
89%  professionals

90%  clients

84%  persones ateses

Memòria

2018

hores de formació
i supervisió

3.640

persones
ateses

9.811

territoris 
on actuem

15

Xifres 2018

24%
homes

76% 
dones

4.703.568
euros de facturació

#atencioalespersones
#experiencia #drecera 

#saf #treballenequip 
#valorscooperatius #craefig

#craelalluna #modelacciosocial

#craelallunajove 
#qualitat #sefor

persones 
sòcies

36

persones 
contractades

161

 960.335
euros de fons propi

Grau de satisfacció:

Recertificats 
d’acord a la norma 

ISO 
9001:2015



Drecera

Què gestionem Territoris

1. Esplugues de Llobregat

2. Pallejà

3. Barcelona 

> Districte Sant Martí 

> Districte Les Corts

4. L’Hospitalet de Llobregat

5. Badalona

6. Santa Coloma de Gramenet

7. Garraf

8. Anoia

9. El Prat de Llobregat

10. Cornellà de Llobregat

11. Viladecans

12. Comarca del Bages

13. Abrera

14. Sant Vicenç dels Horts

15. Castelldefels

3 Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE)

1 Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF)

5 Serveis d’acolliment en família aliena i extensa (SSAFE/SIFE)

Galileu Innova: Atenció Psicopedagògica Barcelona

Agència de col·locació núm. 0900000024

Formació per a persones en situació d’atur i demandants d’ocupació

Formació del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 

Formació Privada a mida, bonificada

DRECERA ORIENTA. Programes integrals per >30 anys

Programa ORIENTA al Baix Llobregat i Barcelonès

Programa Orientació Renda Garantida de Ciutadania (RGC)

FES DRECERA “Obra Social La Caixa”

Caixa Proinfància El Prat, L’Hospitalet i Cornellà 

Pla educatiu d’entorn (PEE) El Prat, L’Hospitalet i Viladecans 

Supervisió als professionals del SARA i PIAD’s de Barcelona

Suport tècnic CIRD i XAJI de Cornellà 

Suport tècnic SIAD i SAI de Viladecans

Participació Social Dones. CAID L’Hospitalet de Llobregat

Tallers diversitat cultural i funcional per als CEIP. Consell Comarcal de Bages

Mediació comunitària. Convivència ciutadana Abrera



CRAE Ferrer i Guàrdia

Gènere

nenes nens
59% 41%
noies nois
17 18

Participació

>1 any

>1>3 anys

>8 anys

>3>5 anys

>5>8 anys

Temps d’estada

0 2 4 6 8 10

>12

>13>14

>18

>14>16

>16>18

Franges d’edat

0 2 4 6 8 10 12 14

• FUTBOL

• PISCINA

• GIMNÀS

• HIPICA

• ROBOTICA

• AGRUPAMENT ESCOLTA

• RUGBY

• SURF

• IDIOMES

• TEATRE

• BALL

Participació 
en activitats extraescolars

• HORT I JARDI

• VIDEOJOCS I TECNOLOGIA

• LECTURA I ESCRIPTURA

• ESPORT

• CUINA

Grups d’interès

TIPOLOGIA RECURSOS FORMATIUS

CEIPs 4

IEs 7

Esc. Educació Especial 1

Hospitals de Dia 1

UECs 1

Prelaborals 2

10 infants i adolescents  estrangers
Ens hem coordinat amb 16 recursos formatius

Nombre d’infants i/o adolescents atesos al llarg de l’any

35

Població atesa

satisfacció  
en el procés d’acollida
100%



CRAE La Lluna

Nombre d’infants i/o adolescents atesos al llarg de l’any

29 NUM. D’INFANTS EDAT PROCEDÈNCIA
2 14 CENTRE ACOLLIDA

1 14 CENTRE ILLES BALEARS

1 14 CENTRE C.A. MELILLA

Nombre i procedència dels nous ingressos: 

NUM. D’INFANTS MOTIU DE LA BAIXA (DESTINACIÓ)

