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editorial

Aquest curs 2020-2021 que us presentem en aquestes pàgines ha continuat

marcat per la situació de pandèmia de la Covid-19 i per totes les conseqüències

socioeconòmiques que estan ja emergint amb molta força.

Des de la vivència de Saó en l’acompanyament als infants i joves i les seves

famílies hem percebut durant aquest curs un agreujament de les dificultats i els

entrebancs que han de superar per poder exercir els seus drets en plenitud: creix

el malestar emocional i les problemàtiques de salut mental, creix la inestabilitat

laboral, creix la bretxa digital. Són dificultats que van molt més enllà de les

circumstàncies econòmiques que dificulten que els joves puguin pensar a

construir-se un futur en dignitat, que dificulta que els infants puguin accedir a

activitats de lleure extraescolars, que dificulta que les famílies puguin gaudir

plenament amb la criança dels seus fills i filles, que dificulta que puguin participar

activament en la seva comunitat.

Des de la mirada de Saó hem treballat per a generar espais inclusius, amables,

alegres, en els quals qualsevol nen, nena, jove, família pugui eixamplar els cercles

experiencials i relacionals i pugui accedir a drets com el lleure educatiu i la

participació i que suavitzin les barreres perquè cada una de les persones que

acompanyem pugui millorar la seva situació.

Saó és la suma d’un gran equip de professionals amb molta energia, d’un

superequip de voluntàries, d’una junta directiva que ens acompanya, d’empreses

i persones que comparteixen mirada i col·laboren amb els nostres projectes,

d’institucions i administracions públiques que ens donen suport i amb les que

fem xarxa, dels diferents ecosistemes en els quals participem.

Un gràcies molt gran i sincer per a cadascuna de vosaltres!
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RESUM DEL CURS

942 persones ateses

Fins 16
56%17 a 29

25%

30 a 45
12%

Més de 45
7%

EDATS

Infància i família
55%

Inserció laboral
20%

Joves
19%

Formació
4%

Empresa d'Inserció
2%

PARTICIPACIÓ EN ELS PROJECTES

83 %

65 persones

DONES

EQUIP EDUCATIU I TÈCNIC
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25 % 75 %

SOM-RIU

SOM-RIU és un espai per gaudir del temps de
lleure de qualitat amb activitats educatives i
lúdiques que permeten desenvolupar en els
infants i adolescents capacitats socials i
emocionals com la participació, al treball en
equip, l’acceptació de dinàmiques dirigides, la 
 comunicació i reforçar la capacitat de reflexió i
de prendre decisions.

Servei integrador, inclusiu i universal. 

86 nens i nenes

 4 A 7 ANYS

EDATS 

 8 A 16 ANYS

55% NENS
45% NENES

QUÈ HAN FET ELS INFANTS I ADOLESCENTS 
A SOM-RIU?

TALLER EN CALMA 
Coneixement i relació del cos amb la ment.
Beneficis tant físics com emocionals.
Ajuda a la relaxació, l’atenció i la memòria.

TALLER DE CUINA
Alimentació saludable.
Higiene i bons hàbits de salut. 
Treball en equip i col·laboratiu.

TALLER EUREKA 
Agilitat mental i concentració, raonament i lògica. 
Potenciar la confiança i lideratge.
El treball en equip i participatiu.

ESPAI CREATIU 
Desenvolupar la imaginació i creativitat. 
Diferents tècniques i material de dibuix i pintura.
Creativitat, innovació i comunicació.

MOU-TE KIDS
L’esport amb rutines de ball.
Dinàmiques aeròbiques amb música.
Confiança, participació i acceptació de les normes.

INTENSIUS EINES 2.0 
Edició de fotos i vídeo.
Xarxes socials per fer-ne un bon ús.
Digitalitza’t per practicar els coneixements adquirits.
A partir dels 8 anys per l’aprenentatge de les TIC.

Apropar els infants i adolescents a tenir
temps de lleure de qualitat.

Promoure que els infants i adolescents
descobreixin les seves habilitats i motiva-
cions a través de propostes d'oci
educatiu.
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100% 

PARTICIPACIÓ



EN ELS INFANTS I ADOLESCENTS 

Millora de l’autonomia i la motivació.
Adquisició de competències bàsiques.
Millora de la comunicació i l’afecte familiar.
Millora del comportament i de les relacions
familiars.

EN LES FAMÍLIES

Increment del benestar familiar i
apoderament.
Participació en activitats familiar.
Millora de les habilitats parentals i
marentals.

