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Presentació:

La Fundació Casal l'Amic inicia el 2021 seguint i convivint amb les diferents onades de la pandè-
mia, recuperant progressivament la presencialitat als nostres projectes i serveis, identificant 
noves necessitats socials emergents i engegant nous projectes per atendre-les, als barris de 
Ponent i Sant Salvador de Tarragona.

El Centre Obert i el Casal han estat a ple rendiment atenent als nens i nenes del Projecte 
Pro-Infància, amb activitats de reforç escolar i amb berenars saludables i adquisició d'hàbits 
saludables en el menjar i a taula mitjançant el projecte PROBITAS.

Els equips APC segueixen amb les accions de sensibilització per temes socials, estimulant l'es-
perit crític i la participació del jovent amb els tallers Vitamina en col·laboració amb Ponent.

Amb el Projecte TIC, dones dels barris de Ponent i Sant Salvador de Tarragona han millorat les 
seves competències digitals bàsiques, l'accés als recursos i també a les seves oportunitats 
d' inserció social i laboral.
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Casal l'Amic
La Fundació Casal l’Amic és una organització no lucrativa que té com a objectiu princi-
pal l’acció social i educativa amb infància, adolescència i joventut, destinada a la pre-
venció 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 grup professional de persones que 
desenvolupen diferents projectes i programes socials.

Àrees de serveis 

La Fundació

ATENCIÓ

FORMACIÓ

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

Formació, educació i orientació laboral com a via de generació d’oportunitats d’ocupació.
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Any de vinculació a la Coordinadora Sinergia Social: 

2016

Infància, 
adolescència 
i joventut

Col·lectius 

Serveis d'atenció, educatius 
i formatius.

Missió, visió i valors
L’objectiu principal és l’acció socioeducativa
adreçada a la prevenció, promoció, formació i
inserció personal i social de la infància,

Ser una entitat sense afany de lucre que
intervé professionalment des d’una
perspectiva comunitària i que acompanya en el
procés d’aprenentatge i creixement personal.

Creiem en la sostenibilitat, l’eficiència, el
compromís amb la realitat social, l’autonomia
professional i econòmica, la creativitat, la
innovació professional i el voluntariat.

Missió:

Visió:

Valors:
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Dades

1.149
Persones ateses

4
Projectes 

gestionats
+33,76%*

Respecte a l'any passat*

M: 53,44% / F: 46,56% / NB: 0%



7

Descripció dels serveis

Suport a la família
Atenció, acompanyament i empoderament a les
famílies en situació de vulnerabilitat per
fomentar la seva inclusió social.

Promoció 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, oferint eines i recursos a
infants, adolescents i joves per tal d’esdevenir
aquests com a protagonistes del canvi social.
També pretén proporcionar eines perquè
assoleixin el màxim desenvolupament de les
seves capacitats per viure i conviure en equilibri
en el seu entorn.

ComunitariAcompanyament
socio-educatiu
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848

Serveis d'acompanyament  
socioeducatiu 

Persones ateses

Infància, 
adolescència 
i joventut

servei persones ateses col·lectiu sub-tipus f m nb

A PEU DE CARRER 848 Infància, adolescència i joventut Serveis de dinamització, 
sensibilització i lleure 50% 50% -

01  Serveis           848 Persones ateses



9



10

301

Serveis comunitaris

Persones ateses

Infància, 
adolescència 
i joventut

servei persones  col·lectiu   sub-tipus f m nb

PRO-INFÀNCIA PONENT 83   Infància, adolescència i joventut   Suport en l'àmbit acadèmic 
  psicosocial 43% 57% -

PRO-INFÀNCIA SANT SALVADOR 102 Infància, adolescència i joventut Suport en l'àmbit acadèmic 
psicosocial 23% 77% -

TALLERS D'ESTUDIS ASSISTITS 116   Infància, adolescència i joventut   Suport en l'àmbit acadèmic 
  psicosocial 48% 52% -

03  Serveis              301 Persones ateses
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Recursos
Categoria professional 
de la plantilla

HOMES
DONES

TOTAL

 1 (10%)
 9 (90%)
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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 2021 són auditats
per Audiaxis auditories SPL, tancant-se l' informe dels comptes auditats del 2021, el juliol del 2022. 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 2022, per tant els comptes són provisionals.

Tipologia dels ingressos

Procedència dels ingressos

Prestació de serveis

Finançament públic

Subvencions Donacions privades

Finançament privat

32,02% 24,79% 43,19%

56,81% 43,19%

Pressupost anual: 213.685 €

Comptes

Serveis

Personal administratiu

Personal qualificat

Diplomatura

Llicenciatura

Comandaments intermedis

Càrrecs directius

Alts càrrecs directius

60%

20%

10%

10%

NO BINARI  -
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Col·laboració

Formem part de:

Amb el suport de:



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

Segueix-nos!