2 RETORN FAMILIA

2 TRASLLAT LLUNA JOVE

1 ACOLLIMENT FAMÍLIA EXTENSA

Nombre i motiu de les baixes efectives: 

ESTRANGERS 2018

MAGREBINS 8

TOTAL 8

Nombre d’infants i/o 
adolescents estrangers

Edat i gènere any 2018 NENS

NENES

0

1

2

3

6-7 8-9 10 11 12 13 14 15 16 17 +18 ANYS

4

nenes nens
59% 41%

Gènere

nenes nens
55% 45%

>  Espais i temps educatius
 · Robòtica

 · Creació d’un videojoc

 · Teatre

 · Revista Llunàtics.com

 · Esport

 · Creant Llunes

 · Running

 · Experimentació

>  Àgora
>  Treballs remunerats
>  Emancipació
>  Atenció a la Salut Mental
>  Atenció a famílies
>  Espai de suport pedagògic
>  El mòbil com a valor d’època

Programes específics

5  baixes
4  acollides
8  nens estrangers
5  nens amb CAD

4  grups de germans atesos

Ens hem coordinat amb 29 
recursos formatius



CRAE La Lluna Jove

>  Espais i temps educatius
 · Robòtica

 · Creació d’un videojoc

 · Teatre

 · Revista Llunàtics.com

 · Esport

 · Creant Llunes

 · Running

 · Experimentació

>  Àgora
>  Treballs remunerats
>  Emancipació
>  Atenció a la Salut Mental
>  Atenció a famílies
>  Espai de suport pedagògic
>  El mòbil com a valor d’època

Programes específics

6  baixes
6  acollides
4  joves estrangers
7  joves amb CAD

5  joves en procés de recerca de feina
2  joves que treballen
14  joves en procés de formació
Treball amb 14 recursos formatius diferents

Nombre d’infants i/o adolescents atesos al llarg de l’any

14

nenes nens
59% 41%

Gènere

noies nois
43% 57%

Edat i gènere any 2018 NOIS

NOIES

0

1

2

3

16 17 18 ANYS+18

Grau de satisfacció 
de l’equip professional

100% 
Grau de satisfacció 

dels joves

100% 
INGRESSOS EDAT PROCEDÈNCIA

1 16 CRAE LA LLUNA

2 16 CENTRE ACOLLIDA

3 16 CENTRE ACOLLIDA

4 18 CRAE LA LLUNA

5 16 CENTRE ACOLLIDA

6 16 CENTRE ACOLLIDA

Nombre i procedència dels nous ingressos: 

NUM. DE JOVES MOTIU DE LA BAIXA (DESTINACIÓ)
1 MAJORIA EDAT-RECURS ASJTET

3 MAJORIA EDAT - RETORN FAMILIA

2 TRASLLAT CENTRE 

Nombre i motiu de les baixes efectives: 



Servei d’Acolliments Familiars

LES FAMÍLIES 

Les 27 sol·licituds rebudes segons les diferents 

modalitats han estat: 20 per acolliment simple 

o permanent, 1 per acolliment d’urgències i 6 

per acolliment de caps de setmana i vacances 

en família col·laboradora. De les sol·licituds es-

tudiades aquest any, han estat estimades 14 
famílies. 

D’aquestes: 7 per acolliment simple o perma-

nent, 1 per acolliment d’urgències i 6 per la mo-

dalitat de caps de setmana i vacances en família 

col·laboradora.

Durant el 2018, hem treballat  amb 73 famílies 
acollidores, de les quals 9 fan acolliments 

d’urgències. I, a més, hem disposat de 17 famílies 

col·laboradores.

ELS PROCESSOS D’ACOLLIMENT
Hem portat a terme el seguiment de l’acolliment 

de 90 infants i adolescents. D’aquests, 14 han 

estat en  acolliment d’urgències i 76 entre sim-

ples i permanents. 

