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Annex  
 
 
Entitats i projectes per demarcacions 
 
 Lleida Girona Terres de 

l’Ebre Tarragona Barcelona* TOTAL 

Entitats 17 12 1 5 118 153 

Accions 19 18 3 6 147 193 
 
*Algunes de les entitats i actuacions presentades a Barcelona tenen abast nacional 
 
 
Projectes per tipologia i demarcacions 
 
 Lleida Girona Terres de 

l’Ebre Tarragona Barcelona TOTAL 

Línia A 2 6 1 2 30 41 

Línia B 5 5 1 2 37 50 

Línia C 8 4 - 1 38 51 

Línia D 4 3 1 1 42 51 

TOTAL 19 18 3 6 147 193 

 
 
Relació de projectes beneficiaris 
 
Girona 
 

Entitat Projectes 

Fundació Privada Altem Menjar solidari al Alt Empordà 
 
Desenvolupar serveis de suport alimentari 
a famílies necessitades als nous centres 
de Roses, Torroella, Palafrugell i Banyoles 
 
Desenvolupar serveis de suport alimentari 
a famílies necessitades a Girona, Olot, 
Lloret de Mar, Figueres i Palamós 
 

Càritas Diocesana de Girona 

Desenvolupar programa socioeducatiu de 
pisos d'acolliment temporal i 
acompanyament per a la inserció social i 
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laboral 
 

Projecte d'acollida, servei d'ajuda 
econòmica: oferir suport a les necessitats 
bàsiques a famílies i persones ateses 
(seguiment, orientació social i suport 
psicològic i promoure la participació en 
tallers i grups de formació en habilitats 
socials i gestió d'emocions) 
 
Menjador social per famílies i persones 
soles 
 
Itineraris personalitzats d’inclusió social 
per a persones sense llar 
 

ONG Associació Tallers 

Servei Assessoria Tècnica a Economies 
Familiars (SATEF): fer estudi balanç 
d'orientació, ajuda a la reorientació de 
deutes hipotecaris, negociació amb 
entitats bancàries i elaborar un pla i 
estratègies de viabilitat 
 

Asociación Cristiano Benéfica 
Ministerios el Buen Samaritano CC 
FEAM 

Servei de suport alimentari: servei de 
menjador, servei de dutxes  per tal 
d’ajudar a les persones i nuclis familiars 
que es troben en situació de risc, pobresa i 
vulnerabilitat a la zona de Blanes 
 

Fundació Privada Banc dels Aliments de 
les comarques de Girona 

Condicionament del nou magatzem per 
atendre necessitats bàsiques d’alimentació 
 

Fundació Privada Resilis 
 

Servei de seguiment i suport socioeducatiu 
a joves extutelats; garantir una atenció 
global, integral, compensadora i 
progressiva que faciliti i promogui canvis 
significatius en el procés d'autonomia dels 
joves (integració laboral, recursos 
d'habitatge) 
 
Desenvolupar projecte d'accés a 
l'habitatge i integració des d'una 
perspectiva multidimensional 
 

Fundació Servei Gironí de Pedagogia 
Social  

Desenvolupar projecte Altricis, 
enxarxament i cooperació amb els centres 
educatius per recolzar la integració escolar 
i social de nois i noies en situació de 
vulnerabilitat social 
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Associació AKAN Projecte de formació professional per a 
persones migrades sense llar per 
promoure la formació com a eina d'inclusió 
social i possibilitar l'accés als cursos de 
formació professional 
 

Fundació Privada Plataforma Educativa Formació i acompanyament a la integració 
sociolaboral 
 

La Fageda SCCL Projecte Mirall 
 

Fundació Escola Sant Vicenç de Paül Projecte socioeducatiu KSAMEU: atendre 
nois/es de 12 a 16 anys amb dificultats, 
acompanyant-los en l'estudi i el seguiment 
del curs escolar, procurant evitar 
l'absentisme escolar 
 

Fundació Esplai Girona-Mare de Déu del 
Mont 

Atenció als infants i adolescents en les 
activitats de lleure educatiu que per raons 
econòmiques no poden participar en 
aquest tipus d’activitats 
 

 
 
Lleida 
 
Entitat Projectes 
Associació Banc dels Aliments Retirada de fruita i hortalisses del mercat 

per a la distribució a entitats 
 

Càritas Diocesana de Solsona Ajuts d’emergència social per a les Càritas 
parroquials 
 