AL PRAT 
Millora de la convivència i de les relacions
socials.
Construcció de xarxes comunitàries entre
entitats i altres agents.
Inclusió de les famílies a la comunitat.

COM HO HA VISCUT LA MICAELA I EN
SERGIO?

"Volem continuar divertint-nos mentre
aprenem noves i delicioses receptes i
juguem amb els nostres nous amics".
Micaela i Sergio, de 10 i 13 anys, volien
fer nous amics.

Des de fa un any, cada tarda, després de
l'escola, venen a participar en l'activitat
de Som-Riu, una sèrie de tallers
extraescolars per a nens i adolescents
amb activitats lúdiques, esportives i de
reforç educatiu que promouen el
desenvolupament personal i l'adquisició
d'hàbits saludables, habilitats socials,
valors i aprenentatge.

El taller de cuina ha estat la seva sala
d'experimentació. No només han après
noves receptes, sinó que han tastat
nous aliments, experimentant nous
sabors i olors que n'han enriquit el
paladar i l'olfacte.

Han jugat i rigut al taller Intensius Eines
2.0 amb els reptes de Kahoots, i tots dos
coincideixen que aquest ha estat un any
realment emocionant perquè han fet
molts amics nous a Som-Riu.
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22 % 78 %

SAÓ FAMÍLIES
I CRIANÇA

Saó Famílies i criança és un espai per a totes les
famílies del Prat que necessiten suport per
construir relacions familiars sanes i per consolidar
un entorn segur on tots els membres es
desenvolupin positivament. 

Incrementar el benestar familiar i l'apoderament.

Millorar les habilitats marentals i parentals amb
formacions útils per la criança.

Promoure els vincles afectius i les relacions
educatives.

Potenciar l’autonomia amb l’ús de les
competències TIC i la llengua.

 18 famílies

16 A 29 ANYS

DONES

 30 A 45 ANYS

QUÈ HAN FET LES FAMÍLIES A SAÓ FAMÍLIA?

Les famílies han creat una xarxa social més
àmplia i sòlida on han millorat la convivència i les
relacions. S'ha afavorit el coneixement del
context social i cultural de l’entorn on viuen.

Xerrades amb professionals sobre temes d'interès per
les famílies.
Atenció personalitzada per desenvolupar diferents
aspectes relacionats amb la criança.
Millora dels hàbits de salut i higiene.
Tallers educatius grupals per les necessitats materno-
infantils.
Activitats per millorar les competències digitals i l’auto-
gestió.

PARTICIPACIÓ

80% 

AUGMENT DE LA SEVA XARXA SOCIAL 

60% 

SATISFACCIÓ
90% 
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ELS CANVIS QUE ES GENEREN
Saó Famílies i criança és un espai per les famílies
amb infants menors de 3 anys que garanteixen les
competències parentals i marentals pel
desenvolupament saludable de tots els membres.



SIS Ruta és un acompanyament per
reorganitzar l’estructura familiar tenint en
compte tots els integrants per intervenir en
les dificultats relacionades dintre de l’àmbit
familiar.

Millorar les competències marentals i paren-
tals.

Potenciar la implicació parental en el procés
educatiu de l’infant i adolescent.

Millorar la relació familiar amb la comunitat.

QUÈ HAN FET LES FAMÍLIES A SIS RUTA?

AL PRAT

Millora de la convivència i de les relacions socials.
Inclusió en la comunitat fomentant la participació
en la ciutat.
Apoderament de les relacions socials.

Espai per adolescents.
Tardes en família.
Grup terapèutic.
Cercles de noves masculinitats.
Teràpia amb animals.
Formacions. 
Participació en esdeveniments culturals de la ciutat.

60 % 40 %

 25 famílies

7 A 16 ANYS

PERSONES

<30 ANYS

84 PERSONES

EN LES FAMÍLIES
Promoure vincles afectius i de lleure compartit.
Millorar la relació amb l'escola i la comunitat.
Atenció terapèutica amb les famílies.

COM HO HA VISCUT LA LUZ MARIA?

La Luz Maria és la mare de la Mª Carmen
i ara la pot ajudar a fer els deures.

Les teràpies i les sortides en família han
estat de gran ajuda per millorar la
convivència i tenir més confiança en ella
mateixa.

"Estamos muy contentos con todo".

8] Memòria SaóPrat 2020-21

ELS CANVIS QUE ES GENEREN

SIS RUTA



adolescents
9

infants
8

adults
5

Suetí és un projecte per apoderar a les famílies 
 d'ètnia gitana que promogui un canvi en el seu
desenvolupament personal, familiar i comunitari.

