Memòria 2020
Presentació
L’Associació ISIL (Associació per la Inserció Social i Laboral) és una associació sense ànim de
lucre que treballa amb domicili social al carrer dels Pirineus, 52 , local 7 de Santa Coloma de
Gramenet. El seu NIF és G65258659 i va ser registrada el 22 de gener de 2010 amb número
41692 al Registre d’associacions de la Direcció General de Dret i D’entitats Jurídiques.
L’associació va ser creada per un grup d’educadors i educadores socials a l’any 2008, com a
professionals portàvem una llarga experiència amb l’atenció de menors en risc social, així com
en la gestió i direcció de diferents recursos col·laboradors amb l’administració.
L’objectiu fonamental de l’Associació és l’acollida i atenció de persones en situació de risc.
Pretenem treballar aspectes que facin referència a l’autonomia personal i social, la integració
al món laboral i a la comunitat, prestant un servei de qualitat i acompanyament als
destinataris. La nostra finalitat és la creació de nous recursos, per poder treballar
conjuntament amb l’administració pública i entitats privades, amb l’objectiu de pal·liar les
mancances d’una població tan vulnerable com són els joves en situació d’exclusió social i les
mares soles amb fills i filles a càrrec amb pocs recursos econòmics. L’Associació també segueix
liderant la gestió d’un pis per a estudiants universitaris amb recursos econòmics limitats.
L’Associació ISIL segueix sent un punt de referència per alguns joves ex tutelats de la DGAIA,
nois en procés migratori en risc d’exclusió social, alguns d’ells procedents de serveis socials,
sense referents familiars o amb referents adults inestables al territori.
Al llarg d’aquests últims anys, l’Associació ha pogut consolidar els projectes d’acollida de mares
soles amb els seus fills i les seves filles al càrrec, de famílies que no poden accedir al mercat
normal per lloguer un pis i finalment el projecte d’estudiants amb recursos limitats.
Durant aquest any 2020, marcat per la pandèmia de la Covid 19, la intervenció de la nostra
entitat ha estat afectada per les diferents mesures de restricció, però hem pogut adaptar-nos
a aquesta nova realitat, tant els professionals com els propis joves usuaris/es dels diferents
recursos.
Durant aquests mesos de pandèmia hem continuat amb intervencions presencials en els
recursos que ho necessitaven (pisos en conveni amb l’Àrea de Suport al Jove) i per el resta de
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recursos, la intervenció ha estat de manera més telemàtica durant cert temps. Aquesta
adaptació a la intervenció ens ha permès seguir mantenint els objectius establerts per cada
recurs. Sempre que les mesures i la situació ens ho ha permès hem treballat per la
presencialitat als pisos i amb els joves. Quan les mesures i les restriccions han estat més
estrictes i severes, ha estat de forma telemàtica i online com s’ha fet el seguiment als diferents
pisos.
Les activitats de coordinació amb les administracions tant públiques com privades s’han
realitzat principalment mitjançant trobades virtuals: reunions, intercanvi d’experiències i
formacions. També hem pogut realitzar reunions presencials, els primers mesos de l’any previ
al esclat de la pandèmia al mes de març del 2020.

L'Equip Humà

Junta Directiva
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Secretària: Carme Gimènez Capdevila
Tresorer: Pedro Rodulfo Paredes

