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Presentació
QUÈ VOLEM RECORDAR?
Un any difícil?
L’any 2019 ha estat, possiblement més que d’altres, un any no fàcil: per què?
Hem vist com creixien i s’afermaven, sovint amb l’ajut interessat de grans potències, règims feixistes en
força països del planeta, i el ressorgir de grups i partits polítics feixistes en molts llocs, inclòs l’Estat
Espanyol, especialment entorn del Deep State sorgit del 78, amb la connivència de grans mitjans de
comunicació.
La Mediterrània es va convertint, més encara, en sepulcre de vides i esperances i es retallen més i més
drets d’immigrants i refugiats, per part d’una Europa presonera de falses seguretats i acords vergonyosos
amb països frontera.
Al Casal, per la nostra part, hem viscut dues dificultats concretes, com a entitat: d’una banda, el 2019 ha
estat un any de força canvis en l’equip de professionals del Casal. D’altra banda, canvis inesperats en els
calendaris de subvencions ens han fet passar per situacions econòmiques complicades.
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Un any que ens ha ofert noves oportunitats
L’equip del Casal Claret – Professionals, Junta, Voluntàries, Participants – hem crescut enfront d’aquestes
i altres dificultats de l’entorn. Creiem sincerament que l’equip s’ha fet més conscient, sòlid i fort, que la
col·laboració Junta – Equip de professionals, així com el treball equip tècnic – voluntariat s’han fet més
forts amb noves estratègies de col·laboració. Tot això ens ha fet madurar com a persones i com a equip,
assumint les responsabilitats , i compartint-les de les formes que hem trobat adients. Ens sentim agraïdes
dels passos fets, veiem com podem anar aprenent unes d’altres, creixem en esperit crític i al mateix temps
en empatia... I esperem mantenir totes aquestes capacitats d’aprenentatges i de creació d’estratègies
comunes, personals i en xarxa.
La situació de Catalunya i l’Estat ens ha preocupat especialment, no només per la gran mentida del sistema
polític, econòmic, judicial, policial, etc. i la presència d’una dreta cada vegada més feixista, sinó, i més
encara, per la manca de respostes serioses i contundents, de part de totes les administracions – Ajuntament,
Generalitat, Estat... – a la gravíssima situació de l’habitatge, l’empadronament, l’accés a recursos energètics
i econòmics, el progressiu creixement de famílies i persones en risc d’exclusió permanent... Cosa que ens
porta a formar aliances amb petits, exclosos, col·lectius més vulnerables...
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Algunes formes de participació creadores de noves oportunitats
Volem creure que, des del nostre treball i des del formar part d’algunes xarxes, estem resistint a un sistema
tan ferotgement ultra-capitalista, a les xenofòbies i estratègies deshumanitzadores de tota mena:
- Creiem que el desenvolupament d’àmbits de salut emocional i corporal són molt importants i necessaris.
Per això els oferim a totes les dones, i a infants i adolescents, de forma transversal.
- Creiem que l’enfortiment de les identitats de gènere amb perspectives feministes obertes a i des d’identitats
culturals molt diferents, enforteixen moltes dones i ens obren a totes a noves formes de lluita i interconnexió
des de les participacions obertes, cap a actituds al mateix temps més acceptadores de la diversitat i més
denunciadores de tota mena de masclismes familiars, socials, religiosos, etc.
- Creiem que l’habitatge és un dret bàsic i que és vergonyosa la postura político-econòmica dels governs
espanyol i català, que ha estat a anys llunys de la immensa majoria de polítiques europees en aquests
àmbits. D’aquí un dels nostres compromisos amb dones, famílies i ciutadania.
- Ens sentim més i més profundament agraïdes a tantes presències que de formes diverses esteu ben
presents en el projecte d’aquesta casal que volem continuar FENT CASA. GRÀCIES!!!
Pasqua2020.Vic
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Voluntariat

La dinàmica del Casal Claret es sosté a través del voluntariat. Durant el 2019 unes setanta persones han participat
fent de talleristes, monitors/es, sent referents de grups o fent
col·laboracions puntuals. La majoria són procedents d’Osona;
i el nombre de voluntàries de diverses procedències culturals
es va incrementant poc a poc. De formes diverses anem creant
xarxes diverses de col·laboració de molta riquesa i diversitat.
El paper del voluntari/a és imprescindible per tirar endavant
els diferents projectes que es desenvolupen al Casal. La seva
tasca esdevé un pilar més en el transcurs de les activitats,
tallers, acompanyaments, etc.
Voluntariat: 70

Socis/es:
Des de l’entitat considerem que qualsevol persona que
col·labora, participa, tant a nivell de temps, com econòmic, és
soci/sòcia del Casal Claret. Poc a poc augmenten el nombre de
persones que es fidelitzen a formar part de manera més formal

i continuada a través del format de soci econòmic. Aquestes
aportacions contribueixen a augmentar els fons propis i a
garantir la continuïtat dels projectes i accions.
Número de socis/es de l’entitat: 180
Número de socis/sòcies econòmics: 37
Número de persones subscrites al
butlletí setmanal: poc més de 500

Participants:

Creiem que és interessant aclarir que totes i tots som participants. Ho son els socis i sòcies, el voluntariat, l’equip tècnic
de gestió diària, la Junta Directiva de l’entitat, i les persones
que més directament es beneficien de l’Escola de la Pau i
d’altres activitats. Ho són també les persones i col·lectius
diversos que es vénen a reunir als espais del Casal Claret.
Estimem que un miler de persones han participat i passat
per l’entitat de diferents maneres al llarg de l’any.
Número de participants: 1000