Millorar la convivència de les persones que
viuen al barri i al conjunt de la ciutat.

Atendre necessitats educatives de criança.

Acompanyament socioeducatiu als infants 
i adolescents.

21 persones
QUÈ HAN FET LES FAMÍLIES A SUETÍ?

Han gaudit de les obres de teatre de L'Artesà.
Han inscrit als fills i filles a activitats extraescolars.
S'han activat per trobar feina.
S'han compromès amb l'assistència dels seus fills i filles a
l'escola, reduint l'absentisme escolar.
Sortides de descoberta a Barcelona.
Treball de rutines i hàbits saludables.

PARTICIPACIÓ

100% 

MILLORA EN LA CONFIANÇA I VINCLE
INTRAFAMILIAR

60% 

S'HA REDUÏT L'ABSENTISME ESCOLAR

80% 

SUETÍ

COM HO HA VISCUT LA ROSA?

"Gràcies al programa Suetí he pogut
construir una relació positiva amb els
meus fills, la Verònica i el Miguel,
implicant-me en la seva educació i
gaudint del temps que passo amb ells" 

La Rosa està satisfeta perquè la seva filla
Verònica comença a participar en la vida
cultural i de lleure de la ciutat, que fins
ara era desconeguda per a ells.
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5 famílies



100 %

És un espai obert d'inclusió per a dones per trencar la barrera del llenguatge
mitjançant un procés d'apoderament.

TALLERS
D’INTEGRACIÓ

El taller d’integració han aconseguit
apropar les dones a l’entorn proposant
sortides i millorant la participació
ciutadana.

Oferir recursos per poder garantir l’ús de la
llengua en les situacions quotidianes.

Introduir la perspectiva de gènere i de salut
femenina.

Apropament als conflictes familiars i de
convivència.

6 Dones
30-46 ANYS

D'ON PROVENEN 

Q U È  H A N  F E T  L E S  D O N E S  A  T A L L E R
D ' I N T E G R A C I Ó ?

Han treballat per l’adquisició de la comprensió i
expressió oral de l’idioma per guanyar en
autonomia i integració a la ciutat. Han trobat
espais de socialització fomentant les xarxes
socials i la participació.

MARROC
RESIDENTS AL PRAT

EN EL PRAT

Millora de la convivència i de les relacions
socials.
Inclusió en la comunitat fomentant la
participació en la ciutat.
Coneixement de la cultura i societat.

Recursos per utilitzar la llengua castellana en situacions
quotidianes.
Fomentar la participació social i l'apropament a l'entorn.
Introduir la perspectiva de gènere en el col·lectiu de dones
participants.
Fer activitats per treballar les competències TIC.

PARTICIPACIÓ

100% 

MILLORA DEL NIVELL DE L’IDIOMA

96% 

AFAVORIR  LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

80% 

EN LES DONES
Millora en la socialització i participació
quotidiana.
Apoderament de la dona des d’una
perspectiva de gènere.
Potenciar l’autonomia amb les eines digitals.

ELS CANVIS QUE ES GENEREN
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SUPORT EDUCATIU
A L'ESTUDI

Suport educatiu a l'estudi és un acompanyament,
acadèmic per millorar les competències
acadèmiques,  i també, emocional que fomenta la
confiança, la inclusió i l'èxit escolar dels infants i
joves del Prat.

En aquest programa s'inclouen els Tallers de reforç
educatiu de Proinfància i  els Tallers de Suport a
l'Èxit de l'Ajuntament del Prat.

Donar suport al reforç educatiu i a la gestió de
les tasques i hàbits d’estudi.

373 infants i joves

45% NENS
55% NENES

QUÈ HAN FET ELS INFANTS I JOVES
A  SUPORT EDUCATIU A L'ESTUDI?

Proporcionar ajuda per atendre les etapes
psicosocials, socioeducatives i d'aprenentatge.

8 CENTRES DE PRIMÀRIA
5 INSTITUTS DE SECUNDÀRIA
4 INSTITUTS ESCOLA

CENTRES

Les tardes Joves.
Tallers de Cuina.
L'Escape Room "Cas Carxofa" virtual.
Decoració del Mercat fent Maxiflors.
Cicle en femení.
BiciPrat.
Tutories personalitzades.

