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1.
PRESENTACIÓ

L’Associació ISIL al llarg d’aquets últims
anys ha estat un punt de referència per
a joves extutelats de la DGAIA i nois
amb dificultats integració, alguns d’ells
procedents de serveis socials, sense
referents familiars o amb referents
adults inestables.

Hem treballat amb un objectiu clar posant en marxa diferents
estratègies d’intervenció:
•

Hem realitzat reunions i coordinacions amb diferents
organismes oficials i administracions locals com és el cas de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, concretament
amb la cap de Serveis Socials, i diferents tèniques serveis
socials del Municipi.

•

Coordinacions amb altres entitats privades que realitzant la
mateixa tasca d’intervenció, amb l’objectiu d’intercanvi
d’experiències, estratègies d’intervenció comunes i derivació de
casos.

•

Hem estat un punt de referència i assessorament per a joves
en situació d’exclusió social, en diferents temes com ha estat
l’acompanyament a la regularització de la documentació en cas
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de joves immigrats, suport emocional, formatiu i laboral amb
tots.
•

Afavorir la cohesió i l’acompanyament d’aquest grup de nois
amb edats compreses entre els 18 i 23 anys, perquè puguin
sentir-se recolzats per un adult referent i treballar amb la seva
autonomia personal, social i laboral. Comptant sempre amb el
suport d’entitats que han col·laborat amb nosaltres i sobretot
amb professionals voluntaris membres de l’associació.

2.
L’ASSOCIACIÓ

L’Associació ISIL (Associació per la Inserció Social i Laboral) és una
associació sense ànim de lucre que treballa amb domicili social al
Passeig de la Salzereda, 85 baixos 2a 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.
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. Pretén treballar aspectes que facin
referència a l’autonomia personal i social, la integració dins del món
laboral i la comunitat, prestant un servei de qualitat als destinataris.
La nostra finalitat és la creació de nous recursos, per poder treballar
conjuntament amb l’Administració Pública i entitats privades, amb
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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 a
càrrec i sense recursos i amb pocs recursos econòmics.

a. Junta Directiva:

3.
EQUIP HUMÀ

Presidenta: Mònica Rodulfo Luque
Secretària: Carme Gimènez
Capdevila
Tresorer: Pedro Rodulfo Paredes
b. Equip Educatiu:
Educador Social: Jerome Diouma
Ndong
Directora: Mònica Rodulfo Luque

4.
ELS USUARIS

b. Els joves:
Gran part són joves immigrants procedents principalment del Marroc,
d’Algèria, Ghana, Mali, Nigèria i Senegal. Molts han estat atesos per
les administracions públiques quan eren menors d’edat, en recursos
de protecció. En alguns casos amb un llarg recorregut de carrer.
Cal destacar que al darrer any hem observar un augment de joves
d’origen llatinoamericans de segona generació, que es queden sols al
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nostre territori perquè les seves famílies a conseqüència de la crisis
estan tornant als seus països d’origen, deixant aquest nois sols i
sense referents.
Molts d’aquest nois no estan disposats a tornar al seu país sense
haver aconseguit una millora respecte a la seva situació inicial ja que
en cas contrari viuen el seu projecte migratori com un fracàs per ells
mateixos i davant dels altres.
Ens trobem que aquest nois provenen la majoria de famílies
nombroses. Les xifres es mouen entre els 4 i els 8 germans. Sovint
només treballa de forma esporàdica un membre del nucli familiar i
existeixen greus mancances a nivell de serveis i infraestructures.
Les famílies d’origen dels joves tenen situacions econòmiques
precàries, amb patit maltractaments físics i psicològics, separació
precoç dels pares, pèrdua d'algun dels progenitors per mort,
situacions de violència al nucli familiar, canvis de cuidador, ingrés
presó del pare o germans. Altres fets importants són la precarietat
respecte la salut mental dels adults de referència i/o consum de
tòxics per part d'aquests. També han patit carències afectives,
dificultats per expressar emocions, bloqueig afectiu, els costa establir
vincles afectius, i més quantes més ruptures ha tingut el noi.
Accentuat per la manca d’un referent adult estable que acompanyi
amb el seu procés d’inserció socio-laboral, emocional...
Aproximadament un 68 % dels joves no tenen finalitzats els estudis
primaris. Un punt en comú en gairebé tots és el seu baix nivell
d’estudis, sovint conseqüència dels problemes econòmics de les seves
famílies que es veuen amb dificultats per poder assumir el cost dels
materials escolars i amb la necessitat que els nois aportin ingressos
econòmics. Molts d’ells per aquest motiu han hagut de deixar
d’estudiar, posant-se a treballar des de ben petits en treballs no
reconeguts.
Han estat treballant en diferents àmbits: venda ambulant als
mercats, fusteria, construcció, agricultura, mossos de magatzem,
ramaderia, hostaleria, confecció, lampisteria...
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c. Les Mares:
Són Dones soles amb infants a càrrec. Les raons per les que han
arribat a aquesta situació, de necessitar un lloc on ser acollides amb
els seus fills/es, 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 que han migrat en la recerca d’un futur
tant per elles com per els seus fills i filles. Però totes tenen coses en
comú que estan soles, que han decidit tirar endavant amb els seus
fills/es, i que no tenen recursos suficients, i per tant necessiten una
petita ajuda per poder complir els seus objectius.

d. Els voluntaris:
Aquest any, gracies a l’obertura de la sede de l’associació, hem pogut
oferir un espai d’interacció entre voluntaris i els nostres usuaris.
Les feines que han fet aquests voluntaris ha sigut:
•
•

La fer reforç en aquelles matèries que els joves necessiten, de
les diferents formacions que estan realitzant.
La de contribuir a les reformes i adequació de la sede i recursos
de l’Associació.