MEMÒRIA CASAL CLARET 2019

6

Institucions que
hi donen suport
També són les entitats, empreses, institucions i
administracions les que fan possible el projecte
del Casal Claret.
Cadascuna d’elles, com les persones que s’hi
mouen, ho fan segons les seves característiques
i possibilitats: subvencionant projectes concrets,
lliurant material específic, organitzant accions
conjuntes...
ENTITATS/INSTITUCIONS QUE HAN COL·LABORAT:
• Claretians de Catalunya
• Ajuntament de Vic
• Departament Benestar Social i família
(Dir. Gral. Immigració, Dir. Gral. Infància i
Adolescència, Secretaria general)
• Departament de Cultura i Dir. Gral. Afers
Religiosos
• Diputació de Barcelona
• Editorial Claret
• Fundació Casa Caritat
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• Fundació Pere Tarrés (MCECC- XACS)
• Institut Català de les Dones (ICD)
• Institució Puig Porret
• Muntanya de Llibres
• Vetllada de cuina solidària
• Universitat de Vic
• Obra Social “la Caixa”
• Festa Major Jove de Vic
• La Fàbrica dels somnis
• Llibreria Foster & Wallace
• Kiwe Studio
• La Fera Ferotge, SCCL
• Comissió de Festes del Carrer de la Riera
i adjacents
• Blank- Clínica integrativa de Vic
• Agrupació Esportiva del Club Patí Vic
• Nou Moscada
• i algunes altres Fundacions privades
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FEM XARXA AMB:
• Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca (PAH)
• Unitat contra el feixisme i el racisme
• Càrnies en lluita
• Xarxa feminista d’Osona
• Soroll femení
• La mà solidària
• Associació Tapís
• Càritas
• Universitat de Vic
• Fundació Pere Tarrés (MCECC- XACS)
• Ajuntament de Vic
• Creu Roja
• Associacions de veïns/veïnes de Vic
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PARTICIPEM EN:
• Xarxa d’Acollida Municipal
• Comissió lingüística (Matrícula Viva
aprenentatge llengua catalana)
• Coordinació diades Vicdones SiadOsona
• ICI - Projecte Intervenció Comunitària
• MCECC - Fund. Pere Tarrés
• XACS – Xarxa Centres Socioeducatius
Fund. Pere Tarrés
• Comissió de Festes del Carrer de la Riera
& adjacents
• Projectes Socials Claretians Europa
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L’ESCOLA DE LA PAU AMB DONES:

• Tallers formatius i de relació
• Recuperem el Rebost i l’Armari – àmbit
pre-laboral
• Grup d’acompanyament a dones en
situacions de vulnerabilitat social
• Eix transversal de cura i salut
• Eix comunitari participatiu i feminista

L’ESCOLA DE LA PAU AMB INFANTS,
ADOLESCENTS I JOVES:

• Servei socioeducatiu amb infants i
adolescents
• Acompanyament a joves
• Esplai mensual
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ESPAIS D’APROFUNDIMENT I REFLEXIÓ:
• Espais d’Aprofundiment
• Calendari Moments
• Blog La Maleta
• El nostre Butlletí

PROJECTES COMPARTITS:

• G r u p d e D i à l eg i n te r r e l i g i ó s i
Coordinadora d’associacions de migrants
• Projectes Socials Europeus en àmbits
Claretians
• Oikia
• Plataforma per al Dret a l’Habitatge
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L’Escola de la Pau Dones va ser creada, pensada i promoguda
per dones i per a dones a partir de diversos processos
d’escolta activa dels seus desitjos i necessitats. Va néixer
al 2008.
És un projecte d’acollida, acompanyament i apoderament
de la dona que s’organitza a partir de diversos eixos de
treball que ofereixen formació, relació i cura, on totes les
dones participen sense importar l’edat, l’origen, ni l’estatus
social. És un espai de convivència, acollida positiva amb
perspectiva de gènere, que potencia coneixements i
capacitats reconeixent-nos mútuament.

de que la dona s’autogestioni.
Les participants són dones provinents de països diferents
amb interessos i necessitats diverses. La gran majoria
estan en situació de risc social. Des de dones que
viuen amb pocs recursos econòmics receptores de
PIRMIS, subsidis de l’Inem o petits ingressos d’elles o
de les parelles. Altres dones amb situacions familiars
socioeconòmiques mes complexes, monoparentals, en
situacions administratives irregulars “sense papers”, i
d’altres víctimes de violència masclista.

El voluntariat: el projecte es duu a terme gràcies al
L’acollida. Oferim una acollida propera, tranquil.la i empàtica. voluntariat coordinat i animat per l’equip tècnic de tres
Setmanalment el dimarts i dijous de 10 a 13 s’han atès a professionals.
dones durant tot l’any. A través d’una entrevista personal
amb cadascuna d’elles es reconeixen desigs, motivacions
Dones participants: 104
i necessitats. L’espai d’acollida acull tot allò que necessita
Dones entrevistades: 142
la dona, parlar i ser escoltada, demandes concretes sobre
dificultats que viu, etc. Es dóna resposta a la mesura del
Voluntariat: 38 persones
possible de manera pràctica i real, sempre amb una mirada
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ÀMBIT DE TALLERS FORMATIUS
Espais d’aprenentatges i de relació
Des d’aquest àmbit s’han articulat tallers d’aprenentatges
diversos que faciliten i promouen la creació de vincles
i una millora personal i social de les dones potenciant
així la seva autonomia i el seu benestar.
Els tallers s’han realitzat cadascun una vegada a la
setmana dins l’horari escolar amb una durada d’entre
una hora i mitja i dues. S’inicien a l’octubre i finalitzen
al juny. Els continguts han estat organitzats i elaborats
per les voluntàries juntament amb la tècnica responsable
del projecte. També amb les aportacions i necessitats
manifestades per les mateixes participants/dones.
Durant el curs s’han realitzat diverses sortides per
conèixer la ciutat de Vic a nivell cultural i de serveis.
La llengua vehicular utilitzada és la llengua catalana.
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Tallers realitzats
Taller