PARTICIPACIÓ

100% 

MÉS AUTONOMIA PER FER ELS TREBALLS
DE CLASSE

40% 

CONTINUEN ELS SEUS ESTUDIS
100% 

HAN SUPERAT AMB ÈXIT EL CURS
100% 

A més de les aules d'estudi han realitzat un
total de 23 tallers adaptats a les necessitats
i demandes dels centres.

S'han reforçat l'ús de plataformes digitals
per potenciar les competències  TIC.

ELS CANVIS QUE ES GENEREN
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EN ELS INFANTS I ADOLESCENTS 

Millora de l'autonomia i la motivació.
Adquisició de competències bàsiques
acadèmiques i digitals.
Millora de la comunicació i l’expressió
emocional.
Millora del comportament i continuïtat
dels estudis.

EN LES FAMÍLIES

Increment del benestar familiar i
apoderament.
Adaptació a la realitat actual de participació
telemàtica i presencial.
Millora de les habilitats parentals.
Seguiment i implicació de les famílies en
l’educació dels fills/filles.

A LES ESCOLES DEL PRAT

Reduir l’absentisme i l’abandonament
escolar.
Flexibilitzar la participació en la realitat
actual.
Millorar el rendiment dels recursos
educatius.
Atendre les demandes i necessitats dels
centres educatius del territori. 

COM HO HA VISCUT L'ISLAM?

"Vull ser empresari o enginyer, però
necessito suport als meus estudis
perquè em costa concentrar-me i
planificar".

L'Islam ha participat en el programa de
Reforç Educatiu de Saó, que permet a
totes les nenes i nens seguir el ritme de
l'aula i acabar el curs amb èxit. 

L'Ariadna, la seva educadora de Saó,
valora molt positivament el procés que
ha fet L'Islam.

"Durant aquest any, l'Islam ha millorat
tant en els seus estudis com en la seva
iniciativa a classe. Ara participa més a
classe perquè ha guanyat confiança i
autoestima, i els professors l'han felicitat
per les bones notes."

ELS CANVIS QUE ES GENEREN
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72 % 28 %

39 % 34 % 27 %

BASSA

El programa uneix dos pilars bàsics: d'una
banda, es treballen tècniques, hàbits d'estudi i
d'organització del temps, i per l'altra, les
emocions, les projeccions individuals i les
motivacions.

Alguns joves arriben per iniciativa pròpia i
d'altres derivats dels centres educatius del Prat.

94 joves
68% NOIS
32% NOIES

QUÈ HAN FET ELS  JOVES A BASSA?

Taller de sexualitat
Taller d’autoestima
Taller de gestió emocional
Activitat Fem Nadal
Activitat Burger Challenge de cuina
Activitat autoconcepte positiu
Activitat 8M
Activitat jardí vertical amb plantes aromàtiques
Activitat Gimcana pel Prat
BiciPrat

12 A 16 ANYS

PERSONES

17 A 20 ANYS

Al llarg del curs s'han realitzat tallers i activitats
relacionades  per fomentar la cohesió del grup.

2 CICLES FORMATIUS
6 BATXILLERAT I ESO
1 ESCOLA D'ADULTS

INSTITUTS AMB ELS QUALS TREBALLEM

Han potenciat la seva capacitat d'assumir
responsabilitat i compromís envers el seu
procés formatiu.

Els joves, i en alguns casos les seves famílies,
han rebut acompanyament emocional.

SESSIONS D'AULA

TUTORIES INDIVIDUALITZADES 

Es realitzen tutories individuals per atendre
les inquietuds dels joves.

ACTIVITATS

PARTICIPACIÓ

100% 

POSTOBLIGATÒRIA ESO-PFI

ESTUDIS QUE CURSEN ELS JOVES

SANCIONATS
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EN ELS INFANTS I ADOLESCENTS 

Millorar les tècniques d’hàbits d’estudi.
Enfortir l’autoestima, confiança i
seguretat.
Assumir responsabilitats i compromís
amb el procés formatiu.
Millorar l’autonomia i motivació.

EN LES ESCOLES DEL PRAT

Reduir l’absentisme i l’abandonament
acadèmic.
Propiciar espais de referència pels
instituts del Prat.
Atendre les demandes i necessitats
socioeducatives pels joves del Prat.
Recolzar la participació voluntària en
l’acompanyament dels joves.

COM HO HA VISCUT LA JULIETEH?

"Ara puc expressar les meves
inquietuds i dubtes perquè m'orientin
a continuar estudiant. Soc més
responsable i millor persona".