Equip Educatiu
Aquest any hi hagut moviment dins de l’equip educatiu. A inicis de l’any 2020 l’Associació
comptava amb quatre educadors i una administrativa. Des de el mes de setembre ISIL compta
amb una educadora menys, per tal actualment la plantilla està formada per tres educadores i
una personal d’administració. Al mes d’octubre contem amb una alumna de pràctiques del
cicle formatiu de grau superior d’integració social.
Sempre comptem amb el suport d’entitats que han col·laborat amb nosaltres i sobretot amb
professionals voluntaris que reforcen en aquelles matèries que els joves necessiten, de les
diferents formacions que estan realitzant.
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Els usuaris
Els joves
Tots els joves acollits durant el any 2020 son joves procedents principalment del Marroc,
d’Algèria, Ghana i Senegal. Molts han estat atesos per les administracions públiques quan eren
menors d’edat, en recursos de protecció a la infància i han quedat desemparats al fer la
majoria d’edat, el que ha comportat en alguns casos amb un llarg recorregut de carrer.
En total son sis nois provinents del Àrea de Suport al Jove tutelat i ex tutelat (ASJTET) de la
Generalitat de Catalunya, que resideixen a dos pisos diferents anomenats Projecte 2 i Projecte
3. Als altres pisos que formen part del projecte Trajecte hi viuen nou nois derivats per diferents
entitats del nostre entorn. Tots aquests quinze joves, amb edats compreses entre els 18 i 23
anys, reben per part de nostre equip educatiu, acompanyament emocional, formatiu, social,
laboral i assessorament administratiu i jurídic.
El total dels quinze joves atesos en nostres pisos, tenim a altres joves llista d’espera. Amb
molts d’aquests joves, fem el mateix treball que els altres a diferencia de l’acollida en els pisos,
es a dir fem un acompanyament emocional, formatiu, administratiu, jurídic, social i laboral
d’aquests joves.
La novetat d’aquest any ha estat l’obertura d’un nou projecte, “Pis pont”, per aquests joves
que surten d’aquests dos models de pisos amb feina. L’objectiu d’aquesta iniciativa és allargar
l’acompanyament d’aquests joves perquè puguin estalviar diners i poder fer el salt a una vida
més autònoma, amb més seguretat i entrar al mercat de lloguer de pis amb més estabilitat
econòmica. Aquest projecte té una durada d’un any amb una presència educativa menor que
en la resta de projectes.
L’acompanyament als joves és personalitzat, ja que cada jove està en un procés maduratiu
diferent, tot i estar en la mateixa etapa evolutiva, i presenten necessitats diferents. Aquest
acompanyament es fomenta sobretot a les tutories amb els joves i el seu educador/a referent
o bé amb els acompanyaments quan el jove ho necessita; la intervenció i presència als
diferents pisos d’autonomia i les activitats grupals son altres intervencions que afavoreixen
l’acompanyament als joves. La tasca de l’equip educatiu fomenta la convivència dins dels
recursos residencials, per afavorir les relacions entre els joves que hi conviuen.
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FORMACIÓ
CFGS
CFGM
CFA SINGUERLÍN
CFA FONDO ESO
PFI
Preparació accés CFGM

NÚMERO DE JOVES
1
7
4
1
1
1

Les Mares
Les mares que estan en pisos de l’Associació son dones soles amb infants a càrrec, és a dir
famílies monoparentals, el projecte del que formen part es el pis assistit “Elna” . Les raons per
les quals han arribat a aquesta situació de necessitar un lloc on ser acollides amb els seus
infants és tant diversa com dones hi han. Algunes estan soles després d’haver patit, per part
dels seus companys, violència de gènere, altres han arribat al territori provinents de països
amb un alt nivell de violència, on els assassinats i la mort violenta estan presents a la vida
quotidiana, altres han migrat en la recerca d’un millor futur tant per elles com per els seus fills
i filles, o mares joves que necessiten suport durant un període de temps. Però totes tenen en
comú que estan soles, que han decidit tirar endavant amb els seus infants, i que no tenen
recursos suficients, i per tant necessiten una petita ajuda i suport per poder assolir els seus
objectius.
Els estudiants
Des de l’ any 2014 el projecte anava dirigit, a persones provinents de contextos de violència i/o
greus vulneracions dels DDHH per realitzar un postgrau en Cultura de la Pau a l’Escola de la
Cultura de la Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest model ja no podia seguir
per falta de recursos i també perquè teníem una demanda d’estudiants de Catalunya i d’altres
països que volien estudiar a Barcelona i no podien accedir a un habitatge. Aquesta reflexió, i
per tant la proposta d’obrir el projecte a altres estudiants es va fer amb diferents entitats
socials del nostre entorn i de fora de Catalunya.
Famílies
Aquest any hem posat en marxa els pisos per acollir famílies, actualment disposem de 2 pisos,
un a Santa Coloma de Gramenet i un altre a Badalona. Les famílies que estan acollides en
aquest dos pisos son famílies que han passat per algun dels nostres recursos i que van acabar
satisfactòriament el procés, des de l’associació ISIL se’ls ofereix la possibilitat de viure en un pis
pagant un lloguer social.
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Pel 2021 tenim previst obrir 2 pisos més per a famílies: 1 a Santa Coloma de Gramenet i 1 a
Badalona.