Horari

Nº de dones

Alfabetització

Dimarts de
15.15 a 16.45

14 dones
d’octubre a juny

Català inicial
i conversa
(3 tallers)

Dimarts de
15.15 a 16.45

29 dones
d’octubre a juny

Espai d’infants

Dimarts de
15.15 a 16.45

2 voluntàries
tenen cura dels
infants mentre
les mares fan
català

Costura inicial

Dijous 9.30 a
11.30

15 dones
d’octubre a juny

Espai de Costura
autogestionat

Dimecres 9.30
a 11.30

9 dones
d’octubre a juny

Espai Crea –
taller de ganxet

Dijous de
15.30 a 16.45

10 dones
d’octubre a juny
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ÀMBIT PRE-LABORAL:
RECUPEREM EL REBOST I L’ARMARI
Aquest àmbit del projecte pretén acompanyar i formar a
la dona en l’àmbit pre-laboral. Té per objectiu impulsar
noves possibilitats tant ocupacionals com laborals,
incrementant les habilitats i els recursos personals de les
dones que ho demanen, recuperant sabers o adquirintne de nous.
Cerquem millorar l’accessibilitat al mercat laboral i
promoure accions d’economia alternativa que permetin
a les dones en situacions d’exclusió social una millora
de la seva situació personal, familiar i econòmica.
Dins el Recuperem s’ofereix per una banda: tallers per a
l’autoconsum, activitats pre-laborals de costura i cuina i
els itineraris becats individualitzats.
Les destinatàries són dones d’edats compreses entre 25
i 45 anys, amb inquietuds i necessitats diverses i amb
motivació i habilitats pre-laborals.

receptari i els productes elaborats es van repartir entre
les dones segons la seva assistència. S’han elaborat 231
pots de melmelades i conserves. Una de les dones acompanyades del projecte de vulnerabilitat s’ha format com
a auxiliar tallerista de melmelades.
Horta ecològica: El resultat és una font important de verdures i hortalisses que les dones participants es divideixen entre elles. Les dones també es veuen beneficiades a
nivell de salut física i emocional al treballar en moviment i
en contacte amb la natura. És un espai on es genera molta
relació grupal que les ajuda a fer xarxa.
Taller de cuina catalana: les dones participants aprenen
a cuinar diferents plats i postres, amb les quals no estan
familiaritzades, i ser capaces d’implementar-les de forma
autònoma a les seves llars.
Taller
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Nº de dones

Taller de
melmelades i
conserves de tardor

Divendres de
9.30 a 11.30h,
a la tardor

10

Hort comunitari de
Vic

Segons sembra
i recol·lecció de
gener a agost

5

Taller de cuina
catalana

Dimarts de 9.30
a 12h, de febrer
a març

12

Tallers d’autoconsum

Melmelades: L’objectiu del taller és que les dones tinguin
més recursos culinaris i puguin implementar-los a la seva
vida quotidiana. Al finalitzar el curs es va fer entrega d’un

Horari
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Itineraris becats de Cuina i Costura
En cadascun dels àmbits hi ha diferents activitats i serveis
on les dones participants posen en pràctica les habilitats
i aprenentatges del sector on s’estan formant.
A través dels itineraris becats individualitzats es prepara
itinerari per cada dona de formació bàsica i capacitació
laboral o pre-laboral, en costura o cuina, tenint en compte
la subjectivitat de cadascuna.

Les dones participants reben una beca econòmica mensual de 100€ o 125€ i un acompanyament personalitzat
per part de la tècnica i en contrapartida realitzen diverses
tasques de servei dins l’entitat d’unes 4 hores setmanals
aproximadament, que es materialitzen a través del “Dinem
Plegats” i del “Cosidor Pas a Pas”.
Dones becades: 5
Quantitat econòmica destinada a dones
en forma de beca: 5.000€
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CUINA
El Dinem Plegats
És un punt de trobada per compartir l’àpat entre diferents persones, alhora que permet formar com a cuineres
a les dues dones participants. Hi ha una tercera dona que
participa amb les tasques de neteja de l’espai. La implicació, responsabilitat i motivació de les dues becades ha
estat clau per consolidar el projecte, que comporta molta
organització, compromís i dedicació. La iniciativa també
ha estat molt positiva per millorar en les seves aptituds
comunicatives ja que durant el dinar les dones han de
relacionar-se amb tots els assistents. Al llarg del mes
s’ofereix cuina vegetariana, marroquina amb peix, marroquina amb carn i cuina catalana.

Activitat
Dinem Plegats
(setmanal)
Pa marroquí
(mensual)
Plats per encàrrec

14

Horari

Encarrega el teu Pa Marroquí
Un cop al mes una dona elabora pa marroquí de dos tipus,
de farina de blat i de farina d’espelta ecològica que es ven
prèvia comanda. Aquest servei dóna l’oportunitat a una
dona que converteix el seu saber en un ingrés complementari a l’economia familiar. També s’ofereix el servei a
peticions concretes que puguin sorgir.
Plats per encàrrec
Aquest servei ha sorgit arrel de la difusió de la cuina que
realitzen les dones al Dinem Plegats i de la participació
del Casal en festes comunitàries o de la ciutat on sovint
les dones hi aporten alguns aliments cuinats. Persones
i entitats de Vic al llarg de l’any encarreguen plats per
a celebracions o formacions que organitzen. En aquests
encàrrecs valorem també el donar a conèixer la cultura
marroquina a través de la gastronomia.