Dels 90 infants acollits, només 61 han tingut 
un règim establert de visites o sortides amb 
la família d’origen.  Per donar resposta a les 

necessitats dels infants en aquests moments, els 

professionals de l’equip han assumit 994 super-
visions i acompanyaments. Els infants o ado-

lescents acollits que no han tingut visites durant 

l’any representen un 32%. 

Servei d’acolliment en família aliena, SAF Drecera

SETMANAL

MENSUAL

BIMENSUAL

TRIMESTRAL

QUINZENAL

Freqüència visites

Al llarg de l’any, s’han constituït 17 nous acolli-
ments: 10  simples i 7 d’urgències. I han finalitzat 

18 acolliments: 7 acolliments d’urgència, 5 per 

majoria d’edat, 3 per retorns amb progenitors i 1 

per ingrés en centre, 1 per canvi de família acolli-

dora d’una altra ICIF i 1 per adopció ferma.

Hem realitzat el seguiment de 14 acolliments 
d’urgències. D’aquests, cinc s’havien iniciat en 

2017. Dels 7 acolliments finalitzats en 2018, 

les mesures de protecció proposades han es-

tat: acolliment preadoptiu (2), acolliment simple 

en família aliena (4) i en un cas ha estat neces-

sari l’ingrés en centre d’acollida. L’acolliment 

d’urgències més llarg ha estat de 16 mesos i el 

més curt de 3. En la modalitat d’acolliment de 

caps de setmana i vacances, han estat 17 nois 
i noies els que han pogut gaudir d’una família 

col·laboradora. D’aquests,  només 1 s’ha iniciat 

en 2018. Han finalitzat 8 col·laboracions: 3 per 

majoria d’edat, 2 per retorn amb progenitors i 3 

per la situació presentada pels adolescents. 

8%10%

47,5%

38%

1,5% 3%

Drecera ha continuat gestionant l’any 2018 

el SSAFE de l’EAIA de l’Hospitalet, el SIFE de 

l’EAIA de Badalona, el SIFE de l’EAIA de Santa 

Coloma de Gramenet, i els SIFE’s del Consell 

Comarcal del Garraf i de l’Anoia gestionats per 

la UTE SUARA-DRECERA. 

Durant el 2018 hem atès a 320 infants i ado-
lescents en els Serveis d’Integració en Família 

Extensa. Al llarg de l’any hem atès un total  

de 48 nous casos d’infants i adolescents 
en acolliment (nous seguiment i estudis de  

validació). Dels quals 35 casos han estat nous 

nuclis acollidors validats. Les franges d’edats 

d’aquests infants i adolescents acollits en família 

extensa:

Un altre dada és el temps de convivèn-
cia d’aquests infants amb les seves famílies  
d’acollida, s’observa que majoritàriament es 
tracta d’acolliments que fa menys de 5 anys que 
s’han constituït. Aquesta dada dóna compta del 
treball d’acompanyament que s’ha de fer des 
dels equip SIFE’s per l’acoblament d’aquests  
infants amb les seves famílies.

Serveis d’acolliments en família extensa 

28%
9%

16%

13%26%

7%

FINS A 2 ANYS
3 A 5 ANYS

6 A 8 ANYS
9 A 11 ANYS

12 A 14 ANYS
15 A 18 ANYS

Hem atès a 280 famílies acollidores, majoritària-

ment  han estat nuclis familiars composats per 
avis i àvies, com es mostra en el següent gràfic:

En relació als espais de treball grupal amb les 

famílies s’han mantingut els 6 grups de suport 
mutu amb les famílies acollidores, amb un total 

de 30 famílies. Hem fet 5  grups de formació per 

a noves famílies acollidores amb una participació 

d’unes 50 famílies acollidores.

