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El curs 2021-2022 va començar amb un
relleu a la direcció general de la Fundació
com a part d’un procés més ampli de
transformació dels òrgans de govern.

Després de 5 anys al capdavant de l’equip
tècnic l’Elena González passava al relleu a
l’Aina Gutiérrez, i amb ella van arribar altres
canvis: el Pau Riera, la Marta Albi, la Lorena
Otton i la Laia Ibáñez han deixat de treballar
a la Fundació i l’equip ha incorporat l’Andreu
Tixis, l’Aina Sanllehí, la Mariona Bota, l’Anna
Muñoz, el Dani Martí i la Míriam Soler. Noves
persones que entomen el repte de continuar
donant suport a Escoltes i desenvolupant
els projectes propis de la Fundació amb la
qualitat, el rigor i l’estima que ho han fet qui
les ha precedit. 

Aquest any ha estat marcat per l’esperat
retorn a la presencialitat. La seu ha tornat a
esdevenir un punt de trobada entre
treballadores, associatives, alumnat,
professorat, famílies... S’ha recuperat
l’aprenentatge vivencial a través de
l’experiència i l’Escola FORCA ha tornat a ser
un lloc per teixir vincles mentre s’aprèn. 

Infants, joves i famílies gairebé han
recuperat la normalitat en la seva
participació en projectes de lleure educatiu i
celebrem que malgrat han estat dos anys de
dures restriccions i forts impactes
emocionals per a la població jove, puguem
reprendre l’activitat i la Fundació estigui
forta per a continuar la seva tasca
educativa. 

Donem per conclòs un any amb fites de les
quals en sentim especialment orgulloses: la
nova pàgina web de la Fundació, amb un
disseny actual, noves funcionalitats que ens
permeten treballar de manera més àgil i
arribar a més persones joves; la incorporació
del treball preventiu dels abusos sexuals
infantils (ASI) de forma transversal a tots
els serveis i projectes de la Fundació i
finalment, el procés de construcció del nou
Pla Estratègic de la Fundació, engegat el
mes de maig en el marc d’un programa
formatiu de Barcelona Activa i que culminarà
el proper curs amb un full de ruta pels
propers anys. 



Contribuir a enfortir l’escoltisme tot
millorant-ne la projecció social.
Traslladar els valors i la metodologia
escolta a les nostres activitats i
projectes
Fomentar i aportar qualitat i innovació
a les necessitats educatives de la
nostra societat

La FEJC neix per donar suport

a la tasca educativa i

associativa d’Escoltes

Catalans, generant projectes,

serveis i recursos educatius.

1997 Es constitueix Amescoltes, la

xarxa de suport a Escoltes

Catalans formada bàsicament

per antics escoltes

2005
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La nostra missió és promoure l’educació
d’infants i joves en la ciutadania
responsable i en els valors propis de
l’escoltisme, a través del suport a la tasca
educativa i associativa d’Escoltes Catalans,
de la generació de reflexió i pensament i del
desenvolupament de projectes, serveis i
recursos en l’entorn educatiu.
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MISSIÓ VISIÓ:

El 14 de desembre de 1974 se

celebra l’Assemblea

Constituent d’Escoltes

Catalans a Montserrat i dona

fruit a l’associació 

1974

Es crea l’Escola FORCA per

oferir cursos i recursos als

educadors i educadores

perquè puguin desenvolupar i

millorar la seva tasca amb els

infants i joves

1982 S’inicia l’activitat del Casal

d’Infants i Joves Quico Sabaté

a Santa Eulàlia a l’Hospitalet

de Llobregat, cobrint la

necessitat detectada per

l’antic Agrupament Escolta

Quico Sabaté

2002
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La Fundació Escolta Josep Carol té la missió
de donar suport a la tasca educativa i
associativa d’Escoltes Catalans, i per fer-ho
possible s’han dut a terme diferents
actuacions en el marc del tres projectes
treballats el 2021-2022: 

En una altra direcció, i posant el focus en la
intercooperació entre entitats educatives,
la FEJC ha participat en espais de trobada i
debat per enfortir la projecció d’ambdues
entitats.