Projectes

Projecte

Trajecte

Usuaris/es

9

Projecte 2 Projecte 3 Pis
de Pis
mares
estudiants
(ELNA)
4
3
2 mares i 4
4 infants

Pis pont

Pis
famílies

4

2
famílies

Trajecte
Aquest projecte té un total de dos pisos on viuen joves majors de 18 anys que es troben en
situació de sense llar. Alguns d’aquests joves, no tots, han passat pel sistema de protecció de
menors de la DGAIA, però tot i així no disposen de permís de residència, el que dificulta l’accés
a pisos de l’ASJTET.
Els que tenim acollits en els nostres recursos estan tots formant-se en formació reglada. Les
formacions que realitzen, ja sigui en cicles formatius de grau mitjà o superior, son de mecànica
de cotxes, carrosseria, electromecànica de cotxes, electricitat, atenció a Persones en situació
de dependència i comerç. Un jove està realitzant un PFI i també un altre la preparació per a la
prova d’ accés al grau mitjà.
Tot el procés de formació de nou d’aquests joves té un suport econòmic molt important de la
Fundació Nous Cims de Barcelona a traves de la seva beca Zing que finança les seves
matricules, els seus materials escolars i els seus transports per anar a les classes.
A més de les diferents formacions que reben als seus centres educatius, els joves beneficien
d'activitats de reforç escolar amb professionals de la nostre entitat i d'altres entitats com Punt
de Referència de Barcelona on realitzen suport acadèmic. Alguns d'ells han obtingut beques de
la Fundació Esport Salut de Barcelona per a la pràctica de l'esport a gimnasos.

Projecte 2 i 3
Aquest projecte actualment té dos pisos d’autonomia amb suport educatiu amb un total de 6
places, tres a cada respectiu pis. Aquest joves han estat tutelats de menors per la DGAIA i
actualment formen part d’aquests pisos vinculats a l’ASJTET ja que tenen una prestació
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d’habitatge i també una prestació econòmica. La prestació d’habitatge és fins els 21 anys i la
prestació econòmica pot anar des dels 6 mesos de durada fins als 21 anys del noi, dependrà
dels mesos que ha estat tutelat com a menor. Al pis de Projecte 3 hi hagut els mateixos joves al
llarg de l’any 2020. Hi ha tres joves, dos d’origen marroquí un d’origen algerià. Actualment les
formacions acadèmiques d’aquests joves son diverses: un d’ells està cursant segons del cicle
formatiu de grau mitjà d’instal·lacions de calor, aquest jove està becat per l’entitat Nous Cims
a través de la Fundació Comtal. Aquest jove també participa a un projecte de FEMAREC per
orientar i acompanyar al mercat laboral. Els altres dos participen en programes de garantia
juvenil en dues entitats externes, Fundació Mercè Fontanilles i Fundació Hada. Dos dels joves
també estan inscrits a l’escola d’adults de Singuerlin per a continuar el seu aprenentatge de
català i de castellà.
Al pis Projecte 2, també de tres places, al llarg de l’any 2020 han viscut quatre joves. Un dels
joves, va finalitzar el seu pas pel recurs al setembre del 2020, ja que va trobar feina a
Vilafranca del Penedès i va marxar a llogar una habitació en aquest municipi. Al quedar una
plaça vacant a l’octubre de 2020 va arribar un altre jove. Els joves que conviuen en aquest pis
estan realitzant formacions dos d’ells, un a l’entitat Formació i Treball en un curs de cuina i
l’altre jove participa en un programa de garantia juvenil de l’entitat Impulsem a Barcelona.
L’altre jove al mes de desembre ha entrat a formar part del món laboral i està treballant.
D’aquests joves un està inscrit a l’escola d’adults de Fondo fent formació de neolectors i els
altres dos a l’escola d’adults de Singuerlín inscrits a cursos de català