Nombre d’encàrrecs

Nº de dones

Cada dimecres de 14 a 15h

583 menús al Casal
129 menús emportar

2

Cada primer
divendres de mes

470 pans

1

Puntualment

19 encàrrecs, 1526 racions

5
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COSTURA
El Cosidor Pas a Pas (taller de costura)

Altres iniciatives generadores de recursos econòmics

El Cosidor Pas a Pas ha anat prenent forma en aquests
darrers anys com un espai de taller on diverses dones han
anat adquirint formació i aprenentatge teòric i pràctic en
relació amb la costura. El darrer any hi han participat dues
dones amb una llarga trajectòria d’anys al Cosidor i unes
altres dues a través dels itineraris becats aprenent l’ofici
de cosidora. Els serveis que s’han ofert han estat:

Al llarg de l’any s’ha participat d’algunes fires i trobades en
les quals dones participants de l’àmbit pre-laboral hi ha
aportat els seus sabers a través dels productes i aliments
cuinats. A banda de la costura i la cuina s’han realitzat
tallers de henna i de trenes africanes, que han suposat
alguns ingressos per les dones.

- el servei d’arranjaments
- la creació i producció de productes propis
- peces de roba per encàrrec per dissenyador/s, institucions
o particulars.
- s’ha impartit un monogràfic de costura adreçat a infants.
Des de l’entitat posem el focus i l’esforç en continuar
promovent aquest projecte d’emprenedoria, de moment
encara a nivell de micro iniciativa, però treballant perquè
pugui ser un espai-projecte d’autoocupació per a les dones
participants. L’equip del Cosidor i el Casal Claret hem mantingut trobades amb organismes públics per estudiar la
viabilitat de convertir el Cosidor en cooperativa de treball.
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ÀMBIT D’ACOMPANYAMENT A DONES EN
SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
Aquest àmbit del projecte atén i acompanya vuit dones que
viuen circumstàncies de vulnerabilitat social, econòmica
i psicoemocional. Es prioritzen dones migrades en
situacions diverses: monoparentals, en situació irregular
“sense papers”, amb nuls o pocs ingressos econòmics,
precarietat en l’habitatge, i/o amb situacions de violència
a les espatlles. Des de l’entitat se les acompanya
setmanalment de forma personal i propera, oferint un
espai i un temps d’escolta així com suport en tot allò
referent a gestions variades, acompanyaments i visites a
domicili. Aquest acompanyament es fa de forma acurada
posant mirada atenta i de valor a cada dona, en el seu
present i en la dimensió emocional del seu camí de vida.
Durant els mesos que dura l’acompanyament les dones
reben una beca mensual de 100€, tot i ser una ajuda
econòmica petita que no millora la situació de forma
evident, sí que sentim i observem que dignifica la dona i
és una ajuda pràctica i útil per elles i/o els seus fills/es. Les
8 dones que accepten formar part del projecte inicien un
procés d’acompanyament personal per part de la tècnica
responsable del projecte que es concreta en uns acords i
compromisos per ambdues parts.
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Un dels acords que es fa amb cada dona que forma part
del projecte és la d’oferir-los una tasca de col·laboració a
l’entitat de 2 hores setmanals. Les tasques de 2 hores que
els proposem són variades en funció de les necessitats de
l’entitat i les possibilitats de cada dona. D’aquesta manera
l’entitat dóna i rep i la dona també, creant així un vincle
transformador, d’ajuda i valor mutu, creant lligams de
coresponsabilitat i no pas de dependència.
Des del projecte es treballa en xarxa amb els diversos
serveis de la ciutat per tal de fer un acompanyament
integral: serveis socials bàsics, Càritas, Creu Roja, Servei
d’assessorament jurídic –UGT, Servei Local d’Ocupació,
PAH (Plataforma d’afectats per les hipoteques), etc.
Apostem per vincular cada dona a activitats que els
puguin proporcionar eines d’autovaloració i també fem
derivacions als terapeutes voluntaris/es que formen part
del projecte de salut de l’entitat.

Dones participants: 8

Quantitat destinada a dones en forma de beca:
7.200€
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Taller
Taller de Ioga

EIX TRANSVERSAL DE CURA I SALUT
Dins el projecte apostem per tenir cura i vetllar per la
salut de les dones com una eina d’aprenentatge personal i
per l’apoderament de les dones. Aquest eix és transversal
perquè s’ofereix a totes les dones participants a l’Escola
de la Pau.

Espais de cura física i psicoemocional

La majoria d’aquests espais s’ofereixen sense prèvia
inscripció, ja que el que es busca és apropar les teràpies
a les dones. Dins l’espai Mima’t, mensualment s’han ofert
xerrades diverses de sexualitat, emocions, acupuntura,
plantes medicinals, tallar cabell, etc.
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Horari

Nº de dones

Dijous
de 10 a 11

20 dones de
gener a
desembre

Espai de mares

Dimarts
de 9.30 a 12

6-8 dones

Espai Mima’t

Últim dijous
de cada mes
de 10 a 13

40 d’octubre a
desembre

Xarxa de teràpies
naturals integratives:
naturopatia, acupuntura, reiki, osteopatia,
fisioteràpia, psicologia,
reflexologia, etc

En diferents
horaris amb
derivació
prèvia

Més de 50
en total
Acupuntura:
26
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EIX COMUNITARI DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA FEMINISTA
Reivindicacions feministes, i altres activitats
culturals i/o lúdiques:

en temes relacionats en l’acompanyament de les dones, i
una altre part d’organització pràctica.
Durant l’any es realitzen dues formacions pel voluntariat,
una específica de dones i una a nivell de l’entitat general.

