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Els comptes clars

Els comptes clars i auditats

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 2017-2018,  
on la xifra de tancament és 873,78 €.

Atenció directa

Finançament 
públic

Administració

Comunicació

Finançament 
privat

Ingressos 
propis

Despeses financieres

Despeses: 1.120.596,19 €

Ingressos: 1.121.467,97 €

3%

80%

13%
4%

53%

38%

9%

Distribució de despeses per àreas:

Distribució d’ingressos:
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Els comptes clars

Distribució d’ingressos:

Finançament públic: 

Ajuntament del Prat   62%
Generalitat de Catalunya  37%
Diputació de Barcelona  1%

Finançament privat:

Fundació Bancària La Caixa 74%
Altres fundacions  
i organitzacions privades  26%

Finançament propi:

Prestació de serveis   83%
Donatius     17%



Alis participa de les 
activitats del Centre Obert



Infància 
i família 

La infància és una etapa molt important
del desenvolupament quan s’assenten valors,
hàbits i comportaments, i cal vetllar perquè

les necessitats bàsiques i les atencions
educatives estiguin garantides.
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Centre 
Obert
Els infants i adolescents, en sortir de l’escola, participen 
en activitats lúdiques, esportives i de reforç educatiu que 
afavoreixen el seu desenvolupament personal i l’adquisició 
d’hàbits saludables i fomenten que adquireixin habilitat 
socials, valors i aprenentatges. Aquest acompanyament  
i suport als infants no l’entenem sense la participació activa  
de les seves famílies, amb espais d’orientació específics  
i compartits amb els seus fills per enfortir els vincles familiars.

73 nens 
54 nenes

4-16 anys

Número d’infants:

127 

Què hem aconseguit: 

• Adquirir hàbits saludables i la seva importància en la vida quotidiana.  
Parlem d’hàbits d’higiene (rentar-se les mans i dents), prendre aliments salu-
dables (fer els àpats diaris necessaris i amb aliments saludables, ho treballem 
al taller de cuina) i fer esport (55 infants van a la piscina un dia a la setmana).

• Acceptar i reconèixer els límits, fet que resulta vital per a que creixin de 
forma segura i amb confiança en si mateixos. Es treballa de manera conjunta 
amb la família la importància de posar límits als menors per a que creixin de 
forma segura.

• Sentir-se bé. A través de la participació en activitats lúdiques i esportives, els 
infants i els adolescents gaudeixen de l’oci amb els seus companys i compa-
nyes i se senten part d’un grup on aprenen a respectar i ser respectats.

• Enfortir vincles familiars. 

Infància i família
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Infància i família

Ismael Echepares 
 
“Me lo paso muy bien jugando con mis amigos y las educadoras”. 
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• Tots els dijous tenim un espai dedicat a fer biblioteca per fomentar l’hàbit 
de la lectura.

• Dediquem 4 hores setmanals de reforç educatiu amb els infants a partir de 
3er de primària.

• Hem treballat el gènere i la sexualitat amb els adolescents a través de la 
participació en tallers.

• Oferim espais d’acompanyament i orientació a les famílies: com les Tardes 
en família (espais setmanals amb l’acompanyament d’EDUVIC), una activi-
tat lúdica trimestral per mares i pares i fills i tutories individuals amb els 
pares i mares.

Infància i família
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Infància i família
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Què hem aconseguit: 

• Millorar el resultat acadèmic. Lliurar els deures a temps, aprovar els exà-
mens i superar el curs, produeix un efecte motivador i permet als infants 
i joves identificar-se positivament amb una nova manera de fer. El 80% 
superen el curs amb èxit i milloren les qualificacions.

• Més autoestima i participació. A mesura que avança el procés i milloren els 
resultats, els mateixos infants son els qui demanen tenir més autonomia i 
això els hi permet trenquen rols i etiquetes.