Pis de mares
Aquest any 2020 el perfil de dones que hem atès ha variat. Fins el moment havien estat mares
amb un sol infant, ara ens estem trobant amb dones amb més d’un fill/a; per aquesta raó ,
actualment tenim a dues dones al pis ja que cada una té dos infants a càrrec. Per tal de seguir
atenen a dones en aquesta mateixa situació, necessitem més pisos i majors recursos per a
poder atendre-les adequadament i cobrint les necessitats i mancances amb les que es troben.

Pis d’estudiants
Actualment el projecte acull a estudiants provinents de contextos de migracions, és dir fills i
filles d’immigrants residents a Catalunya i fora. També tenim a estudiants en procés migratori
sols amb el nivell de Grau mitjà i estudiants d’Àfrica i d’Amèrica llatina. Amb aquests diferents
perfils, el projecte està fomentant l’intercanvi cultural i l’ajuda mútua entre estudiants de
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diferents nivells, sobretot en el context de la Covid 19. Llavors treballem per a què els
estudiants amb més nivell d’estudis ajudin als que tenen majors dificultats. L’apoderament que
es buscava en el projecte, en altres edicions anteriors, es treballa dins del pis, ja que fins ara es
fomentava el voluntariat d’aquets estudiants a d’altres entitats i aquest anys s’ha fomentat
entre els propis estudiants.

Treball en xarxa
Els joves de l’Associació estan formant-se en recursos, programes i centres externs als pisos i
és important establir eines de seguiment dels joves amb els altres professionals que els
atenen. Per a poder fer una intervenció global i coordinada s’estableixen contactes amb equips
de professors/es, educadors/es de les diferents formacions on assisteixen. Aquesta
comunicació i coordinació acostumen a ser fluides ja sigui per telèfon o per correu electrònic,
això ens permet per una part donar a conèixer la nostra tasca com a educadors/es referents
dels joves i conèixer altres referents dels nois/es.
A part dels l’equip de professorat o altres educadors/es segons la formació que realitzen
també s’estableixen coordinacions amb altres professionals. Com ara el referent de l’ASJTET
dels joves que tenen la prestació d’habitatge i econòmica. Al llarg de l’any 2020 la figura de
referència de l’ASJTET ha variat, ja que al mes d’octubre va canviar. També establin contacte
fluid amb la Federació Espanyola de Pisos Assistits, FEPA. On hi ha la figura d’una advocada
que ens ofereix suport i orientació pel que fa els tràmits de residència, renovacions, etc. dels
joves. A través de FEPA també hem pogut participar en diverses formacions i tallers, aquest
any totes de forma online, enfocades a la intervenció amb els joves i en tràmits d’estrangeria.
Per últim, també hem pogut participar en un taller de supervisió de casos amb una psicòloga,
un taller que ha estat molt interesant per a nosaltres per a poder orientar, consultar i millorar
la nostra tasca d’intervenció i suport amb els joves, tenint en compte que aquest any el tema
de la pandèmia sanitària de la Covid ha modificat força la presència i intervenció als pisos de
forma presencial.
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Difusió i comunicació
Donada la situació d’aquest any 2020, on la presencialitat ha estat molt escassa la difusió
presencial de l’Associació no s’ha pogut realitzar. Ara bé, hem obert noves formes de donar a
conèixer la nostra tasca i els projectes a través de les xarxes socials. Hem actualitzat la web de
l’Associació (www.isil.cat) i hem obert noves xarxes socials com ara Instagram i Twitter per tal
de donar a conèixer l’actualitat de l’Associació i dels joves. Aquetes noves eines ens han
permès crear una campanya de recollida d’aliments i de productes d’higiene i neteja per als
joves del projecte Trajecte; campanya que ha obtingut uns resultats satisfactoris sobretot en
format de donacions econòmiques de particulars.