De les diferents línies que el Pla Estratègic
d’Escoltes Catalans definia per aquest
curs, la FEJC ha contribuït a la
implementació de la guia d’Enfocament de
Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH)
a través de la creació d’un projecte
d’Aprenentatge Servei a l'IES Santa Eulàlia
a l'Hospitalet de Llobregat i el disseny dels
tallers d’associacionisme juvenil per a la
seva realització el curs 22-23 a la província
de Barcelona. 

A banda, s’han dut a terme un seguit
d’actuacions per tal de contribuir a la
solvència econòmica d’ambdues entitats;
actuacions emmarcades en una estratègia
de captació de fons diversificada i de
racionalització de despesa relacionada
amb el funcionament intern. 

Finalment, la FEJC i Escoltes han treballat
plegades per a contribuir al creixement de
l’associació arreu del país, tot coordinant
els serveis educatius i la formació de
l’Escola FORCA amb l’estratègia de suport i
creixement a grups de joves en nous
territoris.

ASI:  La FEJC i Escoltes incorporen el mes de
març una persona tècnica que vetlla per la
gestió dels ASI a l'Associació i brinda suport
emocional, instrumental i formatiu a les
caps. En aquesta línia, l’Escola FORCA ha
dissenyat i incorporat en el Curs de
Monitores i Directores dos mòduls de 5
hores cada un que ofereix eines de
prevenció, detecció i gestió dels ASI a tot
l’alumnat. 

Gènere i feminismes: L’Escola FORCA ha
finalitzat la revisió del contingut didàctic de
tots els cursos que ofereix actualment,
garantint que objectius, metodologia,
contingut i avaluació apliquin la perspectiva
de gènere. A més, per a dotar de més eines
coeducatives a les caps, es van realitzar dos
tallers d’educació sexo-afectiva en la
Trobada de Mètodes i s’ha generat
contingut per a treballar aquest tema dins el
Curs de Monitores. 

Enfortiment
La nova pàgina web de la FEJC ha estat
pensada per a facilitar l'accés de les caps a
la formació així com també a la reserva de
terrenys d’Acampada. 
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Un dels projectes més destacats de la
fundació és l’Escola Forca. Una escola
d’educadors i educadores en el lleure infantil
i juvenil, homologada per la Direcció General
de Joventut des de l’any 1982. Desenvolupa
formació inicial i contínua gràcies a un
claustre format per més de 60 persones
expertes, amb l’objectiu de contribuir a la
qualitat de les activitats de lleure educatiu.

L’objectiu és aconseguir que educadors i
educadores siguin font de coneixement i
recursos, amb capacitat per transmetre
valors i impulsar aptituds. En definitiva, un
estímul pel desenvolupament integral
d’infants i joves.

Oferim formació reglada, és a dir, cursos de
monitors/es i directors/es en el lleure i
també formació especialitzada, com ho són
els cursos de premonitors/es, vetlladors/es,
monitors/es de menjador o cursos de
manipulació d’aliments. 

Durant el curs 2021-22, hem realitzat 15
accions formatives, la majoria d'elles
dedicades a la formació de monitors/es en
el lleure i també al premonitoratge en el
lleure. 