42%

12%

15%

31%

MENYS DE 2 ANYS
ENTRE 3 I 5 ANYS

ENTRE 6 I 8 ANYS
MÉS DE 8 ANYS

64%

ALTRES FAMILIARSAVIS
ONCLES

25%

11%



Sefor

Formació

La formació implementada des del Sefor durant 

l’any 2018 ha estat:

Gestió pública per a persones en situació d’atur, 

10 Certificats de professionalitat, 2 accions 
dins del Marc Comú Europeu de Referència 
per a llengües estrangeres i 1 acció formativa 
de Formació Complementària Transversal. 

Totes han estat subvencionades pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social. 

També s’han pogut realitzar 2 Mòduls Forma-
tius d’un Certificat de Professionalitat, amb la 

col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”.

Per a persones en actiu s’han impartit 4 accions 

formatives subvencionades pel Consorci de la 

Formació Continua de Catalunya i el Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social.

Formació privada, el 2018 ha estat un any de 

creixement, tant d’accions formatives dutes a 

terme com de persones ateses. Oferim la possi-

bilitat de subvencionar la formació mitjançant 

la gestió de la bonificació de la formació davant 

la Fundación Estatal para la formación en el Em-

pleo.

FORMACIÓ PERSONES ATESES NUM EMPRESES

PRIVADA 1.875 29

PÚBLICA 188

TOTAL 2063 29

Ocupació

OCUPACIÓ Nº PERSONES ATESES

Programa ORIENTA 638

Programa de mesures actives d’inserció a persones 
destinatàries de la renda garantida de ciutadania

210

Agència de Col·locació
Privada 290

Col·laboradora 46

DRECERA ORIENTA (Obra Social La Caixa) 32

TOTAL 1.216

Formació privada 2018 per sectors

Serveis Empresa

Sociosanitari

Altres

Competències bàsiques

Socioeducatiu

0 10 20 30 40 50 60 70

Cal destacar de l’any 2018 el procés d’expansió 

geogràfica de l’àrea d’ocupació. A través del pro-

grama ORIENTA comencem a treballar a 2 nous 
territoris, Castelldefels i Viladecans i posem en 

marxa 2 projectes de nova creació, un destinat 

al col·lectiu de joves dins dels projectes singu-
lars i un orientat al col·lectiu de dones vinculat a 

la convocatòria d’IRPF.

A nivell general destacar que els programes els 

executem a les comarques del Baix Llobregat i 

el Barcelonès. Tant el programa ORIENTA com 

el programa d’orientació sociolaboral per a per-

sones perceptores de la RGC els duem a terme a 

5 territoris diferents.

Atenció Psicopedagògica

Som entitat referent i prestadora, del pro-

grama Caixa Proinfància de lluita contra la po-

bresa infantil, de les 3 xarxes que engloba el mu-

nicipi d’Hospitalet de Llobregat juntament amb 

les xarxes de Cornellà de Llobregat i el Prat de 

Llobregat.

Treballem amb els Plans Educatius de l’Entorn, 

tant a l’Hospitalet de Llobregat com al Prat de 

Llobregat. Iniciem aquest any 2018 un treball de 

mediació comunitària al municipi d’Abrera pel 

civisme i convivència ciutadana.

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA NUM nens/es atesos/es FAMÍLIES

PROGRAMA CAIXA PROINFÀNCIA 150 150

AULA DE REFORÇ L’H 19

TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT L’HOSPITALET LLOBREGAT 167

TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT EL PRAT DE LLOBREGAT 283

BIBLIOTECA DE BARRI. ISABEL DE VILLENA. VILADECANS 4.167

4.786



C/Àngel Guimerà, 11
08780 Pallejà
93 663 33 32

www.drecera.org 
info@drecera.org

DRECERA SCCL

Dones i LGBTI+

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET  
DE LLOBREGAT
Iniciem la prestació del servei de participació 

social de les Dones, en el marc del Pla 

d’intervenció Integral dels Blocs Florida 

demandants al CAID - Centre d’Atenció i 

Informació a la Dona.

AJUNTAMENT DE VILADECANS
Duem a terme des d’aquest any el suport tècnic 
per a la igualtat de gènere i polítiques LGBTI 

per desplegar el Pla Local per a la Igualtat de 

Gènere i els Drets del col·lectiu LGBTI.

