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ENTITAT Pàgina web TÍTOL DESCRIPCIÓ
INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ

www.braval.org,
Prevenció de l'exclusió social 
d'infants i joves en el Raval de 
Barcelona

Protecció de la infància i de la joventut en situació de 
marginació  i risc.

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA 
BENÈFICSOCIAL  RAVAL SOLIDARI www.ravalsolidari.org

Projecte Terral. Millora de la 
qualitat de vida de les persones 
més necessitades del b arri del 
Raval de Barcelona

Programes socioeducatius per a la promoció de la 
cohesió social i el voluntariat en el Barri del Raval.

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA 
BENÈFICSOCIAL  RAVAL SOLIDARI www.ravalsolidari.org

Atención primaria y domiciliaria a 
las familias en riesgo de 
exclusión social, del barrio del 
Raval de Barcelona.

Cobertura de les necessitats bàsiques de les 
persones per a una vida mínimament decent

FUNDACIO PIA AUTONOMA INSTITUT PERE 
TARRES www.peretarres.org/mecc Inclusió social dese l'educació en 

el lleure de qualitat
Inclusió social dese l'educació en el lleure de qualitat

BRAFA, FUNDACIÓ PRIVADA www.brafa.org Educació i reinserció social de 
joves a travès de l'esport.

Educació i reinserció social de joves a travès de 
l'esport.

FUNDACIÓ PRIVADA PARE MANEL
www.paremanel.org

Acció social i educativa amb 
l'infància i adolescència 
vulnerable

Acció social i educativa integral amb l'infància i 
adolescència vulnerable a Verdum-Roquetes

FUNDACIO GRESOL PROJECTE HOME www.projectehome.cat Centre de dia per a persones 
amb addiccions

Atenció diürna adreçada a persones amb addiccions 
greus i en situació d'exclusió social

FUNDACIO GRESOL PROJECTE HOME www.projectehome.cat Programa Jove - Atenció a 
adolescents i joves en risc

Programa integral d'atenció a adolescents i joves en 
risc

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS 
PROVINCIA DE ARAGON www.solidaritat.santjoandedeu.org Suport social a persones grans i 

famílies que les cuiden.
Millorar la qualitat de vida de les persones ancianes 
en situació de dependència i les seves famílies.

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS 
PROVINCIA DE ARAGON www.solidaritat.santjoandedeu.org

Ajuts socials a persones en 
situació de risc

Donar suport social inegral a les persones ateses als 
centres per aconseguir una millora efectiva de la seva 
situació de vulnerabilitat

TALITA, Fundació Privada

www.fundaciontalita.org

Inclusió social desde l'escola Aconseguir que els nens i joves amb discapacitat 
intel·lectual tinguin un projecte de futur propi i que 
aconsegueixin el seu desenvolupament personal amb 
la màxima autonomia i recursos psicosocials.

Fundación Privada del Ave María de Sitges

www.avemariafundacio.org

Pla d'acció contra l'envelliment 
prematur en persones amb 
discapacitat intel·lectual (fase 2).

Construcció d'una nova sortida d'emergéncia, 
renovació integral de la zona d'esbarjo i adequació 
banys.



Associació de Trasplantatats Hepátics de 
Catalunya

Pisos de acogida y apoyo 
psicosocial a pacientes en 
tratamiento hepático y sus 
familiares.

Ajuda i suport a totes les persones trasplantades 
hepàtiques i els seus familiars.

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

www.sjdbarcelona.org

Programa Itaka - la normalització 
de la hospitalització psiquiàtrica, 
com a servei de protecció i 
suport assistencial per als infants 
i adolescents amb trastorns 
mentals.

Millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents 
amb transtorns mentals a través d'una assistència 
integral multidisciplinar i especialitzada.

Associació catalana d’Integració i 
Desenvolupament Humà www.acidh.org Programa de formació i inserció Programa de formació i inserció de auxiliar d'hoteleria 

i en activitats d'oficina.
FUNDACIO PRIVADA ASTRES

www.fundacioastres.com
"Social Clean" Protecció als 
joves en situació de marginació i 
risc.

Millora de la qualitat de vida i benestar dels joves 
menors de trenta anys en situació de risc greu.

PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU Habitatge temporal d'inserció 
social per joves

Proporcionar suport i tutorització en el procés 
d'emancipació, a joves en situació de risc d'exclusió 
social.

Associació Trasplantats Cardíacs CORS NOUS
wwww.corsnous.org

Atenció socio-assisencial per a 
pacients trasplantats de cor o en 
procés de ser trasplantats

Millorar la qualitat de vida de les persones 
trasplantades de cor o en procés de ser trasplantades

FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL
www.fibs.cat

Reformes i ampliació pb i 1ª 
planta del centre de serveis 
dïurns Llar La Mercè.

Prestació de serveis per a gent gran i facilitar l'accés a 
un habitatge a persones de totes les edats.

