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“Els joves no només cal estimar-los;
s’han de sentir estimats”
Sant Joan Bosco
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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
QUI SOM
Salesians Sant Jordi (SSJ) té com a finalitat respondre als orígens carismàtics
de la Congregació Salesiana, l’atenció als infants i joves pobres, abandonats
i en perill, especialment els que més necessiten una mà amiga, com deia Don
Bosco.
La finalitat de Salesians Sant Jordi, és doncs, l’atenció als infants i joves,
estant especialment receptius a les situacions d’exclusió social d’aquests
i de llurs famílies. Es tracta d’una atenció des de l’Educació Social.
Per a portar endavant aquesta missió es creen diferents delegacions que
responen al treball en xarxa i de caràcter comunitari que es té a cada territori
on son presents els salesians en l’àmbit de l’educació social. Cadascuna
d’aquestes delegacions rep el nom de Plataforma d’Educació Social: PES.
Les PES són estructures arrelades a territoris concrets i que desenvolupen
un o varis projectes i serveis per atendre algunes de les necessitats d’aquests
infants i joves. Aquests projectes i serveis són:
· Inserció Sociolaboral.
· Segona oportunitat formativa
· Aula d’Estudi.
· Unitat d’Escolarització Compartida.
· Centre Obert.
· Suport a joves tutelats.
· Atenció a població immigrada.
· Actuacions comunitàries.
Aquest treball el desenvolupen conjuntament professionals i voluntaris, ja
que es vol donar una resposta professional, però alhora compromesa en els
barris on som presents i amb la nostra societat.
A més a més d’aquests serveis i activitats que es desenvolupen a les
delegacions, Salesians Sant Jordi disposa d’un cos gerencial central el qual
s’ocupa de les tasques administratives i organitzatives de l’entitat, és el que
anomenem la Secretaria Tècnica de les Plataformes d’Educació Social de
Salesians de Catalunya
Per tal d’orientar la nostra acció disposem del nostre Pla Estratègic pel
període 2013-2016. Una de les línies estratègics plantejades és la millora de
l’atenció als nostres destinataris mitjançant el desplegament a tots el nostres
projectes i serveis d’un sistema de gestió de la qualitat basat en la Norma
ONGambqualitat.
Paco Estellés Pérez, Director General de Salesians Sant Jordi
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PRESÈNCIES
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PROJECTES

INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Els projectes d’inserció sòciolaboral tenen com a objectiu incorporar els joves
en risc d’exclusió social en un procés de normalització laboral.
Es tracta d’oferir-los formació en diferents àmbits laborals, com és ara la cuina,
la restauració, la fusteria, la pintura, i facilitar-los la inserció en una empresa.
En molts casos, crear hàbits de treball és bàsic perquè el projecte tingui èxit.
Una tasca fonamental consisteix a crear xarxes de col·laboració entre entitats
i empreses del territori.

DADES DESTINATARIS
Per serveis
ISL

LLE GIR MAT SBL SAB MCO SJB SBC PLACES
914 134
159
356 1563

AULES D’ESTUDI
El projecte Aula d’Estudi té com per finalitat fomentar la igualtat
d’oportunitats i la reducció del fracàs escolar, oferint un espai d’integració i
creixement personal. S’adreça a infants i adolescents d’entre 6 i 16 anys,
amb dificultats per seguir el ritme escolar, amb especial atenció als infants
i adolescents immigrats. Es proposa prevenir i evitar les situacions de risc i
afavorir l’èxit escolar, la integració social a través de l’aula, compensar dèficits
socioeducatius, i promoure l’educació integral dels infants i adolescents.

DADES DESTINATARIS

Per serveis
LLE GIR MAT SBL SAB MCO SJB SBC PLACES
AULA ESTUDI
41
41
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ESPAI JOVE / CASAL DE JOVES
Els Espais Joves és un servei diürn obert a tota la població juvenil, però tenint
en compte l’especificitat de l’entorn on està ubicat. La missió dels Espais Joves
és la de fomentar una actitud activa, responsable i constructiva als joves
majors de 16 anys de la ciutat, sobre la seva pròpia trajectòria vital (laboral,
formativa, social...) Provocar mobilització i responsabilització.
Així doncs, els Espais Joves pretenen esdevenir un espai de referència per la
població de 16 a 29 anys que responguin a diferents necessitats (d’orientació,
relació, promoció, formació...) d’aquest col·lectiu, i a la vegada ser un espai
prou ﬂexibles i adaptables a les necessitats i demandes canviants dels joves
segons el context social i laboral de cada moment.