Acompanyament 
 

Fundació Social Sant Ignasi de Loiola, 
Arrels Sant Ignasi 

Arrels Centre Obert 
 

Associació La Dona Samaritana Desenvolupament de programes 
socioeducatius 
 
Programa de temporers 
 

Càritas Diocesana de Lleida 

Programa d’acollida 
 

Associació d’Acció Social i Promoció 
Juvenil “Futur” 

Intervenció per a la integració sociolaboral 
de persones d’ètnia gitana en risc 
d’exclusió 
 

Càritas Parroquial de Tàrrega Plegats caminem 
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Càritas Diocesana d’Urgell Acollida 
 

Fundació Pagesos Solidaris Pal·liar la crisis en els usuaris/àries  
temporers agrícoles de l'Oficina d'Atenció 
al Temporer de la Fundació Pagesos 
Solidaris 
 

CICJCA-Col·lectiu d’Iniciatives Juvenils Cerca una segona oportunitat III 
 

Fundació Volem Feina Programa TEO 
 

Associació Antisida Servei de suport per a la vida autònoma 
 

Càritas Interparroquial de Cervera Acollida, orientació, seguiment i derivació 
 

Església Evangèlica Pent.  Programa integral d'ajuda als infants amb 
risc d'exclusió social 

Associació Prosec-Promotora Social Beques per infants/adolescents de famílies 
en situació de pobresa i pobresa emergent 
 

Fundació Verge Blanca Vacances per créixer 
 

Associació Reintegra Temps d’Estiu 
 

 
 
Terres de l’Ebre 
 
Entitat Projectes 

Desenvolupament de serveis específics 
per atendre necessitats bàsiques 
d'alimentació i/o higiene 
 
Accions específiques en l'àmbit d'atenció a 
persones sense llar en el seu procés de 
recuperació d'autonomia personal i vincles 
socials 
 

Càritas Diocesana de Tortosa 

Accions específiques dirigides a lluitar 
contra la pobresa infantil 
 

 
 
Tarragona 
 
Entitat Projectes 
Càritas Diocesana de Tarragona Atenció a les necessitats bàsiques o 

mancances puntuals de famílies o 
persones en situacions d'urgent necessitat 



  
 
 

Comunicat de premsa

Oficina de Comunicació 
Departament de Benestar Social i Família 
oficinapremsa.benestar@gencat.cat 
93 483 15 18 

     

Generalitat de Catalunya 
Departament de Benestar Social i Família 
Oficina de Comunicació 

Banc dels Aliments de les comarques de 
Tarragona 

Repartiment d'aliments a les institucions 
reconegudes 
 

Fundació L’Heura Pisos de suport a dones en dificultat social 
 

Fundació Benèfica Mare de Déu de la 
Misericòrdia 

Desenvolupament d'accions de lluita 
contra la pobresa 
 
Dispositiu de prevenció per la inclusió 
 

Fundació Casal l’Amic 

Suport a famílies en necessitats bàsiques 
 

 
 
Barcelona 
 

Entitat Projectes 

Fundació Privada Arsis Projecte humanitari Arsis-alimentació i llar 
 

Gent Solidària Ajuda a persones i famílies en situació de 
pobresa i a gent gran sense suport familiar 
 

Gresol. Ajuda i Solidaritat del Guinardó Programa d'ajuda en aliments i higiene 
 

Associació Ajut Social del Garraf Mans amigues de Castelldefels-Banc 
d'aliments/ distribució d'aliments 
 

Acció Social Montalegre Atenció primària i domiciliària a famílies en 
risc d'exclusió social 
 
Acolliment 
 

Associació Dit i Fet 

Convivència 

Necessitats bàsiques Poble Sec 2012 
 

Bona Voluntat en Acció 

Atenció i suport sociolaboral Poble Sec 
2012-Activitats per a infants 
 

Fundació Temps i Compromís Donació d'aliments a famílies necessitades
 

Menjador social Càritas Sant Cebrià Projecte “Comença el dia amb alegria” 
 

Parròquia de Santa Engràcia Projecte Rebost de Déu 
 
Programa de repartiment d'aliments 
 

Fundació Privada Bayt Al-Thaqafa 

Programa d'allotjament temporal per a 
persones extracomunitàries 
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Programa de suport integral per a menors i 
joves 
 

Fundació Pro Vida de Catalunya Assistencia a dones gestants i/o mares 
amb nadons majors de 20 anys 
monoparentals en situació de pobresa i 
marginació social 
 

Fundació Abside Estratègia d'atenció integral a la població 
en risc d'exclusió social mitjançant la 
distribució d'aliments 
 

Associació Alba Servei social de dutxa i menjador 
 

Parròquia de Sant Sebastià Banc d’Aliments 
 

Fundació Iniciatives Solidàries Menjador social per persones en situació 
de marginació social 
 

Associació Acció Hospitalària Menjador social: un plat per avui, un servei 
pel demà 
 

Asociación Pro Ayudas Minorias 
Marginadas (APAMM) 
 

Atenció de les necessitats bàsiques  

Fundació Sant Joaquim Lluita contra la pobresa i la fam 
 
Àmbit dona: atenció front urgències socials 
per dones i infants 
 

Fundació Àmbit Prevenció 

Integral 
 

Col·lectiu Mn. Josep Rovira Tenas Ajut a famílies amb risc d'exclusió social 
 
Distribució d'aliments a famílies en risc i/o 
situacions d'exclusió i menjador social per 
persones sense sostre 
 

Fundació Busquets de Sant Vicenç de 
Paül 

Llars d'inclusió amb suport socioeducatiu 
 

Federació Associacions de Veïns de 
Cornellà 
 

Cornellà compra solidari 
 

El Rebost Solidari de Sabadell Sense exclusió per higiene 
 
Projecte de cobertura de necessitats 
bàsiques essencials d'aliments i roba 
 

Càritas Interparroquial de Mataró 

Reforç educatiu Sant Pau 
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Servei de lliurament d'aliments 
 

Compañia Hijas de la Caridad-Obra 
Social Santa Lluïsa de Marillac 
 Programa de suport social i d'allotjament a 

persones sense llar en pisos d'inclusió, 
pensions i comunitats terapèutiques 
 
Kits de suport social de proximitat 
 
Plataforma logística i humanitària 
 
Pla d'ajuda alimentària als més necessitats 
 

Punt de suport a les famílies 
 

Creu Roja Espanyola a Catalunya 

Accés bàsic a vestuari, calçat, llibres, 
casals, colònies-Programa d' ajudes a la 
infància en situació de vulnerabilitat 
 

Fundació Privada Banc dels Aliments 
 

Distribució gratuïta d'aliments entre les 
persones més necessitades del nostre 
entorn 
 

Església Evangèlica Baptista de 
Manresa 

Servei d'Higiene personal 
 

Associació d’Ajuda a Pobres i Marginats 
“Eulàlia Garriga”-Càritas Sabadell 
 

Acollida a persones sense sostre 

Associació per al Desenvolupament 
Cultural, Ambiental i Humà 

Acollida residencial a persones africanes 
en situació vulnerable i realització 
d'activitats formatives 
 

El Far, Servei Social Evangèlic Pis d'orientació, reinserció i tractament per 
a persones amb toxicomanies i en situació 
de desemparament 
 

Fundació Engrunes Programa prolaboral d'inserció per a 
persones sense llar 
 

Fundació Privada Servei Solidari per la 
Inclusió Social  
 

Domus 

Associació per la Cooperació, la Inserció 
Social i la Interculturalitat ACISI  

Intervenció amb la població en 
assentaments 
 

Fundació Privada Cerma Acoge  Capacitació per una reinserció plena 
 

Fundació Acollida i Esperança Servei de suport a la vida autònoma 
 

AIDE Llar d'estabilització per a persones amb 
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consum problemàtic de drogues 
 

Fundació Germà Tomàs Canet 
 

Habitatge d'Inclusió Social Tomàs Canet 

Fundació Concepció Juvanteny  Servei Integral de Suport la Majoria d'Edat 
per a joves tutelats i/o extutelats 
 

Actuavallès Servei de suport a la vida autònoma 
 

Associació per a la Promoció de la Dona 
Treballadors Pare Butinya  

Residencial d'estada temporal per a dones 
en situació de risc o d'exclusió AVIDI 
 

Associació Cedre per a la Promoció 
Social 
 

Recurs socioeducatiu La Caseta 

Gais Positius Programa d'atenció social i emocional-
psicològica al pis d'acollida temporal per a 
gais que viuen amb VIH/SIDA 
 
Programa de suport social i d'allotjament 
de persones sense llar en pisos d'inclusió i 
pensions 
 

Compañia de las Hijas de la Caridad-
Llar de Pau  

Espai de vincles: Rosalia Rendu 
 
Pis maternoinfantil 
 

ABD Associació Benestar i 
Desenvolupament  
 L'Hospitalet acull: projecte d'inclusió social 

 
Centre obert 
 
Habitatges en suport socioeducatiu 
 

Arrels Fundació 

Llar Pere Barnés 
 

Associació Rauxa Tractament d’enolisme crònic, tabaquisme 
i altres drogues en transeünts crònics 
sense llar  
 

Càritas Diocesana de Barcelona  
 

Servei de pisos compartits 
 
Recurs de mitja i llarga estada per 
persones sense llar i/o risc d'exclusió 
social 
 

Sant Joan de Déu, Serveis Socials  
 

Ajut, alimentació i higiene per a persones 
sense recursos econòmics 
 

Fundació Mercè Fontanilles  Pis d'inclusió per a joves de 18 a 25 anys 
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Associació Lligam per a la Inserció 
Social de Dones  

Programa d'atenció residencial temporal a 
dones sense llar soles o amb menors a 
càrrec 
 

Associació Prohabitatge  Allotjament i suport socioeducatiu a 
famílies i persones vulnerables 
 

Fundació Privada Foment de l’Habitatge 
Social  

Suport socioeducatiu per a persones 
sense llar en el seu procés de recuperació 
d'autonomia personal i vincles socials 
 

Centre d’Acollida Assís  Projecte d'atenció integral a persones en 
situació de sense llar 
 
Pisos pont per a la inclusió de persones en 
risc d'exclusió social 
 

Associació per a la Promoció i la 
Inserció Professional-APIP 

Afrontem la crisi, aprofitem els recursos, 
enfortim l'autonomia 
 

Església Evangèlica Unida de Terrassa  Programa famílies x famílies 
 

CEJAC Formació-Promoció-Inserció Espai de Dones 
 

Associació per la Recerca i l’Acció 
Social  

Estratègies casolanes i veïnals 
 

Associació Rosa Trias per l’Ajut a la 
Dona  
 

Pla preventiu d'exclusió social i la pobresa 
 

Fundació La Vinya d’Acció Social  Servei d'ajuda a l'alimentació familiar 
(distribució d'aliments a persones i famílies 
dels barris de Bellvitge Gornal) 
 

Associació Sociocultural IBN Batuta 
 

Prevenció i atenció de persones que es 
troben en situació de pobresa  
 
Acompanyament i orientació a la inserció 
laboral 
 

Associació SAO-PRAT (Suport-
Aprenentage-Orientació) 

Suport educatiu familiar 

Formació i Treball, Fundació Privada  Escola de dones: Tallers d'aprenentatge 
permanent per la inclusió social 
 

Fundació Salut i Comunitat Programa "Tots sumem per la inserció": 
Programa pioner d'inserció integral per a 
famílies 
 

Fundació Gresol-Projecte Home Centre de dia per el tractament de 
persones amb conductes addictives i alt 
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risc d'exclusió social 
 

Fundació Privada ECOM Programa d'atenció social a la discapacitat 
 

Associació Coordinadora d’Ajuda Unida 
(ACAU) 

Programa d'atenció integral a persones en 
situació de risc d'exclusió 
 

Fundació Privada Trinijove Junts podem sortir 
 

Fundación Secretariado Gitano, 
Delegació de Catalunya 

Foment de la inclusió social de famílies 
gitanes immigrants de països de l'Europa 
de l'Est 
 

FEMAREC SCCL Servei d'anàlisi de l'ocupabilitat per a 
famílies en situació de pobresa 
 

APADO Fundació Privada Projecte integral d'Intervenció davant la 
pobresa i l'exclusió social 
 

Fundació Institut de Reinserció Social EXCLOU LA POBRESA! Dispositiu 
d'atenció a persones que es troben en 
situació de pobresa com a conseqüència 
de la crisi econòmica 
 

INSERCOOP, SCCL Acciona't 2012 
 

Surt, Fundació de Dones, Fundació 
Privada 

Servei d'atenció social i apoderament per 
a la inclusió de persones en situació de 
nova pobresa 
 
Suport a les famílies de Carmel i casc 
antic 
 

Fundació ADSIS 

El futur amb els joves 
 
Territori d'inclusió jove. Accions de suport i 
acompanyament personal 
 
Territori d'inclusió jove. Accions 
d'orientació i acompanyament formatiu i 
laboral 
 

Fundació Privada El Llindar 

Territori d'inclusió jove. Accions 
professionals de treball 
 

Col·lectiu de Cultura Popular Kausay 
 

Oblates del Santíssim Redemptor-
Barcelona 

Afrontant la crisi: de la pobresa a la 
inclusió 
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Fundació Tot Raval Accions innovadores preventives 
adreçades a evitar l'exclusió social 
 

Coordinador per la Inserció Sociolaboral 
Anem per Feina 

Itineraris individualitzats i grups 
cooperatius per a la inclusió-Dispositiu 
especial de reforçament amb motiu de la 
crisi 
 

Fundació Marianao Programa d'atenció integral a les famílies 
en situació de risc d'exclusió 
 

Fundació CECOT Persona i Treball Servei d'atenció integral a la nova pobresa 
 

Fundació Privada ARED Integració sociolaboral de persones en 
situació de risc d'exclusió social 
 

GSP-Comunitat de Sant Egidi Educació per la pau i la convivència per a 
infants i adolescents en risc d'exclusió 
 

Aire Associació per a la Infància en risc 
emocional 
 

Xarxa de serveis entre famílies 

Fundació Privada Germina Econoteca: eines per la planificació de 
l'economia familiar 
 

Association de la Fondation Etudiante 
pour La Ville (AFEV) 
 

Acompanya a un infant 
 

Reptes 2012 en atenció a la infància i 
l'adolescència 
 

Associació Educativa Integral del Raval 

Intergen 3.0 (serveis intergeneracionals a 
la comunitat) 
 

Associació de Famílies Monoparentals Itinerari contra la pobresa 
 

Grup de Colònies Ca N’Anglada Ampliació del centre diari i casals 
 

Associació Centre Diari Can Palet Reforç escolar i activitats de lleure 
 

Associació Llar de trobada Pare Damià Troba Llar (Pis assistit) 
 

PROBENS-Associació per l’Estudi i 
Promoció del Benestar Social 

Pisos per a joves extutelats i altres 
col·lectius en risc d'exclusió 
 

Fundació Comtal Xarxa de Suport a les Famílies del Casc 
Antic 
 

Fundación Proyecto y Vida Servei d’habitatge temporal 
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Esplai El Submarí de Port Impuls d'un centre diari d'acció educativa 
 

Associació Punt de Referència Projecte Trajecte 
 
Cap infant sense colònies. Noves accions 
d'educació en el lleure 
 

Fundació Pere Tarrés 

Cap infant sense colònies. Accions 
inclusives 
 

Fundació Carles Blanch Activa't pel teu futur 
 

Fundació Privada La Salut Alta Projecte aprenc i creixo 
 

Associació Esplai Masia Espinós Projecte d'inserció sociolaboral 
 
Èxit Escolar: una oportunitat per a la 
inclusió social d' infants i joves 
 

Federació Catalana de l’Esplai 

Campanya de beques: Un estiu per a 
tothom 
 
Suport educatiu familiar 
 
Acompanyament individualitzat per a l'èxit 
escolar 
 

Salesians Sant Jordi 

Promoció de la salut 
 

Associació per la Joventut i Projectes 
per la Infància 
 

Millora Plus 
 

Fundació Maria Raventós Itineraris personalitzats per sortir de la 
pobresa 
 

Associació Club d'Esplai La Florida Un estiu saludable 
 

Associació Educativa Itaca Casal estiu 2012 +  taller pares i mares 
 

Associació "In Via" Servei integral a infants-Espai d’aprendre 
“In Via” 
 

Associació Casal Claret de Vic Recuperem el rebost i l'armari 
 

Amics del moviment Quart Món Suport educatiu i educació en el lleure per 
a la inclusió social (menors 
galaicoportuguesos de Sant Martí) 
 

Gresol, Ajuda i Solidaritat del Guinardó Programa d'ajuda a l'escolaritat per lluitar 
contra la pobresa infantil 
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Programa d'ajuda en aliments i higiene 

Fundació Privada Escó Casal menjador d’estiu 
 

Fundació Quatre Vents, Fundació 
Privada 

Servei integral als infants - Servei 
d’Atenció Integració Social Progressiva 
Famílies en Exclusió Social "NOU 
HORITZÓ" 
 

Fundació Centre Obert Joan Salvador 
Gavina 

Nutrició i higiene, pilars bàsics en el 
desenvolupament infantil i familiar 
 

Fundació Pare Manel  Pare Manel 
 

Casal dels Infants per a l’Acció Social 
als Barris 

Mosaic educatiu: Família, escola i barri 
contra la pobresa infantil en el barri de la 
Mina 
 
Atenció a les necessitats bàsiques: servei 
d’alimentació i higiene a domicili a 
persones amb mobilitat reduïda i pocs 
recursos econòmics 
 

Associació d’Amputats Sant Jordi 

Servei d’orientació laboral i suport a la 
inserció de les persones amb amputació 

 
 
 