8 de març - Dia internacional de les Dones. Des del Casal
Claret ens vàrem sumar a la vaga convocada. Des del
projecte vam organitzar una marxa de dones per la ciutat
de Vic.
25 de novembre - Dia internacional per a l’eliminació de
la violència envers les Dones.
A nivell més cultural i de participació ciutadana hem
participat de la Diada de St. Jordi, de la Mostra d’Entitats
de Vic, de les festes del barri organitzant un dinar
intercultural amb dones, i de la xocolatada nadalenca
organitzada a la plaça del barri.
Formació interna amb les Dones: l llarg del curs hem
visionat algun film, s’ha fet formació sobre criança
positiva, s’han realitzat tallers de moviment i expressió.
Hem sortit a caminar per l’entorn de Vic, i al juliol es va
fer una excursió a la platja amb dones i infants. A final de
curs es celebra el fi de curs al pati del Casal.
Espais de formació i coordinació amb el voluntariat
Mensualment s’han realitzat reunions amb el voluntariat
per a la coordinació i animació del projecte. En les reunions
sempre hi ha una part de treball reflexiu i d’aprofundiment
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El projecte de l’Escola de la Pau: infants, adolescents i joves,
treballa dia a dia per tal d’acompanyar els seus participants
en els processos vitals més enllà de l’escola, la família i el
grup d’iguals. Un espai de suport social i de promoció de
les seves capacitats personals, especialment destinat als
col·lectius més vulnerables de la ciutat, amb dificultats socioeconòmiques i que normalment no tenen accés a altres
activitats extraescolars/serveis existents a la ciutat.
Al llarg del curs es porten a terme diferents activitats amb
el suport i la implicació d’un grup de voluntaris i voluntàries
que treballen de forma conjunta amb un equip de dues educadors/es socials. L’objectiu principal d’aquestes activitats
és el dotar d’eines de creixement personal i col·lectiu als
participants, tot treballant per a la prevenció de diferents
conductes de risc a través de l’educació i la proposta d’alternatives saludables. Des del Casal creiem que és molt
important promoure un desenvolupament personal, social i
cultural autònom, on es posin de manifest les potencialitats
personals de cada infant, adolescent i jove, reforçant-ne
la seva autoestima, les seves ganes d’aprendre, i les seves
20

ganes de construir-se un projecte de vida, des de la pròpia
perspectiva, fomentant el seu pensament crític i la seva
capacitat de decisió.
Provenen de diferents escoles i instituts de la ciutat de Vic.
Amb orígens diversos, sobretot del Marroc, però també de
Senegal, Nigèria, Catalunya, Índia, etc. Majoritàriament es
tracta de famílies que es troben en situació de risc social;
des de famílies que viuen amb pocs recursos econòmics,
situacions familiars complexes, amb situacions administratives irregulars “sense papers”.
El voluntariat: el projecte es duu a terme gràcies al voluntariat coordinat i animat per l’equip tècnic de 2 professionals.
Infants participants: 50
Adolescents participants: 35
Infants i adolescents en llista espera: 55
Voluntariat: 25
Equip tècnic: 2 persones a jornades parcials
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Per tal de dur a terme la nostra tasca articulem diferents
àmbits:

CASAL DIARI, ÀMBIT INFANTS I ADOLESCENTS
Esdevé un espai d’acollida, convivència i acompanyament
per tal de compartir i desenvolupar diferents activitats
i tallers que responen de les pròpies necessitats dels
participants.
Dins la franja horària, es porten a terme diferents moments:
• Arribada i acollida
• Berenar
• Activitat de la tarda
• Tancament amb els i les participants
• Tancament amb els i les monitores

rutines d’estudi. Dividits en diferents grups, ens trobem
una tarda a la setmana per realitzar les tasques escolars
i/o realitzar diferents activitats que ens ajudin a treballar
continguts escolars bàsics. Enguany s’han dut a terme
dos tallers d’aprenentatge específic amb els infants de
1r i 2n de primària; un taller de escriptura creativa i un
de musicoteràpia.

Activitats lúdiques- socioeducatives amb infants

Els divendres a la tarda els dediquem a activitats de
caire més lúdic amb el grup d’infants de 6 a 12 anys.
Un espai on a través de diferents activitats i/o tallers,
treballem rutines, normes, habilitats socials i personals,
valors, hàbits saludables...
Enguany de les diferents activitats que hem dut a terme,
podem destacar: Jocs exteriors, teatre, cuina, coneixe-

A continuació, podrem veure quines activitats es realitzen
dins de cada gran grup, Infants i Adolescents:

CASAL DIARI AMB INFANTS
Acompanyament educatiu primària

És l’espai d’acompanyament de les tasques escolars dels
infants que participen del projecte, amb l’objectiu de
combatre el fracàs escolar i millorar el seu procés d’aprenentatge educatiu, tot treballant els diferents hàbits i
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ment del barri i els seus artesans, tallers de creació i creativitat artística, gimcanes, música, dansa i multi esports.
Espai

Horari

Nº infants

Acompanyament
educatiu primària

Dilluns de 17 a 19h
(gener a juny)
Dimecres de 17 a 19h

13 (5è i i 6è
de primària)
42 (1r a 6è
de primària)

Activitats lúdiques
-socioeducatives

Divendres de 17 a
19h

45

CASAL DIARI AMB ADOLESCENTS
Acompanyament educatiu secundària

Acompanyament de tasques escolars, té per objectiu combatre el fracàs escolar i millorar el seu procés
d’aprenentatge educatiu, tot treballant els diferents
hàbits i rutines d’estudi. Dividits en diferents grups
de treball, ens trobem durant una hora i mitja per a la
realització de les tasques escolars, preparar exàmens,
repassar continguts, etc. en un ambient de treball còmode, tranquil i distès.