DADES DESTINATARIS
Per serveis
EJ

LLE GIR MAT SBL SAB MCO SJB SBC PLACES
103 149
159 356
767

PLA COMUNITARI / ANIMACIÓ AL CARRER
Les nostres PES treballen arrelades en territoris concrets, i tenen sentit en
cadascun dels d’ells.. És per això que des de algunes PES es participa i a
vegades lidera alguns Plans Comunitaris.
Els Plans de Desenvolupament Comunitari es defineixen com un procés
públic d’acció comunitària, amb una forta dimensió en el terreny educatiu i dels
valors, que a partir d’una visió global persegueix un ventall de transformacions
i millores d’un territori, amb la finalitat d’augmentar la qualitat de vida dels seus
ciutadans i ciutadanes.
El projecte d’Animació al carrer és un espai cultural en què es barregen
diferents arts de carrer per tal de dinamitzar festes o activitats comunitàries al
barri de La Mina. Vol ser un espai de trobada intergeneracional on, a més dels
infants, hi participin en la festa pares, mares, avis...

DADES DESTINATARIS
Per serveis
PDC - AC

LLE GIR MAT SBL SAB MCO SJB SBC PLACES
100
300
1008 700 2108

ACOMPANYAMENT D’ADOLESCENTS I JOVES
Es tracta d’un servei destinat a donar suport als adolescents en situació de risc
amb la finalitat que puguin assolir progressivament la capacitat de gestionar
les seves responsabilitats personals i socials.
Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció
socioeducativa i coordinar amb serveis especialitzats d’acolliment residencial,
perquè es tracta d’un projecte diferent del Centre Obert i dels projectes de
segona oportunitat educativa, però que en pot ser complementari, ja que
pot convertir-se en porta d’entrada per adolescents que un cop hagin fet un
procés a aquest projecte d’adolescents passin al CO o a projectes de segona
oportunitat educativa o bé perquè sigui porta de sortida per a adolescents
que fa molts anys que han estat al Centre Obert o en projectes de segona
oportunitat educativa i han assumit els objectius que van motivar el seu ingrés
en el centre.

DADES DESTINATARIS
Per serveis
AJJ

LLE GIR MAT SBL SAB MCO SJB SBC PLACES
253
159 356 123 891

UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA
Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) ofereixen la possibilitat
de realitzar els estudis de l’etapa d’ESO en un grup reduït, d’acord amb les
corresponents adaptacions curriculars individualitzades.
La UEC afavoreix que els alumnes puguin assolir els objectius i les competències
bàsiques de l’etapa i obtener el Graduat en ESO, amb una organització de
continguts i matèries de cururrículum ajustades a les seves necessitats.
Els beneficiaris procedeixen de centres educatius que, pel fet de presentar
dificultats d’aprenentatge, tenen l’oportunitat d’incorporar-se voluntàriament
a un programa de diversificació curricular.

DADES DESTINATARIS
Per serveis
UEC

LLE GIR MAT SBL SAB MCO SJB SBC PLACES
20
34
17
71
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CENTRE OBERT
El projecte Centre Obert acull infants i adolescents d’entre 6 i 18 anys en
situació de risc social en un espai educatiu no formal, en un clima de família,
que els permet adquirir aprenentatges i elaborar el seu propi creixement
personal.
Els CENTRES OBERTS es defineixen com a “serveis diürns que realitzen una
tasca educativa, fora de l’horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien
l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat i la socialització;
l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, que compensen les deficiències
socioeducatives de les persones ateses”.

DADES DESTINATARIS
Per serveis
CO

LLE GIR MAT SBL SAB MCO SJB SBC PLACES
178 126
39
137 71 76
627

SUPORT A LA POBLACIÓ MIGRADA
El suport a aquest col·lectiu és fonamental per a facilitar-ne la integració; això
és que els projectes Atles i Guaita treballen.
L’Atles acull adolescents nouvinguts d’entre 11 i 17 anys que fa menys d’un
any que resideixen a Catalunya. Té per finalitat acompanyar el seu procés
d’incorporació al nou entorn a través tallers de conversa i de comprensió
oral,que es complementen amb tallers en els quals participen nois i noies de la
seva edat (expressió, audiovisuals, esports…).

DADES DESTINATARIS
Per serveis
MIGRACIÓ

LLE GIR MAT SBL SAB MCO SJB SBC PLACES
23
23

SUPORT FAMÍLIES
Són destinatàries d’aquest projecte totes les famílies dels infants i adolescents
que participen a les diverses plataformes. No obstant en algunes de les
accions hi assisteixen altres famílies que no estan participant en cap servei de
la PES però que s’ha fet la demanda, per part d’algun agent social, per poder-hi
participar.
Pel que fa al Materno-infantil, aquest projecte té la finalitat de donar
suport a noies que tenen dificultats d’assumir la funció maternal de forma
adequada. Acuden al servei derivades dels Serveis Socials, però ha d’assumir
voluntàriament la participació en el projecte. Acuden al servei amb els seus
infants de 0 a 3 anys que no estan en cap llar d’infants. En la pràctica es tracta
d’oferir-los la descoberta d’actituds adequades i recursos concrets que els
permetin fer una tasca positiva en el creixement i maduració dels seus fills.
A més se’ls dóna la possibilitat de fer elles mateixes processos de maduració
personal, segons les necessitats de cadascuna.