Per la Julieteh, la seva participació
en el programa de Bassa ha impactat
de forma molt positiva en la seva
trajectòria educativa.

"He millorat les meves notes i la
meva manera de relacionar-me amb
els altres. He après a organitzar millor
el meu temps, a complir els terminis
de lliurament dels treballs escolars i a
preparar millor els exàmens."

91 % 90 %

POSTOBLIGATÒRIA

APROVEN

ESO-PFI

ELS CANVIS QUE ES GENEREN

HAN MILLORAT LES NOTES

50% 
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Passarel·la
67%

Tallers
23%

Dinamització comunitària
10%

Crear hàbits i rutines saludables.

Implicació en un projecte de vida
propi. 

PATIPAMI

PatiPami és un espai perquè els joves
defineixin i desenvolupin el seu projecte vital.

QUÈ HAN FET ELS JOVES A PATIPAMI?

HAN PARTICIPAT

Afavorir l'adquisició de capacitats
i apoderament que els permeti la
construcció i el desenvolupament
del seu projecte vital (Passarel·la).

Augmentar les capacitats de
socialització a través de la participació
en espais d'oci positiu (tallers).

Incrementar l'autoestima i l'autocon-
fiança mitjançant projectes
comunitaris (curs dinamització
comunitària).

PASSAREL·LA

És un espai d’acompanyament individual
per definir el seu itinerari, guanyar
confiança i prendre consciència del seu
potencial per aconseguir els seus objectius
vitals.

PARTICIPACIÓ

90% 
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82 % 18 %

113 joves
52% NENS
48% NENES

16 A 21 ANYS

PERSONES

22 A 29 ANYS



Pel Yeray ha estat una segona
oportunitat. Sempre ha tingut dificultats
en els estudis, però els vol acabar per
poder trobar feina.

En Yeray també necessitava aprendre a
gestionar les seves emocions i no
participava en grups.

A PatiPami ha descobert un espai per
parlar de les seves dificultats i inquietuds
en el dia a dia. 

L'han ajudat a estudiar i conèixer les
opcions a futur que disposa. 

En Yeray ha après coses noves, a més de
relacionar-se amb altres nois i noies
participant en les diferents activitats,
cursos i excursions proposades.

“Me he divertido y me siento más
acompañado y seguro de mí mismo”.

EN ELS JOVES

Enfortir l’autoestima, gestió emocional

Promoure la participació en activitats del
Prat.
Millorar l’autonomia personal i motivació.

       i participació.

AL PRAT 

Ser un recurs d’oci i lleure positiu pels
joves.
Millora de la convivència i de les relacions
socials.
Inclusió en la comunitat fomentant la
participació en la ciutat.
Coneixement de la cultura i societat.

COM HO HA VISCUT YERAY?

ELS CANVIS QUE ES GENEREN

QUÈ HAN FET ELS  JOVES AL CURS DINA-
MITZACIÓ COMUNITÀRIA?

Conèixer diferents entitats culturals i socials
amb iniciatives innovadores al Prat.

A través dels tallers i les xerrades han treballat
les seves habilitats, competències i motivacions.

Definir les seves pròpies propostes
comunitàries mitjançant l’assessorament de
professionals experts en emprenedoria. 

Espai de dinamització per generar més
cohesió i socialització entre la comunitat 
jove del Prat.

CURS DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

Tallers de cuina
Tallers de disseny
Tallers de Ioga
Tallers de Rap
Tallers de Hip Hop
Taller Aula Salut

TALLERS

16] Memòria SaóPrat 2020-21



70 % 30 %

MARHABA

Marhaba és un espai per a joves nouvinguts
on adquirir els coneixements bàsics de
l'idioma alhora que un espai on socialitzar-se
de forma positiva amb altres joves i vincular-
se a la comunitat.

13 joves

100% NOIS

16 A 21 ANYS

PERSONES

22 A 29 ANYS

QUÈ HAN FET ELS JOVES A MARHABA! ?
Millorar l’autonomia en la utilització de les TIC.
Sortides per conèixer l'entorn dins del Prat.
Taller de cuina.

PARTICIPACIÓ

90% 

ELS CANVIS QUE ES GENEREN

HAN MILLORAT LA COMPRESSIÓ DE L'IDIOMA

S’HAN MATRICULAT A LES FORMACIÓ DE SAÓ

HAN MILLORAT LES COMPETÈNCIES TIC

80% 

70% 

90% 

EN ELS JOVES

Millorar les competències TIC.
Promoure la participació en activitats del
Prat.
Millorar l’autonomia personal i motivació.
Promoure la participació en activitats del
Prat.
Coneixement del context social i cultural
de l’entorn on viuen.
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78 % 22 %

A les formacions es treballen les
competències tècniques i transversals, amb 
 l'objectiu de què els joves recuperin
l'autoestima i la confiança en ells mateixos
perquè puguin prendre les regnes de la seva
vida.