Activitats lúdiques socioeducatives amb adolescents
De forma setmanal, duem a terme els tallers lúdics amb
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el grup d’adolescents. Aquests ens serveixen per a treballar diferents aspectes com: l’oci saludable, hàbits o
la cohesió grupal.
Aquests tallers sorgeixen de la pròpia demanda dels
joves i per nosaltres esdevenen una eina més
de treball que ens permet apropar-nos a ells teixint confiances. Com a activitats més significatives, podem destacar:
Cuina, esports i gimcanes, creativitat, cinema, participació al projecte Basket Beat ofert des de l’Ajuntament a
adolescents amb interès participatiu de la ciutat.
Enguany, per falta de recursos humans, durant la segona
meitat de l’any, les activitats lúdiques no les hem pogut
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dur a terme, i el treball amb adolescents s’ha centrat en
l’acompanyament escolar.

Aula d’informàtica d’ús lliure

El Casal Claret compta amb una sala d’informàtica,
aquesta la obrim cada divendres, amb la supervisió d’un
adult, per tal de que els participants del grup d’adolescents puguin realitzar les tasques escolars de forma
autònoma, tot gestionant ells mateixos el temps que
disposen i les seves tasques sense el suport directe
d’un monitor o monitora.
*Aquest espai neix amb la inquietud de donar resposta a aquells joves que necessiten realitzar les tasques
escolars demandades per l’escola , però no tenen els
mitjans per poder-los realitzar: ordinadors amb connexió a internet.
Espai
Acompanyament
educatiu
secundària
(repartits en dos
torns)

Horari

Nº adolescents

Dimarts i dijous
de 16 a 19.30h

35

Activitats
l ú d i q u e s socioeducatives

Dilluns de 17 a 19h

10-12

Aula informática
d’ús lliure

Divendres de 17 a
19h

8-10
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Àmbit de joves
Espai d’escolta i acollida a aquells joves que han passat
pel Casal. Aquest es porta a terme de forma espontània,
per la pròpia demanda dels participants quan aquests
recorren al Casal en moments de dubtes, incerteses,
inquietuds en busca de referents/acompanyants. Això
inclou la possibilitat de conectar amb ells/elles quan a
través d’informacions diverses que creiem que pot ser
interessant una forma d’intervenció-contacte per part
nostra.

ESCAPADES AMB INFANTS I ADOLESCENTS

De forma puntual impulsem sortides que ens permetin
relacionar-nos en un altre context, sortir de la rutina i
trobar-nos en diferents espais de convivència, on podem
generar noves maneres de fer i estar amb i per el grup.
Al llarg d’aquest any destaquem la sortida a patinar
sobre gel, la sortida a waterworld amb els adolescents
i excursió al riu amb els infants.

L’ESPLAI

L’esplai, com a experiència vital que ens fa créixer, espai
de convivència, de relació amb diferents nens i nenes
dels que participen a l’Escola de la Pau, en les activitats
setmanals, i infants que no participen d’aquestes
activitats. Un cop al mes ens reunim per fer activitats
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diverses; participació carnestoltes de la ciutat, taller de
cuina, gimcana per la ciutat, excursió al riu, jocs d’aigua,
etc.
Del 30 de Juliol al 4 d’Agost hem marxat de colònies
d’estiu, Montgat, on hem pogut disfrutar d’uns dies de
piscina i platja tots junts, donant la volta al món. Una
experiència vital única, i que per molts d’aquests infants
i adolescents són les seves vacances d’estiu.

Activitat
Esplai mensual
Campaments estiu
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Horari

Nº infants

Dissabte de 10 a
13h (1 cop al mes)

20-25

Del 30 de juliol al 4
d’agost 2019
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EIX COMUNITARI I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Intentem crear espais de cura, convivència i relació, més
enllà de les activitats diàries, que posen en connexió a
les diferents persones que vivim i fem Casal. Una oportunitat per compartir festa, anècdotes, crear lligams que
ens permetin construir entre totes el Casal i la gran família que esdevé aquest, i a la vegada vertebrar un eix
de participació ciutadana amb els veïns i veïnes de la
ciutat.

Àmbit familiar:

La proposta d’acompanyament familiar és un suport per
a l’infant i la seva família, comprenent que el conflicte
o malestar de l’infant és fruit de tot el sistema familiar.
Es dóna suport a ambdues parts. La família no pot respondre com voldria o com seria més adequat a aquesta
situació i es necessita un acompanyament especial per
ajudar l’infant a transitar aquest moment vital conflictiu.
*Compartim: mares i fills:
Espai de trobada familiar quinzenal. Les activitats volen
acompanyar moments com compartir un espai de joc
de taula cooperatiu mares i infants, preparar junts un
pastís o bé dotar d’eines d’organització als infants i les
seves mares elaborant un calendari setmanal junts. En
aquest espai hi han començat a participar tres nuclis
familiars.
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Àmbit salut:

Espais de cura física, emocional i psicològica pels infants, adolescents i joves i les seves famílies. El Casal
Claret ofereix, de maner transversal, a través de voluntaris terapeutes : naturopatia, acupuntura, fisioteràpia,
psicologia, etc. S’articulen visites concertades entre la
família i el terapeuta gratuïtament.

Activitats transversals del Casal

Participació activa en els diferents activitats de caràcter anual que hem celebrat en el marc de l’entitat i que
considerem important formar-ne part: Acció Nadalenca, participació en les festes del Barri del Seminari Vell,
berenar de final de Ramadà, dinar intercultural popular
del Casal.