Durant el curs 2021-2022:

8
CURSOS DE

MONITORS/ES
EN EL LLEURE

5
CURSOS DE 

PREMONITORS/ES

ACCIONS
FORMATIVES

1
CURS DE

DISSENY DE 

JOCS

1
FORMACIÓ DE

VETLLADORS/ES

AMB NEE

98015
ACCIONS

FORMATIVES

HORES DE

FORMACIÓ

284
ALUMNES

MATRICULATS

62
VINCULATS A

ESCOLTES
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Els Abusos Sexuals Infantils (ASI) són una
realitat que afecta a infants i joves. Com a
entitat educativa, Escoltes ha liderat un
treball pioner per erradicar aquesta forma de
maltractament. Aquest treball es centra en
la prevenció, la gestió i detecció de casos, i
fer d’altaveu sobre la importància de
l’abordatge d’aquesta temàtica
.
Tenim clar que la fundació ha de sumar-se a
la feina d'Escoltes Catalans, i per aquesta
raó, l'any 21-22, hem incorporat una persona
responsable d'ASI que ha abordat les
tasques de:

Pel que fa a la formació:
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9 10
CASOS 

D'ACOMPANYAMENT

ASI

CASOS 

D'ACOMPANYAMENT

SEXO-AFECTIU

5
SESSIONS DE 

REVISIÓ DE GUIES

10
CASOS DE

SUPORT A 

ASSOCIATIUS

15
FORMACIONS

D'ASI / GÈNERE

Pel que fa a l'acompanyament d'agrupaments i
espais educatius:

Formació d'ASI a docents d'Escola
Forca i educadores dels nostres
serveis 
Creació de dos mòduls específics en
els cursos de monitors/es i
directors/es
Revisió de guies formatives en
perspectiva de gènere 
Desenvolupament d'una política
institucional de protecció i bon
tracte a la infància i adolescència i
elaboració d'un pla d'acció per la
seva implementació en col·laboració
amb Educo i Fundació La Caixa 
Elaboració d'un document de pautes
i circuits a seguir per l'abordatge
dels ASI als serveis de la fundació 



Acampada.org és una xarxa de terrenys
repartits per tot Catalunya i gestionada per
a la Fundació Escolta Josep Carol.
Des de la Fundació cerquem terrenys
disponibles per a fer estades educatives a la
natura, ens posem d’acord amb la propietat
de cada terreny per a la gestió d’aquest,
notifiquem a les adminsitracions
corresponents l’adhesió del terreny a la
nostra xarxa i en fem difusió.

Per altra banda, fem difusió de la xarxa
entre agrupaments, esplais, centres
educatius i associacions de famílies per a
facilitar l’organització de sortides i
campaments a tots els grups educatius.

Ens encarreguem del seguiment dels grups
que fan ús del terreny d’acampada i ens
assegurem que s’utilitzi per la realització
d’activitats educatives, des del respecte
de l’entorn i la normativa de la xarxa.
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99
RESERVES

GESTIONADES

3.749
PLACES

OCUPADES

Durant el curs 2021-22:

19
TERRENYS

D'ACAMPADA

564 
DIES

RESERVATS 

Mas Malleu

 Malleu d’Alt 

Mas Malleu Malleu de Baix

2 a la Garrotxa: 

Borda de Falip - Calderès

Borda de Falip - Camp 

2 al Pallars Sobirà: 

Mas Ciutadia

La Plana Gran - El Pla del Pont 

Mas Hostalets-Puigmal 

3 al Ripollès: 

El Pasqualet 

1 al Vallès Oriental: 

Cal Bisbe 

Les Vinyes 

2 al Berguedà:
Mas de Barreda

Borda de Batalla i

de Mola d’Amunt: 

Prat del Cultiot

Caixen

Prat de la Bassa

Prat Llarg

Prat del Bosc 

Prat Petit

8 al Pallars Jussà: 

La Riba

1 a l’Alt Camp: 
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Serveis
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Casal 
Quico Sabaté

Casal d'estiu
del Quico Sabaté

TEAs i PMOEs

Camps de treball

Programa
BAOBAB

Espai 3 ulls Casal 
d'estiu SFN

Casal diari per a
infants i joves a
Hospitalet

Espais d'estudi i
reforç escolar Programa per promoure

l'autogestió i
associcionisme

Estades lúdiques i de
servei a la comunitat

Equipament híbrid
que acull activitats
comunitàries

Per a infants de 3 a
8 anys de Ciutat
Vella

Els serveis de la Fundació Escolta
Josep Carol estan dedicats a l’educació
d’infants i joves a partir d’activitats
lúdiques i creatives, basades en la
convivència amb els companys i les
companyes i la interacció amb el medi
social i natural. 