DADES DESTINATARIS
Per serveis
FAMÍLIES

LLE GIR MAT SBL SAB MCO SJB SBC PLACES
38 30
20 26
11 240 365

RESIDENCIALS I SUPORT JOVES TUTELATS
La Casa Don Bosco és un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) que
atén nois adolescents, d’edats compreses entre els 14 i els 18 anys, en situació
de desemparament. L’Administració n’ha assumit la tutela. L’atenció als joves
és de 24 hores al dia, els 365 dies a l’any. El període d’estada a la Casa Don
Bosco varia en funció de cada cas. La directora assumeix l’exercici de la tutela;
l’equip educatiu realitza la funció substitutòria de la família per als adolescents
i joves acollits. També s’ha iniciat un projecte de seguiment en un pis assistit
per a joves que han acabat el període de tutela d’entre 18 i 21 anys.

DADES DESTINATARIS
Per serveis
SUP JOVES

LLE GIR MAT SBL SAB MCO SJB SBC PLACES
13
35
40
88
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TREBALL EN XARXA
Creiem necessari promoure la col·laboració amb totes les administracions,
especialment dels Ajuntaments i els serveis dependents de la Generalitat, i
amb totes les institucions privades o d’iniciativa social per tal de treballar en
unes polítiques de cohesió i integració social, amb el convenciment que només
des de la globalitat serà possible aconseguir l’assoliment dels objectius.
L’educació social entesa en sentit ampli és un element clau per a la construcció
d’una xarxa local d’educació i transformació social.
Des de Salesians Sant Jordi apostem per establir uns mecanismes eficaços de
coordinació que ens permetin acordar estratègies comunes per tal d’oferir uns
serveis educatius de qualitat.
A nivell local es col·labora en diverses xarxes, que no detallarem en aquesta
memòria. Si que val la pena ressaltar la participació en diverses federacions
al nostre país, com son FEDAIA, ECAS i FEPA, així com a la CEPSS a nivell
estatal.

ORGANITZACIÓ
NIVELL DE
COORDINACIÓ
GENERAL DE
LES PES

ORGANIGRAMA
LOCAL PES
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EQUIPS PROFESSIONALS
Per centres

TREBALLADORS/ES

MCO

31

SBC

26

SJB

9

MAT

20

SBL

12

SAB

21

GIR

18

LLE

29

170

TOTAL
Per centres

VOLUNTARIS/ES

MCO

14

SBC

318

SJB

27

MAT
SBL

8

SAB

5

GIR

11

LLE

23

406

TOTAL
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RECURSOS ECONÒMICS
COMPTES ANUALS

Compres de materials i serveis
Despeses de funcionament
Cost personal

355.894, 67 €
531.464, 22 €
3.706.575, 11 €

Tributs ; Financers i Extraordinaris

34. 898, 74 €

Dotació d’amortitzacions

86.043, 23 €
4.714.875, 97 €

TOTAL DESPESES
Quotes

44.401, 65 €

Altres Ingressos i Extraordinaris

120.709, 95 €

Subvenció de funcionament

4.246.455, 95 €

TOTAL INGRESSOS

4.411.566, 95 €
303. 308, 02 €

RESULTAT TOTAL
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FONTS DE FINANÇAMENT
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COL·LABORACIONS
Gràcies pel vostre suport

Agraïm la col·laboració de
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DADES CONTACTE PLATAFORMA
ON TREBALLEM

SEU CENTRAL
SALESIANS SANT JORDI
Plaça Artós, 4 · 08017 Barcelona
Tel. 93 206 59 10 · Fax 93 205 49 71
www.salesianssantjordi.org
pes.secretaria@salesians.cat
Persones de contacte:
Paco Estellés, Director General
Fran Viedma, Secretari Tècnic

CENTRES
PES Lleida, Lleida
PES Crüilla, Ciutat Meridiana
PES Sant Boi, Sant Boi
PES Navas, Barcelona
PES Girona, Girona
PES La Mina, Sant Adrià de Besòs
PES Martí-Codolar, Barcelona
PES Mataró, Mataró
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“Vosaltres, els joves, sou els primers
responsables del vostre futur”
Sant Joan Bosco

Plaça Artós, 4 · 08017 Barcelona
Tel. 93 206 59 10 · Fax 93 205 49 71
www.salesianssantjordi.org
pes.secretaria@salesians.cat