Activitats de participació ciutadana

Alguns dels exemples són: Participació en la Diada de
Sant Jordi, en la Mostra d’Entitats de la ciutat, el Mercat
del Ram, i altres activitats que es porten a terme a Vic.
Des de l’Escola de la Pau: Infants es participa des de
fa uns quants anys en les festes populars de la ciutat
a través de les actuacions amb els Cavallets de Vic. Hi
participa un grup d’uns 7 nens i nenes que durant el tercer trimestre realitzen diferents assajos per després dur
a terme les actuacions en la festa major de Sant Miquel
dels Sants. És una activitat cultural, social i integradora.
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ESPAIS D’APROFUNDIMENT I REFLEXIÓ
Durant l’any 2019 a tant a nivell de tècniques, com de
voluntariat ens hem ofert les següents formacions:
AMB L’EQUIP GESTIÓ (tècniques educadores):
Cada dilluns al matí realitzem una reunió d’equip de
coordinació, disseny i seguiment dels projectes i accions, així com també és un espai de reflexió i projecció
de diferents aspectes del Casal. A finals de curs sempre
ens oferim una trobada d’equip de dos dies de revisió i
valoració.
AMB EL VOLUNTARIAT:
Al llarg del 2019 s’han ofert formacions a inicis de curs
i el mes de maig. A l’inici de curs i novembre es realitzen reunions formatives per donar eines i contextualitzar la filosofia i context del projecte on es participa, i a
finals de maig s’ofereix una formació a tot el voluntariat
de l’entitat sota algun tema-lema formatiu d’interès. El
2019 la formació tenia per títol “L’altra també sóc jo” a
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càrrec de Yousra El Mansouri.
A banda ens aportem de formes diverses elements de
reflexió entorn del nostre treball, de la situació de les
dones amb llurs famílies, dels infants, dels contextos
político-socials a nivell local, del país, de l’estat i del
món. En aquest sentit intentem, a més, de passar-nos
i/o adquirir materials diversos; per exemple les revistes
i/o informatius: com “La Directa”, “Le Monde des Religions”, “Dialogal”, “Le Monde Diplomatique”, “Opcions”,
revistes i publicacions feministes, etc.
GRUPS DE RdV i altres àmbits de reflexió i celebració:
Continuem trobant-nos periòdicament diversos grups
de revisió de vida i d’altres grups d’aprofundiment als
quals s’ha afegit un nou grup iniciat durant aquest any.
També hem participat en alguns àmbits de reflexió i celebració cristiana per Pasqua, així com de diàleg i celebració interreligiosa, com en les jornades promogudes
per l’Ajuntament durant el mes de novembre, dins dels
quals hem preparat una bella i intensa pregària interreligiosa que ens ha reunit una vegada més a companyes/
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anys de diverses tradicions i confessions.
Ens anem fent conscients que és un encert reclamar-nos
i oferir-nos espais de reflexió crítica, d’aprofundiment
interior cap a un Silenci nodridor. Aquests són elements
de salut emocional-mental i espiritual que creiem necessaris per a tothom.

CALENDARI MOMENTS 2019

En el nostre Calendari realitzar durant el 2018, és a dir,
el “Moments 2019”, hem introduït alguns canvis significatius:
Sobre l’àmbit de participació: Coordinat des del Casal,
ens hem posat en contacte amb entitats d’altres poblacions de la Catalunya Central, en aquest cas amb Manresa i Solsona.
Sobre la forma de participació: El Calendari s’ha fet,
apropant-se respectuosament a diversos centres/tradicions espirituals tant de Vic/Osona com de les altres
ciutats i, per tant amb la seva participació en alguns
aspectes.
I continuem mantenint un format simple i útil, el recordatori de les festivitats més importants de diverses
tradicions religioses, una presentació general i breus
comentaris que aporten contingut de reflexió per als
“moments” del 2019.
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BLOG LA MALETA

La Maleta és una iniciativa impulsada des d’Oikia, l’espai comú de l’Associació Casal Claret, Càritas i l’Associació Tapís. Recollim experiències de vida sobretot a través de cançons, però també mitjançant poemes, vídeos,
presentació de llibres, etc. Ens sembla una eina bona
que ens serveix per fer memòria i prendre consciència
sobre el desplaçament forçat, mitjançant expressions
artístiques i reflexions molt sovint d’experiències viscudes en primera persona
Publiquem periòdicament en el blog aquests materials
com a elements de reflexió.
L’adreça del blog és: http://la-maleta.org/

EL NOSTRE BUTLLETÍ

Setmanalment des de l’equip de gestió s’elabora el butlletí que es publica via e-mail i a través de les diverses
xarxes socials cada dimecres durant tot l’any (excepte
els dies de vacances). El butlletí pretén ajudar a conèixer de més a prop les diverses activitats que es realitzen dins el marc dels projectes, oferir una mirada al
mateix temps més des de dins i més global del fer de
l’entitat. I hem volgut que sigui també un canal de reflexió i denúncia en aspectes i problemàtiques socials, des
de les nostres expressions de “ens solidaritzem amb” o
“ens sumem a”, segons el grau d’implicació del Casal.
Tothom que hi tingui interès pot rebre el butlletí del
Casal Claret. És un mitjà interessant per anar mantenint-nos tots informats d’aquest Casal-Casa que som i
fem tantes i tants.
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GRUP DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS I COORDINADORA

PROJECTES SOCIALS EUROPEUS EN

D’ASSOCIACIONS DE PERSONES MIGRADES
Durant l’any 2019 gairebé no hem tingut reunions ni
del Grup de Diàleg Interreligiós ni de la Coordinadora d’Associacions de Nouvinguts/des. Sí però que anem
tenint una certa xarxa, i en aquest sentit voldríem anar
treballant, en ambdós casos.
D’una banda, amb les entitats i centres de tradicions religioses diverses: ens hem coordinat amb companyes/
nys de diverses tradicions – budista, cristianes evangèliques, reformades i catòlica, musulmana, sikh... - per
preparar una bella Pregària Interreligiosa celebrada al
Novembre, en el marc de les jornades de “Diàleg Interreligiós” promogudes per l’Ajuntament de Vic. I, d’altra
banda, amb una bona part d’elles ens fem presents al
Calendari “Moments 2019”.