FORMACIÓ

59 persones

88% NOIS
12% NOIES

16 A 21 ANYS

PERSONES

22 A 29 ANYS

Proporcionar eines pel desenvolupament
personal i social.

Millorar la formació i l'ocupabilitat de joves
en risc d'exclusió social.

HAN FINALITZAT LA FORMACIÓ

82% 

QUÈ HAN FET ELS JOVES A FORMACIÓ?

DISSENY I XARXES 2.0

La finalitat és l’aprenentatge en disseny gràfic
amb programes professionals i coneixement
relacionats amb les TIC i proporcionar pràctica
dels coneixements adquirits de manera
integrada. 

16 joves

Disseny Gràfic
40%

Cuina
33%

Reformes
27%

FORMACIONS

Potenciar les motivacions i prendre
consciència de les potencialitats.
Guanyar en autoestima, socialització i
responsabilitat. 
Millorar la formació i l’ocupació de joves
en risc d’exclusió social.
Millorar les competències TIC.

ELS CANVIS QUE ES GENEREN

La formació de disseny gràfic i reformes i
manteniment dona la possibilitat
d'accedir a l'Empresa d'inserció de Saó.
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QUÈ HAN FET ELS JOVES A REFORMES?
Arranjament de pisos del Prat
Horts socials del Prat
Pintura Saó Canal

MANTENIMENT I REFORMES

Els joves aprenen a dur a terme feines del
món de la construcció, la rehabilitació i les
reformes. 

HAN FINALITZAT LA FORMACIÓ

70 % 

S’HAN INCORPORAT A L'EMPRESA INSERCIÓ

45 % 

24 joves

RETORNEN ALS ESTUDIS

16 % 

HAN FINALITZAT LA FORMACIÓ

82% 

RETORNEN ALS ESTUDIS

18 % 

Donem noves oportunitats a
joves que no van poder
aprofitar-les en el seu
moment o mai n’han tingut.

Acompanyar-los en el seu
procés d’apoderament i que
finalment pugui “volar lliures”.

Paula, formadora"Si no estudies, la vida és més
complicada".

En Samir i en Mustafa, tots dos de vint-i-
un anys, fa més d'un any que són al
programa de formació de reformes de Saó.
 
Tots dos havien estudiat i treballat abans
en diferents sectors. 

Ara tots dos parlen català i estan pensant
a començar els estudis d'E.S.O.

El Fermín, formador, n'està molt orgullós
perquè són molt treballadors i fiables,
encara que potser ho volen aprendre tot
massa ràpid.

COM HO HAN VISCUT EN SAMIR I  EN
MUSTAFA?

AUXILIAR DE CUINA

Els joves aprenen a cuinar i a conèixer el
funcionament d'una cuina amb els diferents
rols que s'hi troben.

19 joves
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41 % 34 % 25 %

En col·laboració amb les empreses s'han
realitzat formacions de l'àmbit sanitari que
respon a l'increment de la demanda dels últims
anys.

El projecte d'inserció es focalitza en  dos
vessants, els itineraris d'inserció i les
formacions a mida (PFI Incorpora), que
busquen:

INSERCIÓ

230 persones
52% HOMES
48% DONES

16 A 29 ANYS

PERSONES

30 A 45 ANYS

Facilitar els recursos necessaris per millo-
rar l'ocupabilitat.

Generar oportunitats de formació i inser-
ció laboral al Prat.

QUÈ HAN FET LES PERSONES A INSERCIÓ?

FORMACIÓ A MIDA

39 persones
MÉS 45 ANYS

Zelador/a sanitari amb certificat DEA
Neteja Hospitalària.

41% HOMES
59% DONES

HAN ACONSEGUIT FEINA

56% 

ELS CANVIS QUE ES GENEREN

Crear aliances amb empreses del territori
que generin oportunitats laborals i/o
formatives.

El 28% són joves entre els 16 - 29 anys.
El 69% són adults entre els 30 - 59 anys.
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>1 mesos
27%

>3 mesos
25%

<3 mesos
23%

>6 mesos
11%

47 %

Càpsules de recerca de feina:
mercat laboral, contracció,
tendències, competències.
Treball en Femení.
Càpsules de realització de CV.
Laboratori digital.
Visita a empreses.

