
RESUM PROJECTES 2022
ENTITAT Pàgina web TÍTOL DESCRIPCIÓ

FUNDACIÓ BRAFA www.brafa.org Educació i inclusió social a través de l'esport (projecte 
per tres anys)

Promou la inclusió social de nens i nenes en situació de vulnerabilitat social, a través de la pràctica esportiva i de 
l'educació en valors (projecte per tres anys)

FUNDACION PRIVADA TERESA 
GALLIFA www.fundacionteresagallifa.com

Centre d'atenció a famílies monoparentals maternes en 
situació de vulnerabilitat

Treballem per la inclusió social de les dones embarassades i les mares soles perquè puguin gaudir de la maternitat 
amb el suport que necessiten, cobrint les seve necessitats bàsiques, tant emocionals com de recursos

FUNDACION PRIVADA ATENEU SANT 
ROC www.fundacioateneusantroc.org Educació en el lleure Activitats durant el temps de vacances, al medi urbà i al medi natural

PUNT DE REFERÈNCIA
www.puntdereferencia.org

Projecte Acull. Acolliment familiar per a jovent migrant o 
refugiat sense referents familiars al territori

Acolliment familiar per millorar els recursos personals i les oportunitats del jovent migrant sense referents adults al 
territori, de 18 a 21 anys, per fer front al seu procés d'emancipació, a través del suport socioeducatiu i el vincle afectiu

FUNDACIÓ ESPAI NATURA I 
JOVENTUT www.fundacioespainaturajoventut.org

Projecte "Acció socieducativa La Brúixola". Servei 
d'acompanyament a infants i joves per la seva 
integració social

Incidir en la millora de la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies a través de la seva coeducació, 
compensant les desigualtats socials i culturals dels infants i les seves famílies

ESCLAT ASSOCIACIÓ SOLIDARITAT I 
SERVEI SANTA TERESINA www.coppalau@lleida.org Servei d'intervenció socioeducativa "Pare Palau" Donar resposta a persones desfavorides. Atenció a infants i joves i les seves famílies. Espai per l'aprenentatge, el joc i 

la relació social
FUNDACIÓ PRO VIDA DE CATALUNYA www.fundacioprovida.org Projecte d'ajuda a la maternitat per a deu dones 

gestants monoparentals
Ajuda a deu dones gestants i mares que formen famílies monoparentals, en situació vulnerable, i els seus nadons

FUNDACIÓ MARIANAO www.marianao.org Projecte Àncora. Atenció integral a l'adolescència en 
risc

Generar espais de qualitat normalitzats i compartits amb altes perfils d'adolescents i famílies per facilitar la integració i 
la xarxa de relacions d'aquestes persones a la comunitat

FUNDACIÓ PAULINO TORRAS - RAVAL 
SOLIDARI https://ravalsolidari.org

Atenció primària i domiciliària a famílies en situació de 
pobresa i exclusió social del barri del Raval de 
Barcelona

Cobrir les necessitats bàsiques de les famílies atenent segons les peticions presentades ja siguin per alimentació, 
habitatge, maternitat o salut

FUNDACIÓ PAULINO TORRAS - RAVAL 
SOLIDARI www.ravalsolidari.org

Projecte Terral. Garantir el suport socieducatiu per 
nenes/noies en situació de pobresa i exclusió social del 
barri del Raval a través del foment del voluntariat

Proporcionar suport socioeducatiu a nenes i dones del Raval, i oferir recursos que facilitin la inserció laboral, la 
integració i l'arrelament a Catalunya a través de la promoció del voluntariat entre estudiants i professionals

FUNDACIO PRIVADA PERE CLOSA, 
FORMACIÓ I PROMOCIÓ DELS 
GITANOS A CATALUNYA

www.fundaciopereclosa.org
Projecte Siklavipen Savorença (Educació amb tothom) Impulsar la consecució de l'èxit escolar, potenciar la normalització educativa i promoure la interculturalitat i la igualtat 

d'oportunitats de l'alumnat gitano

CÀRITAS DIOCESANA DE 
BARCELONA www.caritas.barcelona Projecte pobresa infantil. Paidos Ciutat Vella i Porta Acompanyament familiar i de prevenció. Families amb infants amb risc d'exclusió residencial i pobresa hereditària amb 

dificultats per l'atenció i cura dels fills/es
CÀRITAS DIOCESANA DE 
BARCELONA www.caritas.barcelona Projecte Espais familiars Suport i acompanyament a les famílies, en el seu aprenentate com a mares o paresPosant al centre a l'infant i atenent 

les necessitats també familiars
PROVINCIA SAN JUAN DE DIOS DE 
ESPAÑA www.solidaritat.santjoandedeu.org Ajuts socials. Ajuts a persones en situació de risc social Donar suport social integral a les persones ateses als centres Sant Joan Déu, per aconseguir una millora efectiva de la 

seva situació de vulnerabilitat
FUNDACIO PIA AUTONOMA INSTITUT 
PERE TARRES D'EDUCACIÓ www.peretarres.org