L’objectiu de la Fundació és oferir projectes
de qualitat pedagògica que garanteixin la
consolidació dels valors que es proposen
des del moviment escolta laic i català. 

Aquests projectes estan pensats per a
exarxarxar-se al territori, és per aquest
motiu que treballem amb centres educatius,
entitats socials i educatives, serveis,
d'equipaments i projectes de caire
comunitari.
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El Casal d’Infants i Joves Quico Sabaté és
un espai educatiu dirigit al desenvolupament
personal dels infants amb la intenció de
revertir positivament en la conciliació
laboral i familiar i la prevenció de situacions
de risc i/o vulnerabilitat.

El nostre casal té lloc al barri de Santa
Eulàlia, a L'Hospitalet de Llobregat, on hi
viuen nombroses famílies que necessiten un
recurs que els permeti treballar mentre
infants i joves gaudeixen d'un espai de lleure
de proximitat i accessible. 

Altres famílies, amb poc capital social al
barri, veuen en el casal un espai de trobada
entre iguals que va teixint la xarxa de
relacions necessària pel bon
desenvolupament d'infants i famílies. 

El casal funciona de setembre a juny en
horari de tardes, i a l'estiu gràcies a la
col·laboració amb l'AFA de l'Escola Pompeu
Fabra, s'ofereix un casal d'un mes i mig. 

Durant el curs 2021-2022:

78
PARTICIPANTS

AL CASAL DIARI

185
PARTICIPANTS AL

CASAL D'ESTIU

107
PARTICIPANTS  QUE NO

ASSISTIEN AL CASAL

DURANT EL CURS

263
INFANTS HAN PARTICIPAT

EN TOTAL DE LES

ACTIVITATS DEL CASAL

11
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Els Tallers d’Estudi Assistit (TEAs) són
espais de suport a l’escolarització fora de
l’horari lectiu que oferim a alumnes de
primària i secundària amb la intenció de
garantir l’èxit escolar i la igualtat
d’oportunitats per adquirir hàbits i tècniques
d’estudi, i a la vegada assolir unes bones
bases curriculars acadèmiques. 

Va dirigit a alumnes de diferents centres
educatius de L'Hospitalet de Llobregat. Es
realitzen en col·laboració amb l'Àrea
d'Educació de l'Ajuntament, dins del Pla de
Millora d'Oportunitats Educatives basat en
el principi d'autonomia dels centres
educatius i de la dimensió comunitària de
l'educació. 
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65%
DELS

PARTICIPANTS

Han millorat els seus resultats acadèmics

després d’assistir als tallers d’Estudi

Assistit

75%
DELS

PARTICIPANTS

Han  mostrat motivació, iniciativa i

responsabilitat a l’hora de realitzar les

tasques escolars diàries

80%
DELS

PARTICIPANTS

Han reconegut el valor del respecte i el

treball en equip i valoren positivament les

individualitats dels companys

60%
DELS

PARTICIPANTS

Han  fet ús de la llengua catalana de

forma habitual, la qual cosa afavoreix la

comunicació amb els agents educatius.

15
TALLERS

D'ESTUDI 

ASSISTIT

270
PARTICIPANTS

DE DIVERSOS

CENTRES
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L’Espai Jove Can Tauler pretén ser un punt
de referència pels joves del municipi de
Montcada i Reixac. Un espai on trobar
resposta a les seves necessitats i
interessos. 

Pretén també ser un eix motivador en el seu
desenvolupament, motivant al jove cap a la
implicació i la participació activa com a
usuari del propi casal i persona del món.