ITINERARIS D'INSERCIÓ

Sessions individuals

Treball personal amb cada participant per
definir objectius i accions necessàries per
aconseguir-los.

191  persones

Seguiment del procés i aprofundir en les
competències transversals.

49% HOMES
51% DONES

COM HO HA VISCUT EN HOUSSINE?

En Houssine va venir a Saó perquè la
seva mare li va recomanar. Ella ha trobat
feina tot i que mai havia treballat. Encara
que és temporal li va bé, perquè ho pot
combinar amb la cura dels seus 5
germans.

"M'han ajudat a saber buscar feina per
internet i portals de cercadors de feina, i
amb les càpsules de formació, també a
destacar en el procés de selecció". 

Ara sé fer el meu currículum, una
entrevista i seleccionar on enviar la meva
candidatura.

En el futur, em veig amb feina segur.
Estic molt content, perquè m'han ajudat
a considerar un curs d'iniciació de
mecànica de cotxes.

CONTRACTACIONS

83  persones
inserides

57% HOMES
43% DONES

Sessions grupals

ELS CANVIS QUE ES GENEREN
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Una oportunitat laboral que completa els itineraris formatius de disseny gràfic 
i manteniment i reformes.

EMPRESA D'INSERCIÓ

Es dona resposta educativa i d'orientació a
joves entre els 16 i els 23 anys.

L'objectiu és procurar la integració social dels
joves a través d'una experiència laboral
exitosa en un entorn protegit i amb acom-
panyament.

Es vinculen a un procés formatiu i de
capacitació professional, i tenen la seva
primera experiència en el món laboral.

19 joves
16 A 23 ANYS

Accedir a l'empresa superada la formació.

3 línies d'activitat: SaóReformes,
SaóDisseny i SaóNeteja.

S'HAN INSERIT EN UNA EMPRESA
ORDINÀRIA

40% 

COMPAGINA CONTRACTE A L'EMPRESA
D'INSERCIÓ AMB ELS ESTUDIS

20% 

QUÈ HAN FET ELS JOVES A L' EMPRESA?

Continuar amb la seva formació.
Tutories individuals amb l'educadora referent.
Seguiment del seu projecte d'orientació laboral.
Preparar-se per accedir a una empresa ordinària.

COM HO HA VISCUT LA SHEIMA?

Encara que la Sheima havia estudiat, i fet
pràctiques del Grau Superior de Disseny
Gràfic, no trobava feina.

En el pis tutelat li van concertar una
entrevista a SaóPrat.

Des de llavors, ha fet la formació de
disseny gràfic i en acabar ha començat a
treballar a SaóDisseny.

Per la Sheima ha estat una oportunitat
per poder treballar de disseny. 

"M'agrada molt aquesta professió, però
els joves no tenim gaires oportunitats
per aconseguir feina. Em sembla que el
futur és massa incert".
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A Saó tens l’oportunitat de participar en diferents projectes, donant
suport i acompanyament en activitats educatives, esportives, de lleure,
o en tasques d’administració i gestió de l’entitat.

FEM VOLUNTARIAT

La implicació i solidaritat és imprescindible
per aconseguir una societat que té en
compte tothom.

31 persones

86% HOMES
57% DONES

Durant tot el curs els voluntaris participen
de les jornades i esdeveniments que s’han
portat a terme a l’entitat.

Realització d’una formació inicial a Saó 
i d'altres proposades des del Punt de
voluntariat de l’Ajuntament del Prat.

QUÈ HAN FET ELS VOLUNTARIS A SAÓ?

Donar suport en les tasques, tècniques i hàbits
d’estudi. 
Acompanyar a les educadores de l’espai familiar,
sobretot amb els infants.
Col·laborar a l’aula de recerca de feina.
Atendre els joves participants i col·laborant en les
diferents tasques programades.

COM HO HA VISCUT EN ÀLEX?

L'Àlex estava buscant feina, volia canviar
de sector i estar en un projecte amb
joves.
 
Fer de voluntari a Bassa i després a
Marhaba, li ha permès poder començar a
tenir experiència en un nou sector laboral
i col·laborar de manera solidària.

"Per mi tot són avantatges. Ells guanyen
coneixent, seguretat en les relacions, i un
espai de diàleg. Quan comparteixen les
seves experiències puc entendre altres
realitats i això em fa créixer com a
persona."