Associació Catalana contra el Càncer limfàtic i 
la leucèmia, Alicia www.a-alicia.org

Ajut per als malalts de càncer 
hematològic

Oferir suport psicològic i emocional, mitjançant 
l'acompanyament dels voluntaris i de teràpies 
professionals, a tots aquells pacients i familiars que ho 
necessiten.

FUNDACIÓ PRIVADA PRO VELLESA 
AUTÒNOMA 

http://fundacionprovea.org

Atenció integral a les persones 
grans legalment incapacitades.

Atendre a persones grans a partir dels 65 anys amb 
malalties neurodegeneratives i incapacitades 
legalment, amb la finalitat de cobrir les necessitats de 
suport, protecció i garantia de tots els seus drets i 
promoure la seva autonomia.

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA http://www.caritasbcn.org Projecte habitatges tutelats 
Almeda

Proporcionar una llar digna a persones grans

Fundació Privada Amics de la Gent Gran
www.amicsdelagentgran.org

Acompanyament emocional a 
persones grans en risc d'exclusió 
social a Catalunya

Lluita contra la soledat no volguda i l'exclusió social de 
les persones grans.

CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE 
LOS ANCIANOS DESAMPARADOS

Projecte de renovació de 
l'equipament de la residència 
Ntra. Sra. De Queralt de Berga

Projecte de renovació de l'equipament de la residència 
Ntra. Sra. De Queralt de Berga



EL FATH PER A DONES Accions de dinamització, 
formació, integració social per a 
dones, infants i joves magrebins

Accions de dinamització, formació, integració social 
per a dones, infants i joves magrebins a Vilafranca del 
Penedès, per potenciar la seva integració cultural.

FUNDACION TERESA GALLIFA
www.fundacionteresagallifa.com

Proyecto vivienda tutelada para 
familias monomarentales en 
riesgo.

Pis d'acollida per dones soles amb fills majors de tres 
anys.

ESCLAT ASSOCIACIÓ SOLIDARITAT I SERVEI 
SANTA TERESINA www.coppalau@lleida.org Potenciar el desenvolupament 

personal de l'infant i adolescent
incidir per a què el infant/jove pugui desenvolupar-se 
autònomament.

FUNDACIO PRIVADA QUATRE VENTS www.4vents.org Menjador per a la petita infància 
quatre vents

Menjador per a la petita infància quatre vents

FUNDACIÓN PRIVADA PINEDA PARA EL 
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
Y LA CULTURA

www.fundacionpineda.org
Espai educatiu multidisciplinar en 
el col·legi Pineda de L'Hospitalet 
de Llobregat

Espai educatiu multidisciplinar

ASSOCIACIÓ DE PARES DE FILLS AMB 
AUTISME DE CATALUNYA www.autisme.com Millora qüalitat de vida per a 

persones amb autisme
Inversions tangibles

FUNDACIO L’ESPIGA Adquisició d'equipament per la 
residència Graupera

Suport assistencial i social a joves amb 
minusvalideses físiques o sensorials.

ASSOCIACIÓ ESCLAT www.associacioesclat.com Artteràpia a l'escola Esclat 
d'Educació Especial

Artteràpia a nens especials

AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CANCER

www.ampert.org

Projecte de servei de transport 
per a persones malaltes de 
càncer amb necessitat de 
tractament de radioteràpia.

Servei d'acompanyaments dels malalts de càncer que 
necessitien fer tractament de radioteràpia a l'institut 
Català d'Oncologia, Hospital Duran i Reynals de 
l'Hospitalet de Llobregat

NOU VERD, S.C.C.L.
www.nouverd.com

Inclusió social i la promoció de 
capacitats de les persones amb 
vulnerabilitat social.

Servei de formació i insersió laboral per a persones 
amb diagnòstic de salut mental.

L'ASIL HOSPITAL DE LA GARRIGA FUNDACIÓ 
PRIVADA

Arranjament espais bugaderia Inversions tangibles

ASSOCIACIÓ EL GOTIM ALZHEIMER ACTIU Tallers Alzheimer Mantenir el màxim de temps possible l'autonomia de 
les persones que presenten qualsevol tipus de 
discapacitat cognitiva que els afecta en el 
desenvolupament de les activitats de vida diària.

FUNDACIÓN JORDI MONES FOUNDATION 
RESEARCH FOR VISION www.barcelonamaculafound.org

La degeneració macular 
associada a l'edat, la causa més 
comú de ceguesa

Investigació que permet el desenvolupament de 
tractaments que es poden aplicar en la pràctica 
clínica.

FUNDACIÓ PRIVADA I BENÈFICA ASSÍS 3 grúas para mejorar la atención 
y cuidado de los residentes en la 
vida diaria

3 grues Bipedestació per millorar l'atenció i en la cura 
de residents que tenen mobilitat reduïda o total en el 
seu dia a dia