Dinamització juvenil
Programació participativa
Espai d'escolta activa i acompanyament
Servei d'Informació Juvenil (educació i
formació, treball, salut, habitatge,
associacionisme i voluntariat. )
Cursos, tallers i jornades
Punt d'Informació i Dinamització als
Centres Educatius (PIDCES)
Projectes d'aprenentatge-servei,
participació, educació entre iguals i
Servei Comunitari
Espai de Trobada

TASQUES:

Estudi de gravació i tècnic de so
professional
Punt Lila
Espai de projeccions
Ordinadors d'auto consulta
Espai expositiu i sessió de sales 
Jocs de taula
Consoles i videojocs
Sala d'ordinadors i espai d'estudi
Jardí i Hort comunitari
Rocòdrom i espais esportius 
Punt de repartiment de la cooperativa
de consum ecològic El brot

PRESTACIONS:

13
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199
ATENCIONS

REALITZADES

280
CONSULTES

REALITZADES 

64
ACCIONS

INFORMATIVES 

45
AGENTS 

IMPLICATS

637
PARTICIPANTS DE

DINÀMIQUES

A CENTRES EDUCATIUS
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El programa Baobab, ha estat un dels eixos
estratègics en política educativa, impulsat
per l’Ajuntament de Barcelona amb la
finalitat de consolidar el lleure educatiu de
base comunitària.

Neix l’any 2016 amb la creació dels primers
casals urbans amb la voluntat de donar
resposta a una situació de desigualtat en
les oportunitats educatives i de lleure
comunitari a la ciutat de Barcelona,
impulsant i facilitant la creació de projectes
de lleure associatiu en, amb i des del
territori.

Enguany la FEJC ha gestionat per darrer any
el programa Baobab que culmina la seva
existència després de 6 anys de
funcionament. 

Besòs - Maresme 

Verneda- La Pau 

De Sant Martí a:

Baró de Viver

Bon Pastor 

Trinitat Vella

De Sant Andreu a:

Trinitat Nova 

Turó de la Peira 

Can Peguera

De  Nou Barris a:

La Marina

De Sants-Montjuïc a: 

Sant Genís dels Agudells

 La Teixonera 

Carmel i Can Baró 

D’Horta-Guinardó a:

Raval Sud 

Gòtic 

 De Ciutat Vella a: 

Les nostres intervencions han estat a:

14
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Esplais

12

Caus

7

Mijacs

2
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Des de l'inici de les actuacions s'han
aconseguit diverses fites: 

6
DISTRICTES

16 
BARRIS

102
PARTICIPANTS

AL CARMEL

3
ENTITATS DE

NOVA  CREACIÓ

21
ENTITATS

ACOMPANYADES
83

PARTICIPANTS

A SANT GENÍS

Equitat educativa
Casals urbans gratuïts durant l'agost
Processos d'educació comunitària
Incorporació de la perspectiva
intercultural
Acompanyament de famílies
Apoderament juvenil
Connexió territorial
Dret a la participació com a eix
transversal

A l'estiu del curs 2021-22:

De les 21 entitats acompanyades:

B
A

O
B

A
B

L'estiu del 2022 la Fundació ha gestionat els
Casals Urbans Baobabs als barris de:

El Carmel - La Teixonera
Sant Genís dels Agudells

Duran el curs 2021-22:
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Des del mes de Juny, la FEJC gestiona un
equipament de referència a la trinitat Nova:
l'Espai Tres Ulls. Un edifici annex a l'Institut
Escola Trinitat Nova (IeTN) la finalitat del
qual és dinamitzar la vida comunitària del
barri, apropar el veïnat als recursos que
ofereix l'espai i fomentar el seu
apoderament per una gestió cívica del
mateix. 