• Més autonomia i responsabilitat. Assistir a les sessions i tenir el suport d’un 
educador acompanyant afavoreix guanyar autonomia per fer els deures i 
aprendre a organitzar el seu temps d’estudi

Reforç educatiu 
a les escoles
Formem part de la xarxa d’entitats del projecte Proinfancia  
de la Fundació La Caixa amb el que fem possible que tots els 
infants puguin seguir el ritme de l’aula i acabar el curs amb 
èxit. Tots els migdies obrim dins de 5 escoles, situades en 
diferents punts del Prat de Llobregat, un espai d’estudi per a 
grups de 3 a 5 nens i nenes per tal de donar un suport molt 
personalitzat i afavorir el gust per aprendre i la motivació  
per la feina ben feta. Són espais on també es comparteixen 
vivències i preocupacions a partir de les quals es treballen 
competències i habilitat socials.

Infància i família

30 nens 
22 nenes

8-12 anys

Número d’infants:

52 

12 grups
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Infància i família

Solaymane Azar 
 
“Me ayudan con los deberes y entiendo cosas que en clase me cuesta mucho.  
El año pasado aprobé todo y me siento más seguro en el cole”. 
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Saó 
famílies
Des del maig del 2018, aquelles mares i pares amb fills 
adolescents que volen compartir inquietuds, dubtes, 
preocupacions sobre l’educació en aquesta etapa tenen un 
espai a Saó Famílies. És un espai acollidor on acompanyem 
i orientem a les famílies de forma personalitzada, aportant 
aquells recursos que facin aflorar les seves habilitats  
parentals i per a que visquin en positiu aquesta etapa.

Què hem aconseguit: 

• Donar passos per comprendre les realitats dels fills: L’acompanyament in-
tegral permet que cada família pugui conèixer les seves habilitats parentals. 
I pugui afrontar les situacions conflictives.

• Saber escoltar als fills: A les sessions individuals s’escolten els dubtes i les 
pors de les famílies i es donen pautes perquè els pares amb fills adolescents 
puguin viure aquesta etapa com una experiència positiva i de creixement 
familiar.

• Deixar-se ajudar: És un espai obert, sense compromisos forçats de continuï-
tat, on no es jutja i on cadascú busca solucions des del seus valors culturals, 
socials i generacionals.

Infáncia i família

9 mares 
1 pare

fills entre 10-21 anys

Número de famílies:

10 



23SaóPrat

Infáncia i família

Zohra M’saddak 
 
“He podido encontrar un espacio donde expresar  
mis preocupaciones como madre”. 
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Què hem aconseguit: 

• Crear una xarxa entre mares i un espai de suport en el que se senten acom-
panyades. A través de les tutories amb les famílies s’estableixen cercles de 
confiança on poder expressar els neguits.

• Conèixer els recursos que ofereix el Prat, a través de la participació en les 
diferents activitats, com les sessions de salut i cures amb pediatres del CAP.

• Afavorir el joc i l’estimulació dels infants, a través de sessions de desenvolu-
pament motriu i llenguatge, pilates, piscina i psicomotrocitat.

Criança
Amb les mares i els pares amb fills d’1 mes a 3 anys impulsem 
dinàmiques de grup, les converses i l’intercanvi d’experiències 
així com també espais individuals per afavorir una parentalitat 
positiva en aquesta etapa primerenca, que reforci els vincles 
afectius entre la família.

Infáncia i família

10 mares 
10 fills

Mares entre 20 i 35 anys  
i infants entre 1 i 30 mesos

Número de famílies:

10 
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Infáncia i família

Heidi Johanna Cunchatupa, mare de Aitana 
 
“Mi hija todavía prefiere jugar con las botellas y el panel sensorial que hicimos 
en Criança antes que con los otros juguetes”.
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Taller  
d’integració  
Un espai socialitzador i d’aprenentatge on les dones 
nouvingudes (principalment d’origen magrebí) o amb poc 
coneixement del català i del castellà, participen en diferents 
activitats lúdiques i d’oci que les ajuda a conèixer la nostra 
llengua, a conèixer la ciutat del Prat i els seus recursos i a 
guanyar en autonomia.

18 
dones

20-60 
anys

Infáncia i família

Què hem aconseguit: 

• Poder mantenir una conversa: expressar-se bé per comprar, entendre al 
metge, parlar amb les mestres de l’escola....

• Viure la ciutat, conèixer els recursos lúdics, culturals i de serveis i partici-
par en les festes i tradicions.

• Apoderar les dones i crear xarxa entre les participants. Crear un espai de 
suport mutu entre dones per tal de trencar amb les situacions d’aïllament-
social. Sentir-se acompanyades i que poden comptar amb algú.

• Un any més hem participat de manera activa en les diferents activitats  
que es donen a la ciutat, com el Dia de la Dona o el concurs de truites del 
Prat. També hem pogut gaudir de sessions sobre salut impartides per un 
pediatre del CAP.

Número de dones:

18 
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Infáncia i família

Hayat Ouchan 
 
“Me encanta venir a clase con Rosa y las voluntarias. Aprendemos a hablar  
y a escribir y compartimos nuestras costumbres. Nos gustan mucho las sesiones 
de salud que nos da el doctor Ezequiel”. 



Noelia forma part del grup 
de joves de Passarel·la 



Joves 
Fem costat als joves perquè superin

les dificultats personals i socials
en les que es troben i recuperin la il•lusió
per tirar endavant el seu projecte de vida,

esdevinguin ciutadans actius i reprenguin
les rendes dels seus projectes personals,

formatius i laborals.
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Joves

Què hem aconseguit: 

• Potenciar les habilitats socials i personals de cada jove: des del treball 
individual (una mitjana de 13 tutories per jove) i des del treball grupal, els 
joves milloren la seva relació amb ells mateixos, amb el món que els envolta 
i amb els altres. Els joves milloren la seva gestió emocional, comuniquen de 
manera més assertiva els seus desitjos i aprenen a moure’s per l’entorn amb 
més seguretat en ells mateixos. 

• Tornar a estudiar o posar-se a treballar: els joves arriben al projecte desmo-
tivats, amb manca de seguretat en ells mateixos, amb moltes experiències 
negatives. A través de la participació a Passarel•la, el 23% decideixen tornar 
a estudiar, vencent pors, i el 13% decideixen iniciar-se en la recerca de feina. 

• La il·lusió de participar: com a conseqüència d’un treball personal i d’auto-
coneixement, que els fa guanyar en seguretat i confiança i veure’s segurs, 
els joves participen en iniciatives i activitats diferents a les que estan 
acostumats; parlem d’activitats del municipi (el concurs de truites del Prat, 
el Festival Altraveu, el Festival Esperanzah, etc.), d’altres activitats com vo-
luntariats (Fundació Arrels) i d’altres activitats d’intercanvi amb altres joves 
(setmana d’intercanvi a l’estiu). 

Passarel·la
Passarel·la vol ser per als joves un pont provisional que els dona 
suport en la transició cap a la primera adultesa. Es combinen 
espais d’orientació individual i d’activitats i dinàmiques grupals
en els quals es fomenta l’autoconeixement, la motivació i 
l’autoestima per a que cada jove pugui expressar les fites que vol 
assolir i comenci a donar les passes necessàries per a arribar-hi.

Número de joves:

76 

43 nois 
33 noies

16-21 anys
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Joves

Elena González 
 
“Ir al huerto me relaja y aprendemos los unos de los otros. Es una pasada ver 
como crecen las verduras, sobre todo cuando crecen mucho”. 
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Joves

• L’Altraveu és un festival de joves i per a joves que es fa cada any al Prat de 
Llobregat. Són els mateixos joves els que desenvolupen les seves pròpies 
iniciatives i propostes, són els encarregats de donar forma al festival. Des 
del Projecte Passarel•la 12 joves han participat en un grup de treball setma-
nal amb joves d’altres entitats socials i culturals de la ciutat.

• L’Hort és un projecte de Passarel·la on un grup de 4 joves treballen la terra, 
en tenen cura i participen del procés de plantació, creixement i recollida 
de les diferents plantes i vegetals. De manera transversal hem treballat la 
responsabilitat, el respecte, la paciència i el compromís, a més de conèixer 
aliments saludables.

• Taula Jove és un espai de treball obert a totes les persones joves de 15 a 30 
anys del municipi. 2 joves del projecte Passarel·la participen a la taula amb 
altres joves vinculats a altres entitats del Prat.
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Joves
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Què hem aconseguit: 

• Voler seguir estudiant. Després del seu pas pel projecte, la majoria de joves 
que es vinculen al recurs acaben amb èxit el curs escolar i, no només això, 
un 85% decideixen continuar en processos formatius, ja siguin de caràcter 
reglat o no reglat. La participació a Bassa és capaç de fer sorgir i créixer en 
els joves noves motivacions vers l’estudi i la formació. El 90% de l’alumnat 
atès supera amb èxit el curs escolar.

• Reducció de l’absentisme i aprendre a organitzar-se i a ser constant. Treba-
llem tècniques, hàbits d’estudi i d’organització del temps; aspectes que són 
realment essencials per tal que els joves puguin sostenir el curs amb ga-
ranties d’èxit i anar adquirint l’autonomia personal que els permetrà, en un 
futur proper, disposar de les eines necessàries per fer front a d’altres cursos 
de formació. 

• Millora en el rendiment escolar que s’aconsegueix des de dues vessants:  
l’organització personal i l’adquisició d’eines i tècniques d’estudi; però sobre-
tot amb un treball emocional, d’acompanyament als joves en el seu procés 
de projecció individual vers el futur, de presa de consciència de les pròpies 
motivacions, de presa de seguretat en ells mateixos, d’assumpció de respon-
sabilitats i compromisos vers el món que els envolta i vers ells mateixos. 

Bassa
Acompanyem i donem suport educatiu a adolescents i joves 
a 7 instituts del Prat, amb la finalitat d’oferir eines que els 
facilitin finalitzar amb èxit els seus itineraris formatius. És un 
espai grupal, que es combina amb una orientació individual, 
on es treballen diferents tècniques d’estudi, donant especial 
importància a la comprensió lectora i dels continguts, així  
com la capacitat de síntesis i la redacció.

Joves

Número de joves:

74 

35 nois 
39 noies

12-20 anys
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Joves

• Bassa ESO-PFI: aquest espai està destinat a adolescents que han comen-
çat o estan cursant la secundària amb l’objectiu que puguin acabar l’etapa 
obligatòria amb èxit i segueixin motivats per continuar itineraris formatius 
reglats. És un espai que permet prevenir l’abandonament prematur dels 
estudis, despertant l’interès per la formació, dotant d’eines i hàbits d’estudi 
a l’alumnat. 

• Trobada Joves amb futur del Prat: els joves de Bassa han participat a aquest 
espai de trobada entre joves, per poder compartir les experiències d’èxit d’al-
guns alumnes (que estan fent estudis superiors i/o treballant d’allò que han 
estudiat) i que serveixen de motivació i inspiració a d’altres que encara es 
troben en processos formatius, dubtosos sobre què estudiar o desmotivats 
per reprendre itineraris formatius.

Ezequiel Blanco, voluntari 
 
“Siempre digo que voy a Saó a hacer los deberes, refiriéndome a cuando voy al 
grupo de Bassa. No sólo voy a ayudar a hacer los deberes con los chicos, también 
me refiero a mis deberes como ciudadano y creyente, que cree en que las cosas 
se pueden cambiar si cada uno damos de lo que tenemos. Convencido que lo 
mejor que yo he recibido ha sido una buena formación”. 



Abel està treballant  
en la línea de disseny
de la empresa



Formació 
La formació és un pilar fonamental

per trencar els cercles d’exclusió.
És un marc on recuperar autoestimes,

retrobar motivacions, reprendre hàbits i rutines,
així com reincorporar-se a processos formatius

de caire professionalitzador i que possibilitin
futurs amb dignitat.
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Formació

Disseny gràfic
i reformes
Els aprenentatges en disseny i en reformes són l’eina per 
a propiciar espais en els quals els joves viuen experiències 
positives que els ajuden a retrobar motivacions i a prendre 
consciència de les seves potencialitats. La formació combina 
el treball grupal i individual i, quan els joves han assolit uns 
primers coneixements, es complementa amb un contracte 
laboral a la nostra empresa d’inserció.

Què hem aconseguit: 

• Recuperar motivacions i autoestimes en els joves, que tenen trajectóries 
personals complexes. Considerem esencial poder treballar l’autoestima amb 
ells, ja que és el primer pas per a poder imaginar i dibuixar en projectes de 
vida exitosos. 

• Fomentar el retorn del 41% dels joves a processos formatius: ja que estem 
convençuts que només mitjançant la reincorporació a processos formatius 
es poden trencar els cercles d’exclusió i possibilitar futurs amb dignitat. 

• Donar pas al 44% dels joves a un contracte laboral a l’Empresa d’Inserció 
de Saó: creiem en l’igualtat d’oportunitats per a totes les persones. Per això 
apostem per formacions professionalitzadores que possibilitin la inserció 
laboral dels participants, que sovint tenen dificultats per aconseguir-ho de 
manera autónoma, fent un acompanyament acurat i específic. 

• Els joves de disseny han fet un voluntariat amb Fundació Arrels sensibilit-
zant i descobrint als joves la realitat de les persones sense llar.

• Els joves de reformes han participat en l’arrenjament de pisos de famílies  
ateses per serveis socials.

Número de joves:

27 

13 disseny 
14 reformes

16-23 anys
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Formació

Rocío Cejudo, alumna de disseny 
 
“Estar en Saó me ha ayudado a creer en mí y a conocer gente nueva. También a 
descubrir lo que me motiva para seguir formándome fuera de Saó”
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Formació

Formació per a 
la inserció laboral
Escoltem les necessitats de les empreses, les oportunitats 
laborals que ofereixen i en col·laboració amb elles posem en 
marxa accions formatives que obrin portes a les persones que 
tenen més dificultats per accedir a un lloc de feina.

Què hem aconseguit: 

• Fer aflorar motivacions i capacitats dels participants. Hem realitzat  
aquest curs formacions, dins del marc del programa Incorpora, de: 
Perruqueria (300h), Iniciació a l’hostaleria i a la restauració, Restauració  
i Assistent de Col•lectivitats (300h), Neteja (95h), Productor Agrícola (250h). 
El nombre de formacions ofertes durant aquest curs ha estat 9. També s’ha 
realitzat una formació d’Hosteleria d’Estiu (75h). 

• Millorar la ocupabilitat dels participants. El 90% dels alumnes que finalit-
zen el curs ho fan havent iniciat itineraris d’inserció i 51% dels alumnes han 
trobat feina. 

• JA! (Joves Actius) és un projecte destinat a joves amb patiment emocional. 
La cuina ofereix l’espai adequat per a que  10 joves trobin un entorn for-
matiu acollidor en el qual desenvolupar habilitats socials i competències 
professionals que els facilitin la seva inserció social i laboral.

• En els PFI Incorpora els destinataris de les formacions a mida són persones 
majors d’edat, que busquen una formació complementària a la seva experi-
ència personal i professional, amb l’objectiu final d’inserir-se laboralment.

Número de persones:

88 

44 nois 
44 noies

16-65 anys
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Formació

Manuel Chamero, alumne JA 
 
“He aprendido a cocinar y a desenvolverme en la cocina. Pero sobre todo  
los compañeros y los profesores que he conocido.”



Marcelo va fer un curs de cuina 
i ara està treballant 



Inserció 
Preparem a les persones per  

accedir amb millors condicions  
al mercat laboral.
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Inserció

Què hem aconseguit: 

• Millorar habilitats: Dotar d’eines i competències per tal de poder accedir, 
sostenir i mantenir el lloc de treball.

• Millorar la ocupabilitat: Aconseguir una sortida per als usuaris/es que els 
hi permeti millorar el seu present i el seu futur amb dignitat. 94 persones 
han trobat feina.

• Jornada Transformem Col.laborant: El 17 de maig vam organitzar la prime-
ra jornada “Transformem col.laborant” que va ser un punt de trobada de 60 
empreses, entitats i administració per posar en valor les sinergies i col·la-
boracions que fan possible la inserció sociolaboral de les persones més 
vulnerables i que tenen especial dificultat en accedir al mercat laboral.

• Estades informatives. amb l’objectiu de conèixer els diferents perfils pro-
fessionals i competencials que es troben a les empreses, 52 persones hi 
han realitzat visites perquè puguin conèixer de mà dels propis treballadors 
que se’ls hi demana, per tant és una manera de que les expectatives labo-
rals dels joves estiguin més en consonància amb la realitat. 