L'educació en el lleure, una resposta per la infància 
vulnerable

Fomentar la participació social dels infants en situació de vulnerabilitat mitjançant les activitats d'educació en el lleure, 
que duen a terme els centres d'esplai o bé organitzant-ne de pròpies. També es duran a terme actuacions de millora 
en diferents instalꞏlacions de la Fundació, per oferir activitats d'educació en el lleure segures i de qualitat

FUNDACIO GRESOL PROJECTE HOME www.projectehome.cat Centre de dia per a persones amb addiccions Servei diürn d'atenció a persones amb addiccions que desenvolupa activitats terapèutiques, d'inserció social i 
integració laboral

FUNDACIO GRESOL PROJECTE HOME www.projectehome.cat Projecte Jove: programa integral d'atenció a joves i 
adolescents en risc

Programa terapèutic i educatiu dirigit a adolescents i joves d'entre 13 i 23 anys, els quals presenten addicions i altres 
conductes de risc associades.

FUNDACIÓ PRIVADA EULÀLIA 
TORRAS DE BEÀ - INSTITUT DE 
PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA

www.fetb.org
Tractaments psicològics gratuïts per a infants i 
adolescents en situació de risc

Oferir atenció psicològica especialitzada a infants, adolescents, joves i famílies en risc d'exclusió, quan les seves 
necessitats en aquest àmbit no poden ser cobertes en intensitat i durada requerides des dels recursos públics de la 
Xarxa de Salut, serveis socials...

FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA
www.fundaciolasalutalta.org

Projecte Som veus diverses Oferir un programa d'activitats d'estiu tant pels infants i joves que atenem als centres oberts de la Fundació com per 
infanst de primària que no tenen cap oferta alternativa de lleure durant els dos mesos llargs de vacances

ASSOCIACIÓ SAÓ-PRAT (Suport, 
Aprenentatge, Orientació) www.saoprat.net Ordinadors per evitar el fracàs escolar de nois i noies 

en situació de vulnerabilitat
Garantir que nois i noies d'El Prat en situació de vulnerabilitat tinguin els recursos i l'espai necessaris per sostenir el 
seu procés formatiu

FUNDACIÓ PRIVADA ANNE www.annefundacio.org Prevenció del mal ús, abús i addicció a les pantalles, en 
nens i adolescents

L'adicció a la tecnologia es dispara amb el confinament. Necessitat creixent d'abordar la problemàtica. Recerca, anàlisi 
de dades, nova unitat de prevenció, xerrades, seminaris…

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE 
CATALUNYA, FUNDACIÓ PRIVADA

Projecte AIDIR: Ciutat Vella. Unitat d'Atenció 
d'Infermeria, Docència i Recerca

Programa Aidir. Donar servei a la comunitat en condicions desfavorables de salut, basat en l'educació per a la salut en 
el districte de Ciutat Vella



FUNDACIÓ LA CASA DE L'AIRE 
ROGER TORNÉ www.lacasadelaire.org Projecte La Casa de l'Aire Millora d'aprenentatge, arribant als infants en risc d'exclusió social i pobresa, perquè tinguin accés a jornades lleure 

educatives i mediambientals dins del Parc Natural del Montseny
FUNDACIO PRIVADA CONCEPCIO 
JUVANTENY www.fcjuvanteny.org Projecte Unitat AIDA. Abordatge integral de l'abús 

sexual infantil i juvenil
Actuació en aquests punts: prevenció, acollida, detecció, reparació de la víctima, tractament i formació

ASSOCIACIÓ COMPARTIR - GRUP 
SOCIAL MARISTA

Projecte Espai Quitxalla. Espai d'estimulació per a 
infants de 0-3 anys i per a les seves famílies

Activitats educatives adreçades a infants, així com les seves famílies

ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA
www.rotllana.cat

Projecte Act-Jove. Per la inclusió social d'adolescents i 
joves als barris de Badalona

Donant oportunitats al jovent d'avui, acompanyem a les dones i els homes de demà. Inclusió social dels adolescents i 
joves de Badalona. Facilitar propostes i espais de trobada amb recursos, on els joves puguin realitzar propostes 
d'activitats, i desenvolupar les seves inquietuds personals i socials