L'espai Tres Ulls compta amb una biblioteca,
una mediateca, diverses sales i patis per a la
realització de tallers, formacions i activitats
culturals i esportives. 
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244
PARTICIPANTS

28
ACTIVITATS

IeTN

85.7%

Trinitat Nova

8.6%

Nou Barris

5.7%

0 50 100 150 200

0-3 anys 

3-6 anys 

7-12 anys 

13-16 anys 

17-25 anys 

26-35 anys 

36-45 anys 

46-55 anys 

56-65 anys 

Més de 65 anys 
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Els camps de treball són espais de
convivència i creixement personal on els i
les joves dediquen una part del seu temps a
millorar l’entorn social, cultural i natural del
nostre territori. 

Durant el darrer curs, des de la Fundació
Escolta Josep Carol hem gestionat diversos
camps de treball repartits per vuit
comarques catalanes: Montsià, Alta
Ribagorça, Conca de Barberà, Ribera d'Ebre,
Terra Alta i Vallès Occidental. Les
temàtiques dels camps són diverses:
recuperació de l'entorn natural, arqueologia,
recuperació de patrimoni o de caire social. 

7
CAMPS DE TREBALL QUE JA

ES FEIEN LA DARRERA EDICIÓ

1
CAMP  DE

TREBALL NOU

170
PARTICIPANTS EN TOTAL DELS

NOSTRES CAMPS DE TREBALL

8
CAMPS DE

TREBALL 

A les Terres de l'Ebre

5

A la demarcació de Lleida

1

A Barcelona

1

A Tarragona

1

Segons la localització:

Segons la temàtica:

3 de 8 de temàtica ambiental

3 de 8 de recuperació de patrimoni

1 de 8 de temàtica cultural
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La Fundació Escolta Josep Carol juntament
amb l'AFA de l'Escola Sant Felip Neri van
gestionar l'estiu del 2022 un casal infantil
destinat a infants d'entre 3 i 7 anys. Es va
realitzar entre el 27 de juny i el 22 de juliol.
Enguany era la primera vegada que la
Fundació gestionava un casal en aquest
centre educatiu. 

La proximitat entre la seu de la Fundació i el
centre educatiu ens permet ajustar la
proposta al coneixement del barri on es
desenvoluparà, tot cercant la complicitat
dels equipaments municipals de la vora per
ampliar els espais, promoure el concepte de
ciutat educadora i vincular la comunitat
educativa amb el seu entorn.          

Participació al casal:
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38
INFANTIS 

DE L'ESCOLA

43
PARTICIPANTS AL

CASAL D'ESTIU

P3 P3 P5
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ària

20 

15 

10 
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5
D'ALTRES

ESCOLES



Contractació pública

37%
Subvencions públiques

32%

Serveis educatius

9%
Serveis prestats a Escoltes Catalans

8%

Acampada

4%

Escola FORCA

4%

Funcionament general

36%

Contractació pública

34%

Serveis educatius

23%

Escola FORCA

6%
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Els ingressos del curs 2021-22:

Les despeses del curs 2021-22:

Els ingressos en percentatges:
Les despeses en percentatges:

Subvencions
privades
3%

Extraordinaris
3%

Acampada
1%
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Aina Gutiérrez Garcia
Direcció General

Olga Ortiz Bou i Anna Muñoz 
Serdà
Cap tècnica

Minerva Domingo Padilla
Coordinació de cursos

Joan Toronell Ponces
Coordinació de Serveis Educatius

Laia Ibáñez Torregrosa i Lorena 
Otton Roger
Administració 

Elena Barba Ronquillo
Servei de neteja

Judit Mir Donadeu i Vero Arcos 
Caballero 
Comptabilitat 

Pau Riera Pascual i Andreu Tixis 
Programes

Aina Sanllehí Galera 
Comunicació 

Mariona Bota 
ASI
 
Laura Barriendos 
Gestió de camps de treball 

Khadija Azouagh Ismaili, Beza 
Oliver Martínez i Félix Calvo Jorba
Suport de Garantia Juvenil

Marta Albi Botey 

Coordinació Casal

Siham Ahmian

Servei de Neteja

MONITORS/ES DEL CASAL:

Alba Diaz 

Alicia Azpilicueta

Anna Burgueño 

Clara Pizarro

Laia Giménez

Marta Ramírez

Sara Sanfeliu

Ester Rosàs i Cortada
Presidència 

Júlia Petit Terradas
Presidència d’Escoltes
Catalans i Vicepresidència de
la FEJC

Marta Mir Donadeu
Àmbit pedagògic d’Escoltes
Catalans i Vocal

Pol Rojas
Àmbit econòmic d'Escoltes
Catalans i Vocal

Victor Muntés Mulero
Vocal

Caterina Calsamiglia i
Costa
Vocal

Antoni Zabala i Vidiella
Vocal

Jordi Solé i Àleu
Vocal

Yabel Pérez Moreno
Secretari no patró

PATRONAT EQUIP TÈCNIC CASAL QUICO SABATÉ

mailto:captecnica@josepcarol.cat
mailto:captecnica@josepcarol.cat
mailto:captecnica@josepcarol.cat
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La Confederació

Coordinadora Catalana

de Fundacions

Coordinadora

Organitzadora de Camps

de Treball (COCAT)

Consell Nacional de la

Joventut de Catalunya

Consell de la Joventut

de Barcelona

Xarxa per la conservació

de la natura

Coop57

Pam a Pam

Educació 360. Educació

a temps complet

Federació de Moviments

de Renovació

Pedagògica

Grup del Programa per la

Infància i Adolescència

(L’H)

Observatori de la

Infància (L’H)

Consell de l’Esplai de

L’Hospitalet de

Llobregat

Xarxa de Criança 0-6 del

Districte 3 (L’H)

Som Energia

FORMEM PART DE:

Escola Pompeu Fabra (L’H)

Escola Paco Candel (L’H)

Escola Prat de la Manta (L’H)

Escola Milagros Consarnau

(L’H)

Escola Bernat Desclot (L’H)

Escola Frederic Mistral (L’H)

Escola Provençana (L’H)

Institut Jaume Botey (L’H)

Institut Santa Eulàlia (L’H)

Institut Bisbe Berenguer (L’H)

Institut Escola Trinitat Nova 

Escola Mare de Déu de

Montserrat

Escola El Carmel

Escola Sant Felip Neri

Escola Ferrer i Guàrdia

Escola el Turó

IES Nou Barris

INS Bernat Metge

ESCOLES I INSTITUTS:

Generalitat de Catalunya

Consell Comarcal de l’Urgell

Diputació de Barcelona

Ajuntament d'Agramunt

Ajuntament d'Alcarràs

Ajuntament d’Amposta

Ajuntament d’Ascó

Ajuntament de Bot

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Corbins

Ajuntament de la Fatarella

Ajuntament de l’Hospitalet

de Llobregat

Ajuntament de Montcada i

Reixac

Ajuntament de Pinell de Brai

Ajuntament de Pont de Suert

Ajuntament de Saldes

Ajuntament Sant Pere de

RIbes

Ajuntament de Sarral

Oficina Jove Mollerussa

Oficina Jove Seu d’Urgell

Oficina Jove del Pla d'Urgell

Servei Comarcal de Joventut

del Segrià

Institut d'Educació de

Barcelona

Foment de Ciutat

ADMINISTRACIONS:
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Amb el suport de:

Direcció General

de Joventut de la

Generalitat de

Catalunya

Servei d'Ocupació

de Catalunya

Departament de

Drets Socials de la

Generalitat de

Catalunya

Diputació de

Barcelona

Ajuntament de

Barcelona

Districte de Ciutat

Vella de

l'Ajuntament de

Barcelona

Barcelona Activa

Àrea d'Educació

de l'Hospitalet de

Llobregat

Àrea de Drets

Socials de

l'Hospitalet de

Llobregat

Àrea de Joventut

de l'Hospitalet de

Llobregat

Fundació 

La Caixa