ÀMBITS CLARETIANS
Pel juliol d’aquest any s’ha realitzat la trobada a la Casa
Sul Pozzo de Lecco, amb la participació de companyes/
anys de projectes compartits provinents d’Euskal Herria
(Claret Enea i Sortarazi) de Jose Antonio del projecte
Frontera Sur(Málaga), d’Itàlia (Casa sul Pozzo) i de la
Lar Juvenil de Carvalhos (Portugal). Amb elles/ells hem
compartit el que som i intentem aportar en els nostres
projectrse i especialment fent una valoració del recorregut del projecte de Lecco durant els darrers 40 anys i
d’aproximació a la realitat social i el diàleg interreligiós
que es viu des de la Casal Sul Pozzo.
Es tracta d’uns processos de relació i intercanvi a nivell
europeu que ens permeten de conèixer i fins viure de
més a prop – cada any la trobada es fa en un dels projectes “compartits” dels diversos països - realitats europees diverses, amb un tarannà claretià.
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OIKIA
A Oikia durant aquest any s’ha incrementat lleugerament la
venda de materials tant d2 productes de Comerç Just, com
dels propis del Cosidor Pas a Pas. S’han tingut presents diversos moments-jornades de record internacional, tant en
relació amb el Comerç Just, com amb el pas a la utilització
de recursos més locals i nets d’utilització d’energia, de consum solidari, etc. I s’ha col·laborat amb projectes com el
“Mima’t” o algunes festes del Casal Claret, la presentació
de llibres de Tapís i altres esdeveniments comunitaris del
barri i de les nostres entitats.
PLATAFORMA PER AL DRET A L’HABITATGE
Fruït de les necessitats entorn l’accés a l’habitatge, el dret
a l’empadronament i el dret als subministraments bàsics
s’ha creat la Plataforma per al Dret a l’Habitatge. Des de
la Plataforma es treballa per a poder oferir per una banda
acompanyament a persones amb necessitat entorn aquestes problemàtiques, per l’altre elaborar propostes i accions
conjuntes concretes per garantir llurs drets, i també per
promoure el debat i sensibilitzar a la ciutadania entorn les
desigualtats existents i la manca d’accés a un habitatge
digne. Paral·lelament la Plataforma participa de forma activa a la Taula d’habitatge de l’Ajuntament i pretén tenir
un diàleg i treball fructífer, seriós i de col·laboració crítica
amb l’administració local.
La Plataforma la formem les següents entitats:
PAH, Casal Claret, Càrnies en Lluita, Associació Tapís, Càritas , Omnium Cultural, Comunitzant Osona, Soroll femení,
Unitat contra el feixisme i el racisme, CDR, Creu Roja.
30
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Gestió i finançament
LA JUNTA

L’EQUIP DE GESTIÓ DIÀRIA

El Casal Claret és gestionat en les seves línies i propostes globals, per una Junta d’onze persones que es
reuneixen amb una periodicitat de dos mesos, on es decideixen les línies bàsiques d’actuació i l’acceptació de
nous projectes.

L’equip de gestió diària està format per les persones
contractades que coordinen i dinamitzen els projectes i
dues persones de la comunitat claretiana que acompanyen i guien l’acció. L’equip diari es coordina setmanalment amb la Junta de l’entitat. Les persones tècniques
participen d’algunes reunions durant l’any de la Junta
directiva.

És un espai que considerem bàsic per fer créixer l’ànima del Casal des de les diverses escoltes de la vida que
s’hi mou.
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Resum econòmic 2019
INGRESSOS 2019

231.715,20

FONS PROPIS I INGRESSOS DIVERSOS

31.040,00

COMPRES I CONSUMS:

DONATIUS

26.115,16

DESPESES DE PERSONAL:

107.236,73

SUBVENCIONS PÚBLIQUES:
SUBVENCIONS/ AJUTS PRIVATS:

67.323,31

Resultat positiu de l’exercici:

9.670,31

29,10%
AJUTS PRIVATS

13,40%
FONS PROPIS
11,30%
DONATIUS
46,30%
SUBVENCIONS
PÚBLIQUES
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DESPESES 2019

222.044,89
12.033,45
133.442,76

DONATIUS/AJUTS I BEQUES A PERSONES:

24.194,84

DESPESES DE GESTIÓ I INFRAESTRUCTURA:

52.373,84

26,30%
DESPESES
GESTIÓ I
INFRAESTRUCTURA
10,90%
AJUTS I BEQUES
A PERSONES

5,40%
COMPRES
I CONSUMS

60,10%
DESPESES
DE PERSONAL
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Col·labores?
Molta gent petita, fent coses petites, pot canviar el món.

Proverbi africà

T’oferim les següents maneres de col·laborar:
• Fer de voluntari/voluntària en algun dels projectes
• Fer-te soci/sòcia de l’entitat i triar l’aportació que
millor et vagi
• Fer un donatiu puntual
• Utilitzar el servei del Cosidor Pas a Pas: fent encàrrecs a mida, servei d’arranjaments, comprant creacions de costura
• Participar del Dinem Plegats: venint a dinar els
dimecres o emportar-te la teva ració
• Encarregar Pa Marroquí
• Demanar la utilització de les sales del Casal polivalents per a reunions i/o activitats privades
*Per a donatius pots fer-nos un ingrés al Núm. Compte BBVA:
ES66 0182 3507 4002 0800 7644
*Per a fer-te soci/sòcia, voluntari/voluntària o informació pots
enviar-nos un mail, venir directament al C. Ramada, 14 de Vic
o trucar al 938856924/693792627
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