Ara ha trobat feina del que volia i aviat
comença a estudiar. Tot i això, vol
continuar com voluntari.

Per l'Àlex és molt gratificant, cada dia veu
com els joves aprenen més, i "creixem
junts perquè jo també aprenc contínua-
ment d'ells".
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Fem una aposta decidida per la comunitat i la promoció del territori, a
través de l’economia social, solidària i el desenvolupament sostenible. 

FEM XARXA

FORMEN 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 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

Taula 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
Taula de Voluntariat del Prat de Llobregat
Taula de Nova Ciutadania del Prat de
Llobregat
Xarxa Jove Barcelona, del Consorci de
Serveis Socials de Barcelona
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cerques Google
6936

visites
6420

clicks
4800

EN TROBARÀS  A 

924 seguidors/es

1151 seguidors/es

892 seguidors/es

LA NOSTRA WEB EN DADES

CONEIX MÉS SOBRE NOSALTRES

Si vols rebre el nostre butlletí de notícies, escriu:"Vull rebre el butlletí", a saoprat@saoprat.net amb el teu
nom i l'e-mail on vulguis rebre'l. Et mantindrem informat/da de tota la nostra activitat!

https://acciosocial.org/
http://www.fundacioesperanzah.org/
http://coop.esperanzah.es/
http://xes.cat/
https://www.feicat.cat/
https://acciosolidaria.cat/
https://peijove.wordpress.com/
https://coop57.coop/
https://www.elpratempresarial.com/
http://www.fedaia.org/
http://www.aeball.net/
https://acciosocial.org/
https://acciosocial.org/
https://acciosocial.org/
https://acciosocial.org/
https://acciosocial.org/
https://acciosocial.org/
https://acciosocial.org/
https://acciosocial.org/
https://acciosocial.org/
https://acciosocial.org/
https://acciosocial.org/


finançament públic
60%

finançament privat
38%

ingressos propis
2%

amortització
1,5%

administració
11%

comunicació
2%

altres despeses financeres
0.5%

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

ELS COMPTES CLARS

INGRESSOS

DESPESES

CONTRIBUINT ALS ODS

RESULTAT DE L'EXERCICI 15.178,97 €

1.059.595,62 €TOTAL INGRESSOS
1.044.416,65 €TOTAL DESPESES

*comptes pendents d'auditar - gener 2022
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SUMA'T A SAÓ

FES-TE VOLUNTARI/A

activitats educatives
activitats de lleure
activitats esportives
tasques d'administració

La teva implicació i solidaritat és clau
per transformar la societat.

Dona suport en diferents projectes
i horaris:

       gestions de l'entitat.

ETS UNA EMPRESA?

acollint alumnes en pràctiques
donant oportunitats laborals
contractant el servei de la nostra
empresa d'inserció
finançant un projecte
fent voluntariat corporatiu
participant en una activitat de
teambuilding.

Fes la teva empresa sòcia per
invertir en la millora de la comunitat.

També pots donar suport:

REGALS SOLIDARIS

Descobreix com els teus regals
poden ser oportunitats per millorar la
vida d'infants i joves a la nostra web.

FES UN DONATIU

a través de la nostra web
al nostre compte: 

Ajuda'ns a cobrir serveis de qualitat a
infants, joves i famílies. 
Beneficiat desgravant del 35 al 80%.

Fes un donatiu:

> ES46 2100 0130 1802 0057 1198
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Acadèmia Sanchez-Casal
Aïgues del Prat
Amazon, Confer
Canaletas
Celler Terra i Sol
Codina advocats
Cooperativa Agrícola del Prat
Cuatrecasas
Damm
El Calamar
El Drac Llibreria
El Prat Ràdio
El Prat TV
Flors Muntané
Fondo Solidario Santander
Fundació Creatia
Fundació Cívica Esperanzah
Fundació Francesc Palau
Intrumentació Analítica

COL·LABORADORS

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

GRÀCIES

La llar del Pernill 
La Lluna en un cova
Lavola
Lisant
Lluch essence
Mail Boxes El Prat
Muy coqueta
Oficina Caixabank Empreses El Prat
Offiprat
Plastiverd
Reclam Station
Residència La Torreta
Residència Montserrat Betriu
Rimsa
Rotary Club El Prat
Tastum
The Colour Box
Universitat Internacional de Catalunya UIC
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creiem en les persones

www.saoprat.netAvinguda del Canal, 110
08820, El Prat de Llobregat
Tel. 934 792 378


