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Presentació:

La Fundació Casal l'Amic ha desplegat en la prestació dels seus serveis les mesures 
sanitàries, preventives, d’organització i de control necessàries per a preservar i 
mantenir-nos segures i lliures de la COVID-19, alhora que incorporava un model híbrid 
d’atenció presencial i telemàtica tot mantenint la qualitat en la prestació del servei a 
les persones.

En el context del ple confinament s’inicia l’adaptació del model comunitari a un entorn 
semi presencial, incrementant les comunicacions i treball en xarxa amb les entitats del 
barri, així com amb els serveis socials bàsics.

S’inicia i impulsa el Butlletí: Ponent en Positiu, un recull de notícies escrites per les 
persones que actuen, viuen i conviuen als barris de ponent de Tarragona, un espai
des d’on volem donar veu, impulsar i promocionar accions de participació i cooperació, 
mediambientals i en clau de gènere, a favor d’una societat més justa, sostenible
i igualitària. 

Iniciem també el programa de mentoria Referents +, adreçant-nos a l’apoderament 
de joves per compartir amb altre jovent del barri les seves experiències d’èxit.

Malauradament l'any 2020, es cancel·la el programa de Beques Escolars en col·laboració 
amb l’Obra Social Fundació Catalunya La Pedrera. 

Des de la Fundació Casal l’Amic, a partir del vincle creat amb aquest alumnat i 
responent a la missió, visió i valors de l’entitat, es manté l’acompanyament 
socioeducatiu derivant-los a programes de la casa com el programa Proinfància o l’acció 
Infocarrer del programa: A Peu de Carrer.  

Seguint amb les polítiques transversals de sostenibilitat, igualtat de gènere i
participació hem mantingut i ampliat:

1. Els compromisos amb la sostenibilitat mediambiental: adhesió a la Xarxa B+S. 

2. Les accions de desplegament del  “Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i do-
nes 2020-2025", posant a disposició a l’equip professional una guia d’estil: “Guia del 
llenguatge inclusiu” per la revisió i redacció dels documents i per fer ús del llenguatge 
inclusiu.  
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Casal l'Amic
La Fundació Casal l’Amic és una organització no lucrativa que té com a objectiu
principal l’acció social i educativa amb infància, adolescència i joventut, destinada
a la prevenció de situacions de risc social en aquests grups de població. 

Situada a Campclar des de l’any 1983, treballa fonamentalment als barris de la zona 
perifèrica de Ponent de Tarragona. Compta amb un centenar de persones 
professionals, voluntaris i voluntàries, socis i sòcies… que desenvolupen 
diferents projectes i programes socials. 

Àrees de serveis 

La Fundació
Any de vinculació a la Coordinadora Sinergia Social: 

2016

Infància, 
adolescència 
i joventut

Col·lectius 

Serveis educatius, formatius i de 
creació d’ocupació.

Missió, visió i valors
ATENCIÓ

FORMACIÓ

Millora de la qualitat de vida de les persones, afavorint l’autonomia i la inclusió social.

Formació i educació com a via de generació d’oportunitats d’ocupació.

Plans d’emprenedoria i creació de llocs de treball per a col·lectius en risc d’exclusió social.

OCUPACIÓ

Social: oferir serveis d’atenció a les persones en l’àmbit dels serveis socials i ocupacionals d’acord 
amb les seves necessitats. Comunitària: orientar totes les actuacions a la incorporació social 
de la persona, comptant amb la capacitat integradora de la comunitat.

Interinstitucional: participar de forma significativa en el desenvolupament del Sistema Català de Serveis Socials, 
entenent que és una responsabilitat no només de les administracions públiques, sinó també, de tota la societat.
De col·laboració: desenvolupar projectes compartits propers al territori, cercant una major i millor cobertura 
de les necessitats socials, vers a la satisfacció tant dels usuaris i usuàries com dels agents implicats 
des d’una òptica de sinergia complementària entre el sector públic, social i mercantil responsable.

Organitzacionals: compartint els valors no lucratius propis de l'interès general
que ajuden al desenvolupament equilibrat de les persones i del seu entorn.
De millora contínua: el compromís amb la societat implica un compromís constant 
amb la millora contínua, tot desenvolupant un sistema de gestió que promogui i avaluï 
la qualitat de tota l'organització i dels seus serveis.