Continuem treballant al SIAD - Servei d’Infor-

mació i Atenció per a les Dones, on hem atès 285 
dones al llarg de l’any, de les quals 153 han estat 

ateses per motius de violència masclista. 

Des d’AFECTES servei de recent implantació 

adreçat a joves que estan en un procés de  

malestar i/o violència amb la parella, s’ha atès a 

un total de 9 noies i 1 noi.

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ
Aquest any 2018 prosseguim amb el suport al 

CIRD - Centre d’Informació i Recursos per 
a les Dones, havent atès 254 dones al llarg 

de l’any. D’aquestes 205 han estat ateses per 

situacions de violència masclista i la resta per 

altres consultes.  Finalment aquest any s’ha 

aconseguit la participació de tots els Instituts del 

municipi en la Xarxa Activa de Joventut per a la 

Igualtat – XAJI.  Continuem treballant per a la 

prevenció de la violència de gènere entre els 
i les adolescents. Enguany han participat 115 
nois i noies.

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Des d’aquest any portem a terme el servei de 

Supervisió dels equips professionals del SARA 

- Serveis d’atenció, recuperació i acollida i els  

PIADs - Punts d’Informació i Atenció a les Dones 

de tots els districtes de Barcelona.

CONSELL COMARCAL DEL BAGES
Vam iniciar l’any 2018 la impartició dels tallers 
de sensibilització d’igualtat i d’inclusió als 15 
centres educatius de la comarca. Atenent a un 

total de 587 nens i nenes de primària.

www.craeferreriguardia.drecera.org
fig@drecera.org

CRAE Ferrer i Guàrdia

C/ Pintor Tapiró, 22, local 2

08028 Barcelona

T 93 222 90 09

www.acollimentsifamilia.drecera.org
saf@drecera.org

Serveis d’Acolliments Familiars

C/Progrés, 3-5 Baixos 

08904 L’Hospitalet de Llobregat

T 93 447 22 88 

F 93 440 62 24

www.sefor.drecera.org 
sefor@drecera.org

SEFOR

www.craelalluna.drecera.org
lalluna@drecera.org

CRAE La Lluna i CRAE La Lluna Jove

Sefor

Impulsem La Col.lectiva, Ateneu Cooperatiu 

de l’Hospitalet de Llobregat: Els Ateneus 

Cooperatius es sumen al programa Aracoop 

per a renovar, ampliar i enfortir l’economia 
social i cooperativa. 5 entitats de la ciutat 

impulsem la gestió del Ateneu, amb una xarxa de 

col·laboradores que creix. L’existència de l’Ateneu 

Cooperatiu a l’Hospitalet ha de contribuir a la 

dinamització econòmica de la ciutat i fer-ho 
amb un model empresarial sostenible que 

precisament tingui com a objectiu principal la 

satisfacció de necessitats dels seus habitants (de 

treball, de consum, de serveis, d’habitatge…) en 

un context de crisi econòmica i també de crisi 

de model social i cultural. Participem també a 

Hospitalet del projecte  ANADROMES (Xarxa 

Anadromes) que té com a objectiu donar resposta 

al problema de l’atur promovent actuacions 

que permetin la inserció sociolaboral de les 
persones desocupades, mitjançant actuacions 

locals i coordinades entre si, a través d’entitats 

locals de la ciutat  i l’Ajuntament.  

També som membres de la Junta Directiva de la 

Fedaia (La FEDAIA és la plataforma que agrupa 

a Catalunya el conjunt d’entitats que treballen 

amb infants, joves i famílies en situació de risc 

d’exclusió social o desemparament) i la Comissió 

de Gestió de la Sectorial de Cooperatives (Les 

cooperatives d’iniciativa social de la Federació de 

Cooperatives de Treball de Catalunya s’agrupen 

a la Sectorial, les visualitza i representa a 

diferents espais de treball i d’incidència). 

Llocs on participa Drecera


