
“Podem ser grans facilitadors de 
la inclusió social a la ciutat”
···  Què és la Fundació Jo-
an Salvador Gavina? 
La Fundació Joan Salvador 
Gavina és una fundació priva·
da que va néixer fa 37 anys al
barri del Raval de Barcelona 
amb l’objectiu de treballar 
amb infants que estaven vi·
vint situacions d’exclusió o 
vulnerabilitat.  

En aquests moments tre·
ballem amb nens d’entre 4 i 
22 anys i fem un acompanya·
ment al llarg de tota la seva in·
fància i adolescència en dife·
rents àmbits com el suport i 
complement educatiu o so·
cial que necessiten. Simultà·
niament també procurem fer 
una feina en paral·lel i coordi·
nada amb les famílies. El con·
text familiar és la clau perquè 
aquests infants puguin tenir 
una millor qualitat de vida.

··· Quina és la vostra tas-
ca al llarg de l’estiu?
Nosaltres fem tota una feina 
d’acompanyament al llarg de 
tot l’any, de manera que l’estiu
és una certa continuació tot i 
que la dinàmica de funciona·
ment canvia respecte al curs
escolar. Els infants són els ma·
teixos i per tant hi ha una línia 
de continuïtat amb la tasca
que realitzem amb ells durant 
tot l’any.

Concretament, a l’estiu 
nosaltres realitzem, fonamen·
talment per franges d’edat, 
casals a la ciutat de Barcelo·
na durant els mesos de juliol 
i agost i realitzem colònies en 
una casa que tenim a Planoles 
durant una setmana.  

Les colònies les realitzem 
normalment al juliol, però 
aquest any, durant el mes 
d’agost incorporem un nou
element:  tres torns d’unes 
estades d’infants de tres dies 
amb les seves famílies. 

Ens sembla interessant la 
convivència familiar, perquè 
d’una banda les traiem fora 
del seu entorn habitual que 
és el Raval, i per tant fora de 
la pressió diària del context 
del barri, i d’altra banda tam·
bé ens permet barrejar famí·
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lies amb origens culturals di·
ferents, de manera que fo·
mentem la interculturalitat i 
la seva integració, que con·
siderem un element clau de 
cara al futur.

···Què és un centre 
obert?
Un centre obert és una eina 
que treballa des de la vessant 
socioeducativa. Per tant, nos·
altres no som un recurs edu·
catiu com poden ser les es·

coles, sinó que la nostra tasca
comença fonamentalment 
a l’hora que finalitzen les es·
coles. Llavors, el que procu·
rem amb els infants és treba·
llar des del  reforç escolar, aju·
dant amb els deures, oferint
classes particulars o grupals 
sobre temes d’ensenyament 
que els hi resultin més com·
plicats, etc. 

Després, també treballem 
des de la perspectiva de la in·
tegració a través de l’esport 
i l’acompanyament de l’in·
fant en els aspectes relacio·
nats amb el lleure. És a dir, tre·
ballem amb tota la integrali·
tat de l’infant. 

Simultàniament fem el tre·
ball amb les famílies perquè 
ens sembla que el comple·
ment de la família a la tasca 
educativa és molt rellevant.

··· Quin paper tenen els 
Centres Oberts en el 
desenvolupament de 
la infància? 
Els Centres Oberts són una ei·
na important de cara al des·
envolupament de l’infant. Do·
nem un suport directe a l’in·
fant i a la seva família i som un 
element preventiu de situa·
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cions d’exclusió social dintre 
d’un territori. Som un recurs 
interessant de cara a la inte·
gració i cohesió social d’un 
territori.

··· Quin és el rol dels 
Centres Oberts envers 
la inclusió social a la 
ciutat? 
Jo crec que en la inclusió so·
cial de persones, tant perso·
nes nascudes aquí com per·
sones nouvingudes, hi ju·
guen molts factors: el siste·
ma educatiu, el sistema de sa·
lut, el sistema social i la famí·
lia són els elements més relle·
vants. Per tant, crec que en la 
mesura que siguem capaços 
de treballar coordinadament 
amb la resta de recursos, po·
dem ser grans facilitadors de 
la inclusió.

··· Com s’implica la Fun-
dació amb la Xarxa de 
Centres Oberts d’aten-
ció a la infància i ado-
lescència?

Estem integrats a la Xarxa de 
Centres Oberts per la Infància 
i Adolescència de l’Acord Ciu·
tadà per una Barcelona Inclu·
siva des del moment en què 
es va crear. Crec que el tre·
ball en xarxa és fonamental 
en l’època que vivim. Hem de 
treballar de manera coordi·
nada, amb un mateix objec·
tiu i amb una mateixa línia de 
treball encara que cada Cen·
tre Obert pugui tenir les seves 
peculiaritats i les seves adap·
tacions en funció de les famí·
lies que té i el territori on es·
tà situat. 

És fonamental que com·
partim experiències i que ens 
puguem transmetre tant bo·
nes pràctiques com errors i
equivocacions, de les quals 
també podem aprendre.
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“Poder comunicar 
la feina que fem i 
els resultats que 
obtenim és molt 
important”

··· Quins són els princi-
pals reptes de futur de 
la Xarxa? 
Estem treballant molts ele·
ments que són fonamentals 
de cara al futur. D’una banda 
la transparència; ens sembla 
que ser transparents i poder 
comunicar la feina que fem i 
els resultats que obtenim és 
molt important. Estem reco·
llint una sèrie d’indicadors 
que ens permeten explicar a 
la societat i al nostre entorn 
més immediat perquè té sen·
tit que funcionem en un de·
terminat territori. Ser capa·
ços, com a Xarxa, d’explicar 
en què consisteix la nostra 
acció té molt sentit.

···Quin missatge vol-
dríeu compartir amb 
la resta d’entitats de 
l’Acord Ciutadà?
Compartiria un missatge d’il·
lusió i de ganes de continuar 
amb la nostra tasca. La feina
que estem fent té molt sentit. 
Si veiem globalment les tra·
jectòries individualitzades de
les persones que estem 
acompanyant, veiem que són 
històries plenes d’èxits i que 
són fruit de les petites millo·
res del dia a dia. 
També m’agradaria destacar 
la tasca dels professionals i  
dels voluntaris, sense la qual 
seria impossible fer els acom·
panyaments tan propers i in·
tensius que estem fent als in·
fants i les seves famílies.

• L’entitat: Fundació Joan Salvador Gavina

• Xarxa:  Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la 

infància i adolescència

• Lloc web: www.fgavina.org

• Facebook:  www.facebook.com/FundJSGavina

La Protagonista

“No som un recurs 
educatiu, la nostra 
tasca comença a 
l’hora que finalitzen 
les escoles”