A part nosaltres, a l’entitat introduïm una modalitat que és la de
voluntari-usuari, que és la col·laborar i fer responsables als usuaris
d’aquelles tasques de la associació que repercuteixen directament en
ells, com: la recollida d’aliments als supermercats, o la col·laboració a
les reformes dels diferents recursos.
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5.
ELS NOSTRES
PROJECTES

La nostra valoració ha estat positiva, ja que hem pogut obrir
diferents serveis durant aquest any 2015. La Valoració segons
els projectes:

e. Projectes “Trajecte” pisos assistits per a joves:
Aquest any hem mantingut el pis del carrer Espriu,13
amb una capacitat de 5 places per joves, i a més hem
ampliat 5 places més de joves en el pis ubicat al carrer de
la Mercè, 33. Durant l’any 2015 han estat atesos als pisos
assistits un total de 19 joves. Si comptabilitzen a tots
aquells que s’han acostat a l’Associació ISIL per fer
alguna consulta han sigut 12, amb un total de 31 joves.
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9
Projecte “Elna” Servei
residencial per a mares: A més
hem adquirit un altre pis ubicat al
carrer Milà i Fontanals, 43 on han
començat a viure dones amb els
seus fills. La capacitat és de 3
dones. Durant l’any 2015 s’han
ates a 2 mares amb els seu
fills/es.
f.

g. Distribució
d’aliments: Aquest any hem
començat a rebre aliments de
diferents supermercats, i a més de
repartir menjar entre els usuaris
dels nostres pisos assistits( 24
persones), hem repartit a 3
famílies (13 persones) amb un
total 37 persones beneficiaries.
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h. Itineraris
Individuals per la inserció i
Orientació i Formació
ocupacional: S’ha confeccionat
un itinerari d’inserció i formació
laboral, amb tots els nois que
han passat per els nostres
recursos, això ha estat possible
per la col·laboració amb altres
entitats com el Casal dels
Infants, Fundació Comtal,
Fundació Adsis, Punt de
referència, etc.

i. Acollida: Davant la
gran arribada de joves que
s’apropaven a l’associació per
sol·licitar entrar en el nostre
recurs, i donat que no tenim
places suficients per acollir-los,
els hem oferint aquest espai en
el que informen dels diferents
recursos residencials (albergs,
altres fundacions, etc) i els
recursos formatius on poder fer
una formació ocupacional.
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2. Nova sede:
També valorem
positivament,
l’obertura de la nova
sede de l’associació al
carrer Verdi, 5. Que
ens ha facilitat una
millor atenció als
nostres usuaris pel
que fa a les tutories.
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Hem treballat amb coordinació
amb les següents entitats:

6.
TREBALL EN
XARXA

Casal d’Infants, Punt de
referència, Fundació Comtal, Fundació
Adsis, Servei Solidari, Fundació Putxet,
L’Heura (consorci de Normalització
lingüística), Escola d’adults de
Singuerlin, Escola d’Adults de Fondo,
Migrastudium, Fundació Gentis,
Fundació Intergramenet, Centre
d’Acolliment Santa Coloma, Impulsem
SCCL, CEPAIM, Serveis Socials de Santa
Coloma de Gramenet, Serveis Socials de
Sant Just Desvern, Serveis Socials de
Vall d’Hebron, Fundació IRES, Fundació
Banc dels Aliments, Punt del voluntariat
de Santa Coloma, Xarxa d’Habitatges
d’Inclusió de Barcelona.
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7.
DIFUSIÓ I
COMUNICACIÓ

13

Aquest any hem
posat en marxa la
web de l’associació
una eina que ens
permetrà fer una
difusió de la nostra
tasca i dels nostres
projectes.
http://www.isil.cat

Participació a la XIX
Diada de
l'Ensenyament
Públic.
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8.
DADES
ECONÒMIQUES
14

Quotes socis

Lloguer local i pisos

200

9590,1

Aportacions participants per a activitats

Subministraments local i pisos

0

5119,4

Subvenció Ajuntament

Neteja local i pisos

1121,61

1800

Subvencions altres administracions

Assegurances

2058

500

Aportacions altres entitats

Personal

43607,93

10576

Campanyes econòmiques

Materials
9200

Altres (especificar)

Altres (medicació, taxes policia, formació,
transport usuaris)
5766,48
Manteniment local i pisos
4434,56

TOTAL

TOTAL

46986,54

46986,54
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