Conclusions
Reptes i proposta de millora
L’associació segueix treballant sobre un projecte d’una cooperativa de treball associat per
donar sortida laboral real als joves que te acollits i a les dones joves també. Aquest any, el
projecte ya està en marxa i hem rebut el assessorament de Grameimpuls per els tràmits
necessaris.
Aquesta cooperativa, que es una iniciativa de l’associació ISIL vol donar resposta a dos
objectius principals:
Reformes integrals d'habitatges, locals i façanes comunitàries, mudances i neteja d’espais tan
públics com privats.
Inserció laboral, de persones y col·lectius amb dificultats especials d'inserció laboral i en risc o
afectades per l’exclusió social.
Tots dos objectius tenen el seu origen a l’Associació ISIL, associació que es dedica a l’acollida
de joves i de dones joves amb fills a càrrec.
L’Associació proporcionaria la feina de reformar els habitatges que adquireix per els seus
projectes i per l’ús de lloguer social.
Encara que la cooperativa, per si sola hauria de poder aconseguir altres obres, però pensem
que treballar a les obres de la pròpia associació faria que tingues l’empenta inicial, i els dos
projectes és retroalimentarien.
Per l’assoliment del objectiu d’Inserció Laboral també la volem declarar empresa d’inserció.
Quin es el perfil inicial de les persones a insertar:
Joves en la seva majoria extutelats, amb la característica que són joves estrangers sense
referents familiars i que tenen un NIE de resident, però que no li permet treballar. I necessiten
una empresa que els hi faci una oferta de feina per poder tenir el permís de treball.
Dones joves que tenen fills a càrrec, que estan cobrant ajudes com la RAI o RGC.
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Encara que aquest és el perfil inicial de les persones que volem inserir, no descarten que quan
la cooperativa porti un cert rodatge, puguem obrir el projecte a altres perfils que puguin ser
susceptibles de beneficiar-se dels plans d’inserció.
Els contractes de feina que es faran seran amb l’objectiu de fer un pla d’inserció, on hi haurà
una part de formació transversal i/o professionalitzadora, una part pràctica (on es treballarà
fent les reformes) i una part de recerca de feina a l’empresa ordinària.
La formació dependrà de la formació prèvia dels participants, tenint en compta que la
formació transversal serà obligatòria en tots els contractes. Per exemple:
Un jove que hagi realitzat una formació professional de manteniment, calefacció, electricitat,
etc. Realitzarà la formació transversal i la recerca de feina, però no necessitarà realitzar un
altre cop la formació professional.
Si es un jove o una jove que no ha realitzar cap formació professional, dintre del programa
haurà de fer aquesta formació que li habiliti per realitzar la feina encomanada.
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COMPTABILITAT ISIL DEL 2020

TOTAL INGRESOS
AJUNTAMENT (SANTA COLOMA,BADALONA, BARCELONA)
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
CARITAS
AGENCIA DE L'HABITATGE
GENERALITAT
NOUS CIMS
APORTACIONS USUARIS
OBRA SOCIAL LA CAIXA
SOC
FINANÇAMENT ICF
TOTALS

RETEN COMPTE 2019
TOTAL INGRESOS 2020
TOTAL DESPESES 2020
TOTAL
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TOTAL DESPESES
16188,82
8111,20
39600
14400
109097,82
13604
12767,87
3500
18760
12354,68
248384,4

AJUDES DIRECTES
FACTURES PISOS
LLOGUERS
NÒMINES PERSONAL
IRPF 115
COMISSIONS BANCARIES
ASSEGURANCES
GESTORIA
FORMACIÓ
MATERIALS DE L’ACTIVITAT
TOTAL

-6632,96
-17182,65
-27002,21
-127582,97
-435,08
-531,9
-1368,86
-1875,5
-13604
-46907,01
-243123,14

5450,17
248384,4
-243123,14
10711,43
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