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

www.fundacionpineda.org
Programa de beques i ajudes Ajudes econòmiques a les famílies del Centre Cultural Pineda, que no poden fer front als rebuts del colꞏlegi, 

especialment agreujat per la pandèmia, per a seguir endavant amb la qualitat educativa i protegir els alumnes sense 
recursos

ASSOCIACIÓ CÍVICA LA NAU www.lanau.org El banc de productes no alimentaris Proveir de productes de primera necessitat per una vida digna a persones en situació de probresa i exclusió social

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA 
COMTAL www.comtal.org Cap jove sense llar Dotar els joves d'un espai on poder viure de manera autònoma, garantir les seves necessitats bàsiques d'alimentació e 

higiene i oferir-los un entorn sociolaboral normalitzat
ADORATRICES ESCLAVAS DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO Y LA 
CARIDAD

www.sicar.cat
Atenció integral a supervivents del tràfic d'éssers 
humans

Atenció integral a dones i infants supervivents del tràfic d'èssers humans, per a la seva recuperació i la restitució dels 
seus drets

FUNDACIÓ PRIVADA PARE MANEL
www.paremanel.org

Acció social i educativa amb infància i adolescència 
vulnerable

Acció educativa integral amb infància i adolescència en risc social a Verdum-Roquetes. Desenvolupen un conjunt 
d'accions educatives que, en la seva globalitat, responen a la finalitat d'educar integralment als infants i joves en 
situació de risc social

FUNDACIÓN BENEFICA MARIA 
RAVENTÓS www.fmraventos.org

Nueva residencia maternal Acogemos, acompañamos y empoderamos a jóvenes, y madres en riesgo de exclusión social, ofreciéndoles nuevas 
oportunidades para que transformen sus vidas y construyan un nuevo futuro para ellas y sus hijos/as. Mejoramos 
nuestras instalaciones, adecuamos los espacios y apostamos por viviendas más adaptadas a las necesidades de las 
familias que acogemos.

FUNDACIÓ CLIMENT GUITART Campus Empleabilitat menors no acompanyats Lloret 
de Mar

Campus d'hostaleria i esports pel foment de l'ocupabilitat de joves migrants sense referents adults

FUNDACIO TOMANDO CONCIENCIA 
PER A LA SOLIDARITAT https://tomandoconciencia.org La liga saludable Herramienta educativa para trabajar los hábitos saludables y sostenibles con especial incidencia en entornos 

vulnerables
FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA 
PROMOCIÓ DE L'ESPORTISTA 
ADAPTAT

http://fundacionadapta2.com
Projecte Aquazul. Escola de natació adaptada per a 
persones amb discapacitat

Utilitzar l'esport de la natació com a eina de desenvolupament integral dels nens amb discapacitats. Fomentar uns 
hàbits saludables i de cura de la salut, orientats a evitar la deterioració física produïda pel sedentarisme i inmobilització 
característic de les persones amb discapacitat

FUNDACIO PRIVADA AVAN www.avan.cat Projecte equipament Avan Reemplaçar i adquirir equipament adient per les persones usuàries amb malalties neurològiques per realitzar les 
activitats de neurorehabilitació

FUNDACIÓ PRIVADA A. BOSCH
http://fundacioabosch.org

Nova àrea d'hospitalització d'oncologia i hematologia 
pediàtriques de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron 
(projecte per dos anys)

Acondicionament i humanització de la zona d'oncologia pediàtrica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona 
(projecte per dos anys)

FUNDACIÓ PRIVADA A. BOSCH http://fundacioabosch.org Investigació mèdica infantil Desenvolupament de noves teràpies moleculars per augmentar l'eficàcia i reduir els efectes secundaris dels 
tractaments pels sarcomes infantils

FUNDACIÓ PRIVADA D'ONCOLOGIA 
INFANTIL ENRIQUETA VILLAVECCHIA www.fevillavecchia.es

Atención social a familias con hijos con enfermedad 
crónica y compleja en situación de vulnerabilidad social

Apoyo social a familias con un/a hijo/a en tratamiento por cáncer y/u otras enfermedades graves que limitan la vida, 
que debido a su situación económia no pueden hacer frente a los gastos extras generados por la enfermedad y el 
tratamiento (desplazamientos, alojamiento, dietas, refuerzo escolar, recursos específicos...) y/o necesitan ayuda para 
cubrir sus necesidades básicas