Missió:

Visió:

Valors:
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2020Dades
859 Persones ateses

6 Projectes gestionats

Descripció dels serveis

Tallers formatius
· Càpsules formatives d’àmbit professional.
· Tallers de formació sobre Educació Social
 (Educació de carrer).
· Tallers de promoció i prevenció a les escoles.

Suport a la família
Atenció i acompanyament a les famílies amb
situació de vulnerabilitat. 

Promoció èxit escolar
Garantir la possibilitat de l’èxit escolar a infants, 
adolescents i joves dels barris de ponent i Sant 
Salvador amb programes adaptats a les seves 
necessitats.

Acció comunitària
Orientar a estimular processos de transformació 
i millora de l’entorn, com a eix, el vincle 
territorial i partint de l’apoderament de les 
persones, entitats i xarxes… Oferint eines 
i recursos per tal d’esdevenir aquests com
a protagonistes del canvi social.

També pretén proporcionar eines a les persones 
per tal d’assolir per elles mateixes el màxim
desenvolupament de les seves capacitats 
per viure i conviure en equilibri en el seu entorn 
i la percepció que en té d’aquest.

Centre obert

El Centre Obert de la Fundació Casal l’Amic 
és un projecte socioeducatiu d’atenció 
a la infància que es desenvolupa al barri 
Campclar de Tarragona, tot i que també s’atén 
a infants d’altres barris de ponent.

Infocarrer
És un espai d’assessorament que vol facilitar 
la connexió entre la població i els recursos 
aconseguint així crear el vincle amb la 
persona. També es porten a terme 
acompanyaments presencials per tal de 
realitzar la vinculació de la persona amb 
els recursos.

Va dirigit a tota la població que faci demanda 
sobre alguns dels àmbits en els quals 
es treballa: salut, formació, laboral, habitatge, oci 
i serveis d’atenció.

ComunitariAcompanyament
socio-educatiu
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604

Serveis d'acompanyament  
socioeducatiu 

Persones usuàries

Infància, 
adolescència 
i joventut

100%

servei usuaris/es col·lectiu sub-tipus

A PEU DE CARRER 604 Infància, adolescència i joventut Serveis de dinamització, 
sensibilització i lleure

01  Serveis                   604 Persones usuàries



10 11

356

Serveis comunitaris

Persones usuàries

Infància, 
adolescència 
i joventut

servei usuaris/es col·lectiu sub-tipus

PRO-INFÀNCIA 183 Infància, adolescència i joventut Suport en l'àmbit acadèmic 
psicosocial

TALLERS D'ESTUDIS ASSISTITS 55 Infància, adolescència i joventut Suport en l'àmbit acadèmic 
psicosocial

BEQUES 17 Infància, adolescència i joventut Suport en l'àmbit acadèmic 
psicosocial

05  Centres i serveis    255 Persones usuàries

100%
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Recursos
Categoria professional 
de la plantilla

HOMES
DONES
TOTAL

 3  (27,27%)
 8 (72,73%)
11

Distribució de la plantilla 
per gènere

Equip professional

D'acord amb la legislació vigent i com una de les mesures de transparència i rendició de comptes, els comptes del 2020 són auditats
per Audiaxis auditories SPL, tancant-se l' informe dels comptes auditats del 2020, el juliol del 2021. I també, per donar compliment
a la llei de transparència, la informació es publica a la pàgina web de l'entitat. El tancament comptable segons la legislació vigent es tanca 
el juliol del 2021, per tant els comptes són provisionals.

Tipologia dels ingressos

Procedència dels ingressos

Prestació de serveis

Finançament públic

Subvencions Donacions privades

Finançament privat

4,82% 90,15% 5,03%

23,81% 76,19%

Pressupost anual: 168.823 €

Comptes

Serveis

Personal administratiu

Personal qualificat

Diplomats

Llicenciats

Comandaments intermedis

Càrrecs directius

Alts càrrecs directius

Col·laboració

Formem part de

Amb el suport i col·laboració

0%

0%

18,18%

54,55%

9,09%

18,18%

0%

0%



casalamic.org
Carrer Riu Llobregat

Bloc 4 esc. 10 1r 2
43006 Tarragona
Tel. 97 755 28 34 

casalamic@sinergia.org 

Entitat membre de la Coordinadora Sinergia Social

Ja ens segueixes?


