
La nostra missió és la de contribuir a protegir els 
drets dels infants, fonamentalment en entorns 
vulnerables, i fent possible que puguin accedir 
i gaudir de la natura, el lleure i l’educació en el 
medi ambient, intentant aconseguir una socie-
tat més equitativa i justa, a través dels valors del 
compromís, l’ètica i la transparència.

ACCIÓ SOCIAL 
DRETS DELS INFANTS

Som una fundació creada l’any 1984, que ens situem a Barcelona, ajudant  i acompayant a 
infants i les seves famílies en situació o risc de vulnerabilitat.
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La teva col·laboració dóna dret a deducció en l’IRPF i en l’IS. Més informació a la nostra web.

Fes el teu ingrés al compte 



En el context actual en que vivim, la desigualtat socioeconòmica incrementa cada vega-
da més el risc de vulnerabilitat de moltes famílies, mancant-los de recursos, per satisfer les 
seves necessitats bàsiques i fer efectius els drets de nens i nenes, a la llar i fora d'aquesta.

Són 6 els districtes de Barcelona i més de 15 els barris on centralitzem l’acció  social que duem a 
terme per la infància, treballant en xarxa amb els centres educatius i entitats socials de la zona. 
No obstant això, els nostres usuaris provenen de tots els barris de Barcelona on la taxa de po-
bressa o exclusió  social és significativa. 

Per aquest motiu, neix el programa La Casa de l’Aire, per oferir a infants en situació o risc de 
vulnerabilitat, un servei d’acompanyament social i educatiu, pràcticament gratuït, al Parc 
Natural del Montseny.

Ho fem possible amb el treball en xarxa amb diferents entitats, que tenen com a eix transver-
sal, garantir una vida digna i un desenvolupament sa de la infància.

Escoles Lleure Educatiu

Projectes socioeducatius

PROGRAMA LA CASA DE L’AIRE

Famílies

Acompanyament educatiu per 
infants d’escoles de màxima 
complexitat (entre setmana)

Activitats per la inclusió social i 
cultural del nucli familiar (cada 

diumenge)

Suport en temps de lleure 
per infants en situació de

 vulnerabilitat (cada dissabte)

Aprenentatge a través de la 
convivència i el joc per nens 
i nenes (durant les vacances)

ACCIÓ SOCIAL

ARRIBEM A:

ZONES D’ACTUACIÓ

FINANÇAMENT

L’any 2022 l’acció social es finança a través de les donacions rebudes, els ingressos procedents 
dels serveis a famílies, les entitats col·laboradores del programa La Casa de l’Aire i els recursos 
propis de la Fundació.

El Raval, El Gòtic Baró de Viver, El Bon Pastor, La Sagrera, 
Trinitat Vella

Canyelles, Les Roquetes, La Trinitat 
Nova, Ciutat Meridiana

Poble Sec

PRINCIPALS BARRIS D’ACCIÓ SOCIAL

La Verneda i La Pau, Sant Martí de 
Provençals, El Clot

El Carmel

Colònies

Recursos Propis
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Microdonacions
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USUARIS

Projecte 
famílies

+230

Projecte 
escoles

+600

Projecte 
colònies

+200

Projecte 
lleure educatiu

+150

2000

Volem fer créixer la família!

Ajuda’ns a fer-ho realitat!

3.000
Amb compromís i molta il·lusió, volem que més de 
3.000 usuaris (nens, nenes i familiars), puguin gaudir 
de l’educació ambiental i el lleure a La Casa de l’Aire.

El nostre número màgic!
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Usuaris

+1200

Sortides

+140

Barris

+20

Escoles

+12


