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Associació
Atlàntida

L’associació Atlàntida treballa en la inserció de professionals estrangers
a la societat d’acollida, promovent diverses activitats. Els projectes estan 
pensats per donar suport al reconeixement de la formació acadèmica 
i facilitar l’accès al mercat laboral, amb finançament
de les Administracions Públiques.

6.570

Dades

Persones ateses
Total:

2019

2 Projectes gestionats
Total:

  Adreçat a diversos públics, serveis d’inserció laboral i sensibilització

-->

-->

Any de vinculació a la Coordinadora: 2017

ATENCIÓ FORMACIÓ

Serveis:

2

En record
La Presidenta: Montserrat Feu

2020
Sempre ens ha acompanyat la seva confiança, 
impuls, força i positivisme.
Recordarem amb afecte el teu bon tarannà, el 
teu entusiasme i l’alegria de viure.

OCUPACIÓ
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Col·lectius

Serveis tècnics especialitzats

Població atesa 
per col·lectiu

100%

Diversos públics, 
serveis 

d’ inserció 
laboral

i sensibilització

6.570
Persones usuàries

Total:

Projectes gestionats i persones ateses per tipologia de servei

A destacar
· IV Jornada: ASIL I REFUGI A LA UNIÓ EUROPEA

Jornada de divulgació per a professionals al Palau Macaya.

Nova licitació de SARU 

Participació de la presidenta Montserrat Feu al 8è Congrés de l’AIFRIS Association
Internationale pour la Formation, la Recerche et l’Intervention Sociale, al Líban.

·
·

centre o servei usuaris col·lectiu
saru 5.275 Diversos públics, serveis d’ inserció laboral i sensibilització
interprofessions 1.295 Diversos públics, serveis d’ inserció laboral i sensibilització

2  Centres i serveis        6.570  Persones usuàries
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·

Equip humà
Segons gènere
Categoria professional 
de la plantilla

 

HOMES

DONES

TOTAL

0 (0%)

2 (100%)

2

Serveis

Personal administratiu

Personal qualificat

Diplomats

Llicenciats

Comandaments intermedis

Càrrecs directius

Alts càrrecs directius

Distribució de la plantilla 
per gèneres

Comptes

D'acord amb la legislació vigent i com una de les mesures de transparència i rendició de comptes, els comptes del 2019 són auditats
per Audiaxis auditories SPL, tancant-se l’ informe dels comptes auditats del 2019, el juliol del 2020. I també, per donar compliment
a la llei de transparència, la informació es publica a la pàgina web de l'entitat.

Tipologia dels ingressos

Procedència dels ingressos

Prestació de serveis

Finançament públic

Subvencions

Finançament 
privat

Donacions 
privades83% 12% 5%

95% 5%

Pressupost anual: 60.875 €

Els comptes clars

Amb el suport

100%



atlantidamigra.org
Carrer de Trajà, 14 (Interior)

Accés: Parc de la Font Florida
08004 Barcelona

Tel. 93 268 22 22 · atlantidamigra@gmail.com

Entitat membre de la Coordinadora Sinergia Social