FUNDACIÓ EL 7 D'ASTRES
www.el7astres.org

Projecte 3R: Reduir, reutilitzar i reciclar El projecte 3R, redueix, reutilitza i recicla els gots de plàstic. Millora de la qualitat de vida i benestar dels joves en 
situació de risc greu, fomentant la seva autonomia i professionalització, la capacitació i la inserció al municipi de 
Deltebre i les Terres de l'Ebre

FUNDACIÓ FAMILIAAMIC
www.familiaamic.cat

Suport assistencial de la infància i joventut amb 
minusvalideses

Promoure la igualtat d'oportunitats i una major adquisició de drets socials i individuals de les persones amb diversitat 
intelꞏlectual i de les seves famílies. Acompanyament a les famílies, esport inclusiu, educació musical, tallers creatius i 
de cuina, educació

FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSE 
CARRERAS www.fcarreras.org

Proyecto Estáis en un lugar seguro. Dispositivo especial 
de acogida a niños y niñas oncológicos de Ucrania en 
Barcelona

Ofrecer una oportunidad de seguir el tratamiento contra el cancer a niños ucraniano, acogiendo a familias que han 
llegado a Barcelona

AGRUPACIÓ ESPORTIVA SPECIAL 
OLYMPICS CATALUNYA www.SpecialOlympics.cat

Inclusió social d'infants amb discapacitat intelꞏlectual 
mitjançant l'esport, el lleure i la teràpia assistida amb 
gossos

Millorar la qualitat de vida i la inclusió social de nens entre 2 i 8 anys amb discapacitat intelꞏlectual mitjançant la 
pràctica de l'esport a l'escola i la teràpia assistida amb gossos

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
www.sjdbarcelona.org

Humanització al PCCB - Pediatric Cancer Center 
Barcelona - Hospital Amic

Perquè un infant té dret a seguir sent un infant, malgrat hagi de ser atès en un Hospital. Pla terapèutic global del 
pacient i la família, per acompanyar-los durant el procés amb la finalitat de reduir l'angoixa i l'ansietat davant la 
incertesa dels processos

FUNDACIÓN INES ARNAIZ Proyecto Hogares con corazón. Manteniment de tres 
pisos d'acolliment

Allotjament per a famílies a causa d'un ingrés hospitalari

FUNDACIÓ PER A LA FIBROMIÀLGIA I 
LA SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA www.fundaciofatiga.org Proyecto atención a los afectados por síndromes de 

sensibilización central
Prestación de servicios sanitarios especializados (atención médica y psicológica) para los enfermos que padecen estas 
patologías y actividades para evitar el aislamiento y la exclusión social de los enfermos



ASSOCIACIÓ CATALANA 
D'INTEGRACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ www.acidh.org

Assolir una sostenibilitat econòmica (projecte per tres 
anys)

Promoure i defensar els drets i sensibilitzar la societat de l'existència de les persones amb funcionament intelꞏlectual 
límit i discapacitats lleus i aconseguir tots els recursos possibles per tal d'oferir l'atenció que necessiten. Enfortir les 
activitats que propicien recursos econòmics i immobiliaris, que garanteixin la sostenibilitat econòmica (projecte per tres 
anys)

ASSOCIACIÓ DE PARES DE FILLS 
AMB AUTISME DE CATALUNYA www.autisme.com Projecte Un teulat, una llar Rehabilitació de la teulada de la llar Cau Blanc, llar residència per a persones amb autisme greument afectades

ASSOCIACIÓ PRO PERSONES AMB 
AUTISME DE CATALUNYA www.autisme.com Projecte Jo també puc: treball amb suport per a 

persones amb autisme al taller de paper
Incrementar la motivació i la creativitat i afavorir les habilitats socials. Elaboració de paper reciclat

FUNDACIÓN PRIVADA EL SOMNI DELS 
NENS www.elsomnidelsnens.org Programes de Suport psicològic i Petjades que 

acompanyen
Programes d'atenció als infants amb malalties oncològiques i altres patologies. Suport psicològic i programes de 
terapia amb gossos

TALITA, FUNDACIÓ PRIVADA
www.fundaciontalita.org

Inclusió social des de l'escola, dels nens i els joves amb 
discapacitat intelꞏlectual i necessitats educatives de 
suport específic

Treballar l'autonomia i el desenvolupament psicosocial de nens/es i joves amb discapacitat intelꞏlectual, en un entorn 
educatiu ordinari, que faciliti la seva integració en tots els àmbits socials

