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Un espai amb 400 anys d’història… 

Cal Grasses, Cal Xinxó… Ca N’Andalet

 1675. Can Grasses: Propietat de la família Grasses. La 
masia va heretar-se de generació en generació durant 200 
anys.

 1827. Cal Xinxó: A mitjans del segle XIX és venuda a un 
jove benestant de Barcelona, Josep Xinxó, que condicionà 
tres plantes: 1ª Masoveria; 2ª Planta noble; 3ª Les Golfes.

 1923. Ca n’Andalet: Mor el fill de Josep Xinxó sense 
descendència i deixa en herència la masia a Pere Benet, 
fill del masover Eudald ‘L’Andalet’. Durant anys es 
dedicaren a conrear l’hort i vendre els productes al mercat 
d’Horta fins a finals dels 60.

 Anys 50 – 60: La masia passa a ser llogada i es va anar 
deteriorant progressivament.

 Anys 90: La filla dels masovers ven la propietat a  
l’Ajuntament de Barcelona.

 1 de maig de 1994: S’inaugura Ca n’Andalet.



Ca n’Andalet: els Espais

 17 sales habilitades per a aules de formació,  
despatxos tècnics i per entrevistes individuals.

 Aules homologades per a Formació  
Ocupacional: Atenció sociosanitària  en 
institucions i domicili, Mediació comunitària i 
Organització i gestió de magatzems.

 Aules TIC.

 Aules polivalents per a diferents programes 
per a l’ocupació.

 Espais cedits puntualment a altres  
institucions (SOC) o entitats del territori.

Gairebé 30 companyes i 

companys treballen

a Ca n’Andalet



Ca n’Andalet: Programes i Serveis

ORIENTACIÓ • UBICAT

Orientació professional i coneixement de l’entorn 
productiu.

• PASSAREL·LES

Itineraris d’inserció sociolaboral per a persones 
amb especials dificultats per trobar feina.

FORMACIÓ
• FOAP

Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries per a 
l’obtenció de Certificats de Professionalitat.

RECERCA  
DE FEINA 

I 
INTERMEDIA
CIÓ

• PROGRAMA BARCELONA TREBALL

Activitats de capacitació per a la recerca de feina i 
el desenvolupament de competències.

• ESPAI DE RECERCA DE FEINA

Ofertes i assessorament en processos de selecció. 
Autoús i acompanyament individual i grupal.

• 30 PLUS

Formació adaptada a la vacant i contracte de treball 
bonificat d’entre 6 i 9 mesos.

• 74 participants

62% desocupades de llarga durada.
Gairebé el 50% del districte d’H-G.

• 319 participants, 230 accions

50% dones.
45% nacionalitat no europea.

• 383 participants

48 accions formatives.
3.355 hores de formació.

• 345 participacions, 87 activitats

65% dones.
Gairebé el 25% del districte d’H-G.

• 1.600 atencions 

50% dones.
Més del 45% del districte d’H-G.

• 200 participants (200 insercions)

75% dones.
Més del 30% de contractes indefinits.



Ca n’Andalet: Un nou equipament

Ciutadania Persones 
treballadores 

Proximitat
Obert, de lliure accés

12.000 atencions anuals

Nous espais: 
Office

Zona exterior 
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