Inserció laboral
Acompanyem a les persones per a que tinguin seus els  
recursos i les eines necessàries per cercar feina de forma 
autònoma, per sostenir un lloc de feina i per responsabilitzar-se 
de les decisions i accions que afecten al seu futur. Busquem la 
complicitat de les empreses per a que donin oportunitats a les 
persones que tenen més dificultats per accedir a una feina.

Número de persones:

170 

81 dones 
89 homes

18-55 anys
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Inserció

Marcelo Ramírez 
 
“Vine a hacer un curso para reinsertarme y ahora tengo un trabajo que me 
permite tener una vida normal. He encontrado en Saó un sitio donde me valoran 
por lo que soy y no por mi pasado”. 



Wahba ha trobat feina 
a una botiga de roba



Empresa 
d’inserció 

A través del contracte d’inserció  
facilitem que els joves tinguin  

experiències positives en  
el món laboral.
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Empresa d’inserció

Empresa 
d’inserció
Els joves que han superat la formació de disseny o reformes 
s’integren en un equip professional, assumint tasques  
i funcions adequades a la seva formació i possibilitats per 
a acomplir amb les comandes dels clients. Aquests joves 
accedeixen a un primer contacte amb el món laboral  
i aprenen a assumir responsabilitats. És una iniciativa 
d’economia social que desenvolupa dues línies de producció: 
disseny gràfic i multimèdia i reformes d’habitatges i locals.
.

Què hem aconseguit: 

• El 75% dels joves que han marxat de l’empresa han accedit a un lloc  
de feina en el mercat ordinari.

• Voler reprendre la formació: 7 joves s’han compromés amb processos forma-
tius fora de l’entorn de SaóPrat.

• Aprendre a desenvolupar-se en un entorn laboral i guanyar en responsabilitat.

• Reformes col·labora en arranjaments d’habitatge social a la ciutat de Barcelona 
i el Prat de Llobregat.

• Des de disseny hem col·laborat amb la entitat MiOlivo dissenyant una etiqueta 
d’oli edició limitada amb valors socials, sostenibles i solidaris.

Contractes d’inserció:

36 
8 dones 
28 homes
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Empresa d’inserció

Michael Carrasco
 
“He aprendido a trabajar de ayudante de albañil y me ayudaron  
a que continuara mis estudios en la escuela de adultos”. 



Cristina està aprenent a nadar 
els divendres a Centre Obert 



Gràcies
Volem donar les gràcies a totes les  

persones i institucions per la seva confiança  
en la nostra entitat i per haver contribuït  
a canviar la realitat de moltes persones.
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Gràcies

Agraïments

Col·laboradors:

El Prat Empresarial, Mercabarna, Amazon, Creatia, Fundació Agbar, Banco 
Santander, The Colour Box, Tryp Aeroport, Gremi de Perruquers de senyora de 
Barcelona, Fundació Probitas, Fundació Nous Cims, Confer, Aigües del Prat, 
Acadèmia Sánchez Casal, Grup Caldas, Palets de Lujo, Fundació Rubricatus, 
Fundació Cassià Just, Verdemar, Agricultura pel Territori, El Calamar, La Lluna 
en un cove, Residència Montserrat Betriu, Angel Assessors, Primark, Mail Boxes 
El Prat, Instrumentació Analítica, Espigoladors, MuchaMasia, Pastisseria,  
La Nova Sant Jose, Pa i Coca.

Si un curs més podem explicar tot el que hem fet és gràcies a la col•laboració i 
suport de moltes persones que des de les empreses, administracions, institu-
cions o a títol personal han volgut sumar amb SaóPrat per contribuir a fer una 
societat més justa, igualitària i amb oportunitats per a tothom.

Forma part del projecte de SaóPrat, col·labora!
Informa’t al 93 479 23 78 o al correu saoprat@saoprat.net  
Segueix-nos i fes difusió a les xarxes socials:              / saoprat
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Gràcies







Av. del Canal, 110
08820, El Prat de Llobregat
t. 934 792 378

Creiem en 
les persones