FUNDACIÓN PRIVADA DEL AVE MARÍA 
DE SITGES www.avemariafundacio.org Adaptació al nou model de cures de llarga durada Adaptar el centre residencial de la Fundació Ave María al nou model de cures de llarga durada mitjançant l'aixecament 

d'una segona planta a l'edifici de tallers
FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL, 
FUNDACIÓ PRIVADA www.fibs.cat

Servei de Salut Neurocognitiva, adequació als nous 
reptes i oportunitats (projecte per tres anys)

Flexibilitat i adaptació, plantejant noves fórmules innovadores, arribar a més persones, fomentant la salut cognitiva i 
atenent a les persones que pateixen un deteriorament cognitiu i/o demència i les seves famílies (projecte per tres anys)

FUNDACIÓ PRIVADA BONANIT fundaciobonanit.org Acogida a personas sin hogar Acceso a vivienda a trece familias vulnerables
FUNDACIÓ AMICS DE LA GENT GRAN www.amigosdelosmayores.org Les persones grans al centre de les mirades Acompanyament emocional a persones grans que pateixen soledat a Catalunya, València, Aragó, Madrid i Sevilla

FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL, 
FUNDACIÓ PRIVADA www.fibs.cat Programa Llars d'acompanyament en l'envelliment Garantir que les persones amb mobilitat reduïda poden accedir i circular entre les dues plantes de l'equipament sense 

haver d'accedir a l'ascensor situat a l'escala comunitària
ALZHEIMER CATALUNYA, FUNDACIÓ 
PRIVADA www.alzheimercatalunya.org Projecte Motor Projecte Motor. Detecció, prevenció i abordatge del maltractament domiciliar en persones grans amb deteriorament 

cognitiu
CÀRITAS DIOCESANA DE 
BARCELONA www.caritas.barcelona Projecte habitatges amb serveis Almeda Promoure que la població objecte de la nostra atenció tinguin cobertes de forma adequada, digna i suficient les 

necessitats que són bàsiques per la persona
PROVINCIA SAN JUAN DE DIOS DE 
ESPAÑA www.solidaritat.santjoandedeu.org Gent gran. Assistència social a persones grans i 

familiars que les cuiden
Millorar l'assistència social i la qualitat de vida de les persones ancianes en situació de dependència i les seves 
famílies

ASILO DE BERGA - HERMANITAS DE 
LOS ANCIANOS DESAMPARADOS

Mantenimiento en varias zonas de la Residencia Mantenimiento en diversas zonas de los ancianos asistidos de la residencia Ntra. Sra. de Queralt, de Berga, por 
desgaste o estropeadas con el paso del tiempo

FUNDACIÓ PRIVADA AVISMÓN-
CATALUNYA www.avismon.org Envellir dignament a casa i acompanyament i suport 

emocional
Acompanyament integral a persones grans que pateixen soledat no volguda. Serveis de suport a domicili i 
acompanyament per trencar la solitud i l'aïllament

FUNDACIÓ PRIVADA LAR www.fundaciolar.cat Mejora infraestructura hogar compartido Corro y 
Muntanya

Adaptar los inmuebles a las necesidades de mobilidad de las personas atendidas, para potenciar la autonomía en la 
vida diaria

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE 
CATALUNYA, FUNDACIÓ PRIVADA

Projecte Cuides: Clínica Universitària de suport en 
malaties avançades i cures palꞏliatives

Programa Cuides. Promoció de la dignitat i la cura de les persones i famílies aclaparades pel sofriment d'una malaltia o 
en el procés del final de la vida 

ASILO EN IGUALADA HERMANITAS DE 
LOS ANCIANOS DESAMPARADOS

Suministros de agua, luz y gas del Hogar del Santo 
Cristo

Ayuda en los gastos de suministros de agua, luz y gas del Hogar del Santo Cristo

ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL 
UNIVERSITARIA DE MANRESA, 
FUNDACIÓN PRIVADA

www.althaia.cat
Adequació, adaptació i reforma de la Unitat de llarga 
estada i convelescència del Centre Hospitalari de 
Manresa

Reformar, adequar les 24 unitats (habitacions banys) de la unitat d'hospitalització de llarga estada i convalescència, 
per que comptin amb l'equipament, accessibilitat i confort que les persones necessiten

FUNDACIÓ SANT JOSEP ORIOL 
RESIDENCIA SACERDOTAL www.residenciasacerdotalbarcelona.org Projecte apartaments dependència Objecte: Residents compromessos que es trobin en situació de jubilació. Remodelació 6 apartaments. Reformes 

parcials a plantes Baixa i Segona a la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol


