
Objectiu general1

obj. línia entitat projecte descripció

1.1 Caritas Diocesana

de Barcelona

Servei d'Ajudes

Econòmiques

Facilita ajuts econòmics en metàl·lic a persones i famílies per a què puguin fer front a les

despeses d’alimentació, lloguer, habitacions rellogades, transport, escolarització dels fills,

medicació, etc. Són temporals i es donen amb un acompanyament social.

1.1 Direcció d'Estratègia

i Innovació

B-MINCOME El B-MINCOME és un projecte pilot cofinançat pel programa Urban Innovative Actions de la UE i

liderat per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona de lluita contra la pobresa i la

desigualtat en zones desafavorides de Barcelona. De manera específica, pretén pal·liar la condició 

de vulnerabilitat de 1.000 llars dels barris de l’Eix Besòs (Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró,

Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda - La Pau i Besòs-

Maresme), millorar la seva situació socio-econòmica, capacitat d'ocupabilitat i de generar

ingressos, buscant alhora la millora dels seus entorns de proximitat. Es tracta d'un projecte

innovador que testeja l’eficiència i l’eficàcia de combinar la percepció d'un ajut econòmic, en la

forma de suport municipal d’inclusió (SMI), amb quatre tipus de polítiques actives d’inserció

sociolaboral en els àmbits següents: formació i ocupació, economia social, ajuts al lloguer

d’habitacions i foment de la participació comunitària. Totes les actuferents recursos de la ciutat

de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l

Conjunt dels projectes i serveis incorporats a l’Estratègia d'inclusió i de reducció de les 

Reduir la desigualtat en la distribució de la renda i garantir els drets socials, en especial, l’accés a l’habitatge, l’ocupació de qualitat i les

necessitats bàsiques.



1.1 FUNDACIO QUATRE

VENTS, FUNDACIO

PRIVADA

PROJECTE DE

SUPORT A LA

FAMÍLIA AMB PETITA

INFÀNCIA ALBA

Creiem que cal donar un suport integral i intensiu a les dones amb infants menors de 3 anys i la

família, especialment monoparental, per tal de millorar les condicions de la petita infància i al

mateix temps, proporcionar uns recursos econòmics que ens permetin treballar conjuntament les 

pròpies capacitats de les dones i siguin el motor que promogui la sortida de la pobresa Segons

l’Observació General nº 7 de les Nacions Unides, diuen que “la investigació ha destacat els riscos

que per als infants petits es deriven de la mala nutrició, la malaltia, la pobresa, l’abandó,

l’exclusió social i tota una sèrie de factors adversos d’altra classe”. Totes les activitats i

programacions del projecte contemplen potenciar l’empoderament de la dona, treballant de

manera transversal i més específica a través de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones

perquè siguin agents actius en el seu procés vital i la societat que ens emmarca. Treballant tots

aquells temes d’interès per a les dones i que possibiliten l’accés a diacions estan co-dissenyades i

co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del

territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’inc

1.1 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Fons extraordinari

Fons Infància 0 -16 i

famílies

monoparentals

Fons extraordinari per ajuts puntuals d'urgència social per a famílies amb fills menors de 16 anys

de Barcelona ciutat que es troben en situació de vulnerabilitat per cobrir les necessitats bàsiques

de subsistència. També s'atorga un ajut complementari a aquelles famílies perceptores del fons

que siguin monoparentals. Es tracta d'un recurs econòmic que atorga 100€ mensuals per fill/a

(amb un màxim de 900€ l'any) i un ajut complementari de 100€ al mes per a les famílies

monoparentals.



1.2 Ajuntament de

Barcelona. Gerència

de Presidència i

Economia

Ajuts a l’IBI per renda

a favor de persones

amb pocs recursos

econòmics.

Creació d’una línia d’ajuts per als col•lectius més vulnerables, que té per objecte fer més

redistributiu l’impost sobre béns immobles (IBI), al mateix temps que comporta un ajut per a

l’habitatge.

1.2 Ajuntament de

Barcelona. Gerència

de Presidència i

Economia

Model de costos ABC Sistema de càlcul de costos dels diferents serveis proveïts a la ciutadania, amb la finalitat

d'incrementar la eficiència en la prestació del serveis el que reduirà els costos unitaris i la

possibilitat prestar més servei i de més qualitat. La eficiència ha de permetre obtenir uns estalvis

per a potenciar les polítiques socials. Per una altra banda es una eina per a empoderar a tots el

ciutadans, al posar a la seva disposició el cost dels serveis que reben .

1.2 Ajuntament de

Barcelona. Gerència

de Presidència i

Economia

Revisió cadastral Actualització del valor cadastrals dels 1,1 M d’immobles de la ciutat. La darrera revisió cadastral

data de 2001 (aplicada des de 2002), de forma que els valors cadastrals no es troben ajustats a la

realitat del mercat

1.3 Ajuntament de

Barcelona. Gerència

de Presidència i

Economia

Millora de la tarifació

social en els serveis

municipals

Impulsar la tarifació social del conjunt de serveis de la ciutat per garantir-ne l’accés universal

1.3 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Estudi del greuge

econòmic

comparatiu de les

persones amb

discapacitat a la

ciutat de Barcelona

Aquest estudi té per objectiu actualitzar l’estudi de 2006, de quantificació del sobreesforç

econòmic que suporten les persones amb discapacitat en la seva vida quotidiana, i a més,

orientar l’establiment de criteris de tarifació social de serveis per al cas de les persones amb

discapacitat.



1.4 CCOO TREBALL DECENT I

SERVEI DE QUALITAT

EN EL SECTOR

HOSTALERIA I

TURISME

Introducció: Barcelona és una ciutat molt dinàmica i amb un creixement econòmic molt

important en els darrers anys. Quan parlem de creixement econòmic observem que no sempre es

reparteix de forma igual sobre la ciutadania: la desigualtat entre barris ha crescut, probablement

fruït de la concentració d’aquest creixement en uns sectors determinats, en els serveis i, de

forma particular, en tot el relacionat amb el turisme, que és avui una de les principals fonts

d’ocupació de la ciutat. També ha crescut la taxa de pobresa a la ciutat, especialment en el sector

de persones que treballen, però no poden assolir una ocupació en temps complert, ni un salari

suficient per fer front a les necessitats vitals bàsiques. El creixement experimentat a Barcelona

beneficia una part de la ciutat, augmenta l’activitat, dinamitza l’economia, però quan els serveis

al turisme no estan relacionats amb la qualitat d’aquest servei i de l’oferta, sinó més en la

quantitat, basant-se en el número creixent de persones que escullen la ciuferents recursos de la

ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar

resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir un

aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM.

Totes les activitats i programacions del projecte contemplen potenciar l’empoderament de la

dona, treballant de manera transversal i més específica a través de l’Espai de la Dona,

conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i la societat que ens

emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que possibiliten l’accés a

diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres.

Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i

activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que s'arribi a situacions

extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment, apostem per un programa

integral, continu i molt proper perquè tots els agents i institucions dedicades al maneig d'aquesta

malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt més eficaç donada la situació actual. A

continuació, desgranem els diferents capítols del projecte d’intervenció grupal per a cuidadors de

malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels cuidadors es contempla a partir de la

crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la presentació de la iniciativa. Les inscripcions 1.4 Filles de la Caritat,

Fundació Social

Persones o Famílies

en situacions

vulnerables (Llar de

Pau)

Aquest és un recurs que ofereix atenció i/o orientació, seguiment, recerca de cursos, acollida i

suport econòmic per a cobrir necessitats bàsiques com el menjar, la roba, productes d'higiene.



1.5 Ajuntament de

Barcelona - Direcció

de Salut

Pla de Salut Mental -

Accions per la

inserció laboral

Dissenyar i implementar un paquet de mesures, específic per a persones amb malaltia mental,

que asseguri seu accés a programes generalistes o especialitzats d’assessorament, orientació,

formació i seguiment en funció dels seus itineraris d’inserció laboral. Afavorir l’extensió de

projectes específics d’inserció laboral per a joves amb malaltia mental als districtes prioritzats per

l’existència de desigualtats socials en salut, de la mà d’entitats expertes. Impulsar i articular els

instruments municipals d’inserció laboral i els de la Xarxa Barcelona Inclusiva (Xarxa laboral de

persones amb discapacitat, xarxa tècnica IMPD). Consolidar la inserció laboral de les persones

amb malaltia mental en el mercat ordinari. Impulsar els programes de treball amb suport

realitzats per entitats.

1.5 Ajuntament de

Barcelona

(Departament de

Transversalitat de

Gènere)

EFPP: Generació d’un

indicador local de

pobresa que sigui

multidimensional i

permeti integrar la

perspectiva de

gènere.

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.2)

1.5 Ajuntament de

Barcelona

(Departament de

Transversalitat de

Gènere)

EFPP: Segregació de

les dades per sexe en

totes les enquestes,

investigacions i

recollides de dades

dutes a terme, amb

una especial atenció

a la segregació de

dades en les accions

d’intervenció

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm. 1)



1.5 Ajuntament de

Barcelona

(Departament de

Transversalitat de

Gènere)

EFPP: Difusió de

l’informe anual amb

dades de gènere i

mercat laboral

(Consell Econòmic i

Social de Barcelona).

Aquest informe s’ha

de revisar per tal de

garantir la inclusió de

nous indicadors,

contindrà

recomanacions per

lluitar contra la

precarietat i la bretxa

salarial i oferirà un

recull de bones

pràctiques.

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.4)

1.5 Ajuntament de

Barcelona

(Departament de

Transversalitat de

Gènere)

EFPP: Assessorament

tècnic a les empreses

dels sectors del

comerç, la neteja i

l’atenció de persones

perquè elaborin

mesures d'igualtat

destinades a

combatre la

segregació

ocupacional.

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.18)

1.5 Ajuntament de

Barcelona

(Departament de

Transversalitat de

Gènere)

EFPP: Coordinació

amb la Generalitat

per al seguiment dels

plans d’igualtat i de

coresponsabilitat de

les empreses

ubicades a Barcelona.

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.26)



1.5 Ajuntament de

Barcelona

(Departament de

Transversalitat de

Gènere)

EFPP: Facilitació

d'espais de trobada i

dotació d’eines a les

dones treballadores

de les llars i del

sector del turisme

per donar suport a la

seva

autoorganització i

defensa dels seus

drets.

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.70)

1.5 Ajuntament de

Barcelona. Gerència

de Presidència i

Economia

Pressupost amb

perspectiva de gènere

Estudi de l'impacte diferencial dels pressupostos municipals sobre la qualitat de vida de dones i

homes i com el pressupost pot contribuir la igualtat de gènere. Tras el primer informe sobre el

pressupost 2017, ja fet, es preten informar sobre cadascun dels pressupostos posteriors tant en

la seva fase de presentació i liquidació.

1.5 Ajuntament de

Barcelona. Gerència

de Presidència i

Economia

Clàusules d'igualtat

de gènere en

contractes,

subvencions i

convenis

Garantir l'igualtat de gènere en la contractació pública

1.5 Ajuntament de

Barcelona. Gerència

de Presidència i

Economia

Taula de

Contractació Pública

Espai de concertació per a la millora de la contractació pública i la qualitat social de l'oferta

privada

1.5 ALENCOP SCCL Desenvolupament i

consolidació projecte

Alencop pilot del

sistema integral

cooperatiu de

intervenció

socioeconòmic

(SICISE)

El projecte vol contribuir a garantir unes condicions mínimes de vida que permetin a les persones

sòcies de la cooperativa, que són d'origen subsaharià, treballar en condicions dignes; vol posar en

pràctica un model d'intervenció social integral basat en les persones que els doni un gran

protagonisme i capacitat d'acció; i vol incidir en la pràctica d'una economia basada en les

persones i amb formes de fer construïdes des de l'interès social i la solidaritat (l'Economia Social i

Solidària) amb una forta vessant comunitària.



1.5 Asociación Mujeres

Migrantes en

Cataluña

Programa de

capacitación socio

laboral: certificación

de Asistencia para los

cuidados a la

dependencia

Con el paso de los años se ha observado la necesidad de profesionalizar el sector de los servicios

específicamente en el área de los cuidados a las personas de tercera edad, con lo cual en nuestro

programa de Capacitación Socio Laboral, hemos impulsado una formación de cualidad, que

incluye aspectos teórico y-práctico de Asistentes o Asistentas para los cuidados a la dependencia.

Que tiene como objetivo fundamental mejorar la cualificación profesional de las personas

mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de

trabajo, o para la búsqueda activa de empleo. Generando para ellos dos modalidades educativas

de formación: Presencial y la otra semi presencial con tutorías. Es por ello que con el proceso de

formación hemos creado algunas líneas distintivas del proceso formativo, que como asociación

sin ánimos de lucro, buscamos generar impacto social, haciendo más integral y complementario

el acceso de las personas al conocimiento, a su desarrollo personal y profesionaci



1.5 ASOCIACION SUD

INTEGRACION

PROYECTO INTEGRA. INTEGRA nace a raíz de la experiencia de los diversos profesionales del proyecto con personas en

situación de precariedad laboral y necesidad de vivienda digna. Estamos situados en el barrio de

la dreta de la Eixample, donde contamos con una red social de contactos que validan nuestra

experiencia previa en este sector. El colectivo al cual pretende abarcar son personas adultas,

hombres y mujeres de entre 28 y 60 años y residentes en Barcelona, que se encuentran en

situación de precariedad laboral y, por ende, de vivienda y subsistencia. A raíz de la experiencia

previa de la MERIENDA, proyecto que nace en 2013 y que da cabida a unas 60-80 personas por

semana, se han detectado unas necesidades obvias de encontrar soluciones laborales para las

personas que asisten habitualmente a este recurso. En la MERIENDA, proyecto ya integrado y

bien valorado en el distrito de la Dreta de la Eixample, se da no solo una asistencia alimentaria

bisemanal (merienda y cena , lunes y miércoles por la tarde). Se ofrece a los asisteferents

recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar

resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir un

aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM.

Totes les activitats i programacions del projecte contemplen potenciar l’empoderament de la

dona, treballant de manera transversal i més específica a través de l’Espai de la Dona,

conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i la societat que ens

emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que possibiliten l’accés a

diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres.

Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i

activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que s'arribi a situacions

extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment, apostem per un programa

integral, continu i molt proper perquè tots els agents i institucions dedicades al maneig d'aquesta

malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt més eficaç donada la situació actual. A

continuació, desgranem els diferents capítols del projecte d’intervenció grupal per a cuidadors de

malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels cuidadors es contempla a partir de la

crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la presentació de la iniciativa. Les inscripcions 



1.5 Associació "in via" ORIENTA'T I

TREBALLA

El projecte es basa en itineraris individuals, adaptats a les necessitats i característiques de cada

participant i sempre partint de les seves competències de base, interessos i motivacions.Es basa

en sessions d'orientació i recerca activa de feina. La finalitat d'aquests itineraris individuals

persegueix facilitar la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, atenen les

seves especials característiques, tenint el compte el seu ritme d'aprenentatge, les competències

personals i el perfil laboral. Es treballarà la descoberta de les seves potencialitats i competències

tenint en compte que les seves expectatives de treball siguin reals i ajustades a la realitat que

demanda el mercat laboral amb la metodologia de Treball amb Suport. Activitats: accions

individuals i grupals, mitjançant entrevistes individuals i dinàquiques grupals.

1.5 Associació "in via" ACOLLIDA I INSERCIÓ El projecte Acollida i Inserció té com objectiu dissenyar, juntament amb el participant, un

projecte personal i professional sostenible, a mitjà i llarg termini, per millorar la inclusió de les

persones en risc d’exclusió social i per orientar-los en la consecució de la seva inserció social i

laboral. El procés s’inicia amb una entrevista inicial diagnòstica, on s’analitza el perfil de la

persona; habilitats, coneixements, actituds, interessos, així com les seves dades personals,

formació i experiència laboral. Un cop finalitzada l’entrevista se li ofereix la possibilitat de

participar en el projecte, en funció de les seves necessitats e interessos. Els beneficiaris que

podrán realitzar l'itinerari d'inserció laboral son persones que están en la recerca activa de feina i

que poden accedir al mercar laboral legalment, per contra les persones nouvingudes podran

rebre una entrevista incial diagnòstica, orientació en el recursos de l'entorn,orientació en

formacions, en serveis socials ,orientació jurídica, entre ferents recursos de la ciutat de tipus,

laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situ



1.5 Associació "in via" SOIL El programa SOIL té per objectiu el desenvolupament d’itineraris individualitzats d’inserció

laboral, que es materialitzen en itineraris formatius específics, que introdueixen a la persona en

l’entorn laboral i en una formació professionalitzadora en l’àmbit de cuina i d’atenció a persones

dependents. Es realitzen entrevistes inicials diagnòstiques i acompanyaments periòdics en funció

de la necessitat de la persona. Per altra banda, s’imparteixen tallers d’habilitats socials i laborals,

de competències professionals, d’orientació laboral, d’alfabetització digital i de recerca de feina.

La finalitat d'aquest projecte és continuar acompanyant a la persona immigrant en el seu procés

d’inclusió en el país d’acollida, facilitant-li informació, orientació, estratègies i eines d’integració

que l’ajudaran a millorar la seva autoestima, augmentant la seva autonomia i l’accés al mercat

laboral. El programa vol treballar l'autonomia, el recolzament emocional, la motivació i els

interessos i actituds de cada una de les pacions estan co-dissenyades i co-executades en

col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica

(trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació

saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la

gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i

l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a l’alça i a major

dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de Planificació i

implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de 2017 

1.5 Associació Arep Itineraris laborals Itineraris personalitzats que inclouen accions grupals i individuals amb l'objectiu de la inserció

laboral de persones amb problemes de salut mental. Serveis: - SIOAS (Servei Integral

d'Orientació, Assessorament i Suport a la inserció laboral): itineraris per a persones adultes entre

18 a 65 anys en situació d'atur que están motivades en millorar la seva situació socio-laboral. -

WAY: (Work And You): programa per a joves entre 16 a 30 anys amb problemes de salut mental

que inclou accions grupals de coaching, marca personal, habilitats social, formació en el sector

d'atenció al client i accions individuals d'acompanyament per tal de trobar feina al mercat

laboral. - Club de feina: espai grupal i individual dirigit a persones amb problemes de salut mental

que volen millorar la seva situació laboral.



1.5 Associació Benestar

i Desenvolupament

Comunitat Activa -

Sants

El projecte Comunitat Activa neix de la col·laboració entre la associació de veïns de Coll-blanc la

Torrassa i ABD. Durant aquest any, s’ha produït un procés d’emancipació del projecte i un canvi

d’ubicació del mateix (dins del mateix territori d’intervenció). En tot cas es mantenen els

objectius claus del projecte per tal de donar suport a nivell social, laboral, formatiu i psicològic a

aquells veïns i veïnes que puguin trobar-se en situació vulnerable o en risc d’exclusió social.

Comunitat Activa, busca incidir sobre la pobresa estructural i emergent a partir de meto-dologies

integrals i integradores que tenen en conte, la persona, la família i l’entorn co-munitari. La nostre

metodologia de treball combina l’acompanyament a la inserció laboral (com a eix central per

promoure la inclusió social), els recursos de suport a les famílies (per garantir el sosteniment dels

itineraris i unes condicions de vida dignes) i les mesures d’activació positives, reforçades per

l’acció social comunitària.



1.5 Associació Catalana

per a la Promoció

de les Persones

Sordes

Orientació laboral i

atenció a empreses

Segons l’Article 5 dels nostres estatuts, la missió d’ACAPPS és representar i defensar els drets i

interessos globals de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies a tots nivells:

davant la Societat, l’Administració i altres Institucions, integrant i impulsant amb aquest fi l’acció

dels pares i persones sordes. Aquest projecte va néixer fa 5 anys fruit de la col•laboració de

l’Ajuntament de Barcelona (a través de l’IMPD) i les principals entitats de persones amb

discapacitat i/o trastorns de salut mental de la ciutat que promouen la inserció laboral al mercat

de treball ordinari. Des d’una perspectiva comunitària, col•laborativa i territorial amb lideratge

públic, aquest projecte és part d’una iniciativa més global que promou la creació d’un model

d’inserció laboral amb la mirada posada a l’empresa ordinària, i que ha de donar resposta a la

necessitat de les persones amb discapacitat auditiva (en el nostre cas) de la ciutat de Barcelona,

que necessiten d’un acompanyament individualitzat peferents recursos de la ciutat de tipus,

laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a

prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del

projecte contemplen potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i

més específica a través de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents

actius en el seu procés vital i la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès

per a les dones i que possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats.

1.5 Associació Punt de

Referència

mentorHabilitats:

mentoria laboral

Millorar l'ocupabilitat dels joves en situació de risc o de vulnerabilitat social, mitjançant la

mentoria, i treballant des del model de competències i la implicació comunitària.



1.5 Barcelona Activa Dispositiu d’inserció

sociolaboral per a

col·lectius en situació

d’alta vulnerabilitat

Programa d’inserció sociolaboral emmarcat en un model d’atenció coordinat de diferents agents

de la ciutat i dispositius específics adreçats als col·lectius objecte del programa, establint

sinèrgies i suma d’esforços a nivell públic-social-privat. Amb l’objectiu de la inclusió sociolaboral

de quatre grans grups de població especialment vulnerable a la ciutat de Barcelona: Persones que 

viuen en assentaments irregulars i persones que fan activitat de venda ambulant irregular,

famílies Rom galaicoportugueses, persones sense llar i joves extutelats/des. Es duran a terme

actuacions per la millora de l’ocupabilitat de les persones usuaris, i per la inserció laboral de

qualitat d’aquestes amb l’esforç i les sinèrgies de tots els agents implicats: Barcelona Activa i

l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Bancària La Caixa-Programa

Incorpora, Feicat i entitats socials de la ciutat especialitzades en el treball amb els col·lectius

objecte del programa. El programa està dotat del següent sisteferents recursos de la ciutat de

tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a

prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del

projecte contemplen potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i

més específica a través de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents

actius en el seu procés vital i la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès

per a les dones i que possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de di



1.5 Barcelona Activa Programa Impuls de

la contractació de

persones en situació

de risc d'exclusió en

la contractació

municipal.

Programa d'impuls de la contractació de les persones amb dificultats especials d’inserció laboral

en el marc de la contractació pública de l’Ajuntament. Vol aprofitar el gran volum de contractes i

de llocs de treball que genera la contractació pública per incidir en la responsabilitat de les

empreses vers el territori i per un major retorn social. Suposa així un projecte tractor que

generarà la inclusió de noves dinàmiques a les empreses que presten serveis a l'Ajuntament

promocionant una major responsabilitat social. El projecte està emmarcat en el nou Decret

d'Alcaldia de Contractació Pública Sostenible, de 24 d'abril de 2017, en el què s'inclou la clàusula

5.3 “Contractació de persones en situació d'atur amb dificultats especials d'inserció laboral o

d'exclusió social” Barcelona Activa és l'organisme municipal per la coordinacoó i gestió de la

clàusula 5.3 Diversos agents de la ciutat intervenen en el procés: - Les unitats promotores de

contractes de l’Ajuntament i el grup municipal. - Tots els Serveis i Pacions estan co-dissenyades i

co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del

territori.rietat eco

1.5 Barcelona Activa Programa d’inserció

sociolaboral de

persones joves amb

malestar psicològic:

Programa innovador d’inserció sociolaboral dirigit a persones joves d’entre 16 i 35 anys amb

problemàtiques de salut mental i/o amb malestar psicològic. El programa té un enfocament

integral, personalitzat i de treball coordinat entre els diferents agents implicats, i que integra la

perspectiva ocupacional, social, sanitària i psicològica. Els objectius del programa són facilitar

l’accés al mercat de treball de les persones joves participants o el seu retorn al sistema educatiu,

així com treballar per reduir la seva estigmatització, i promocionar la incorporació de la diversitat

a les empreses i organitzacions. Valors i elements diferencials del projecte: - Integració en

equipament comunitaris per tal de potenciar la inclusió a la comunitat i la normalització social de

les persones participants. - Integració en els equips de salut mental i coordinació dels casos. -

Intervenció personalitzada i integral per a cada participant. - Servei d’assessorament i

coordinació amb els agents derivadors de les persones jovferents recursos de la ciutat de tipus,

laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especial

1.5 Barcelona Activa Programa Làbora Projecte conjunt amb Drets Socials No incorporem fitxa Pendent confirmar si la fitxa ja està

incorporada a través de Drets Socials.



1.5 Barcelona Activa Projecte Treball als

Barris

El Projecte “Treball als barris”, cofinançat pel SOC, posa a disposició un conjunt d’accions en

l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el

disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi

projecte, per tal de desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les

persones que resideixen en aquells barris i àrees urbanes. “Treball als barris” dóna suport a

projectes de caràcter integrat en el marc d’un pla d’execució anual que pot contenir fins a 7 tipus

d’accions ocupacionals i de desenvolupament local emmarcades en 5 programes: • Programa A:

Programes específics de caràcter experimental e innovador per afavorir la inserció sociolaboral

de col·lectius amb dificultats d’inserció. • Programa B: Programes de qualificació professional. •

Programa C: Programes mixtos de formació i treball. • Programa D: Programa d’experienciació

laboral. • Programa E: Programes de desenvolupament local. En el marc ferents recursos de la

ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar

resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir un

aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM.

Totes les activitats i programacions del projecte contemplen potenciar l’empoderament de la

dona, treballant de manera transve

1.5 Caritas Diocesana

de Barcelona

Orientació i Acollida

laboral

Es realitza una diagnosi inicial de la persona, tant a nivell personal com en relació a la seva

trajectòria laboral.

1.5 Caritas Diocesana

de Barcelona

Espai Obert de cerca

de feina

Són espais oberts en els quals les persones aprenen a utilitzar les eines de recerca de feina i, un

cop conegudes, fan recerca intensiva. Inclouen una borsa de treball domèstic.

1.5 Caritas Diocesana

de Barcelona

Borsa de Treball i

mediació laboral

Recurs específic per aquelles persones que orienten la seva inserció laboral en l’àmbit domèstic

que en ocasions implica la tasca de cura de persones dependents. Requereixen un tractament i

un acompanyament que vetlla pel millor encaix entre les persones i les famílies que requereixen

suport a la seva llar.

1.5 Caritas Diocesana

de Barcelona

Acompanyament

personalitzat per la

Inserció laboral

Són espais oberts en els quals les persones aprenen a utilitzar les eines de recerca de feina i, un

cop conegudes, fan recerca intensiva. Inclouen una borsa de treball domèstic.



1.5 Ciutat i valors

fundació de serveis i

iniciatives de la

ciutat de Barcelona

Tallers Gaudí -

Garantía Juvenil

L'objectiu és reforçar l'ocupabilitat i les competències professionals de les persones no ocupades

i no integrades en els sistemes d'educació o formació, mitjançant la combinació de dues o més de 

les actuacions de les encabides en els quatre blocs de mesures en les que s'estructura el Catàleg

del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Plan Nacional de Implementación de la Garantía

Juvenil: - Mesures de suport a l'activació. - Mesures de millora de l'ocupabilitat. - Mesures de

foment de l'emprenedoria. - Mesures de suport a la contractació D'altra banda, exercim funcions

com a coordinadors del projecte de 3 entitats socials.

1.5 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Disseny de plans

d'actuació de millora

de l'ocupabilitat

El Consorci té l'objectiu de participar en el disseny dels plans d'actuació de millora de les

necessitats d'ocupabilitat de les persones usuàries dels seus serveis (dones víctimes de violència

masclista, joves tutelats/des) per tal de fomentar la seva emancipació.

1.5 Direcció de Serveis

d'Infància, Joventut

i Gent gran.

Ajuntament de

Barcelona

Pla de Foment de

l’Ocupació Jove i de

Qualitat 2016-2020

Un Pla que s'estructura en 4 eixos i 39 mesures per : - fomentar l’orientació professional -

promoure la formació i capacitació professional - fomentar l’ocupació i contractació juvenil -

vetllar per un mercat laboral amb condicions dignes Entre els projectes destaquen: - Programa de

retorn - Fira d'ocupació juvenil - Bústia de treball digne

1.5 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de barris-

Promoure projectes

de formació-

ocupació en l'àmbit

de la salut, les cures i

els serveis sanitaris a

la gent gran

1.5 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Sinèrgics Horta (espai

de coworking)

Disposar d’espais per desenvolupar un projecte d’autoocupació i viver d’empreses. Es tracta d’un

espai compartit en el qual es puguin inserir projectes d’emprenedoria (start up) que aportin valor

afegit i dinamisme al barri.

1.5 Districte Les Corts

(Ajuntament de

Barcelona)

Promoció de

l'ocupació a persones

amb discapacitat

Encàrrecs directes i col·laboratius amb la resta del territori a centres especials de treball i

contractacions directes a persones amb discapacitat

1.5 Districte Les Corts

(Ajuntament de

Barcelona)

Projecte auxiliars de

monitors en el lleure

i l'esport. Persones

amb discapacitat

Formació de persones amb discapacitat per orientar-los a una nova sortida professional



1.5 Districte Les Corts

(Ajuntament de

Barcelona)

L'Estenedor: joves

dissenyadors

Projecte orientat a la formació i promoció de joves dissenyadors del Districte

1.5 Districte Les Corts

(Ajuntament de

Barcelona)

Dinamització

comercial

Treball de dinamització amb els comerciants per tal puguin renovar-se i no quedin exclosos del

circuit comercial. Entorn de l'Illa, Mirall de Pedralbes, Mercat de les Corts i barri de Maternitat

Sant Ramon
1.5 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla

Desenvolupament

Econòmic de Nou

Barris

El Pla de Desenvolupament Econòmic és un instrument que vol impulsar el desenvolupament

local de Nou Barris i, per tant, generar activitat econòmica equilibrada, sostenible i arrelada al

territori, que contribueixi a satisfer les necessitats dels seus veïns i veïnes a partir de la

concertació d’una estratègia amb els actors del districte. Neix amb la vocació de ser un paraigua

que integri el conjunt d’intervencions de desenvolupament econòmic de tots els actors de Nou

Barris, ja siguin impulsades o coimpulsades per l’administració, el teixit social i comunitari o

econòmic. En aquest moment el Pla vol generar un marc coherent i coordinat d’intervenció de les

accions preexistents i de les que sorgeixen per donar resposta a altres necessitats i que, en

definitiva, es retroalimenten. El Pla es dirigeix i vol implicar a: veïns i veïnes dels barris que es

troben en situació d’atur, persones que treballen en condicions precàries, iniciatives

comunitàries, comerços i serveis de proximitat, agents econòmics del territferents recursos de la

ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar

resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir un

aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb res

1.5 Districte Sant

Andreu (Ajuntament

de Barcelona)

pla de

desenvolupament

econòmic del

districte de sant

andreu

Instrument que vol impulsar el desenvolupament local de sant andreu, per generar activitat

econòmica equilibrada, sostenible i arrelada al territori. També que contribueixi a satisfer les

necessitats dels seus veins / veïnes a partir de la concertació d'una estratègia amb els secvtors

del districte

1.5 Districte Sants-

Montjuic

(Ajuntament de

Barcelona)

Mesura

d'ocupabilitat del

Poble-sec

Conjunt d'actuacions d'impuls de l'ocupabilitat al barri del Poble-sec: - Elaboració mapa de

recursos i recerca ofertes - Formació i reinserció - Ocupació joves - Programa Mentoring +40 -

Enfortiment de la xarxa sociolaboral



1.5 Districte Sants-

Montjuic

(Ajuntament de

Barcelona)

Treball als barris Promoció d'promoure accions en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local per compensar

territoris amb desequilibris econòmics i socials més grans, per tal d’afavorir la millora de les

condicions de vida dels habitants d’aquests barris i la cohesió social dels territoris. Amb aquesta

programa es pretén estimular el disseny i execució d’actuacions concretes a cada barri en funció

de les seves necessitats, amb la finalitat de fomentar el seu desenvolupament socioeconòmic de

forma integrada, equilibrada i sostenible. En el cas de Sants Montjuïc, Treball als Barris és present

des de 2009 a La Marina (La vinya, Can Clos, Plus Ultra), des de 2008 a Poble sec i des de 2010 a

La Bordeta. En cadascun dels tres barris hi ha doncs un dispositiu d’inserció sociolaboral per a

col•lectius amb especials dificultats. Un total de cinc orientadores realitzen assessorament i

seguiment personalitzat, formació professionalitzadora i en competències transversals i en TIC.

La prospecció de vacants a empreses forma part també acions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de su

1.5 Districte Sants-

Montjuic

(Ajuntament de

Barcelona)

Punt d'informació i

Orientació laboral

El Districte compta amb un Punt d’Informació i Orientació Laboral ubicat a la Seu de Districte,

que ofereix un servei de primera atenció i derivació a altres recursos i programes de ciutat.

1.5 FOMENT DEL

TREBALL NACIONAL

FOMENT DEL

TREBALL NACIONAL

Des de Foment del Treball Nacional com a patronal més representativa de Catalunya participem

en diverses Institucions promovent el creixement de l'ocupació i de major qualitat.

1.5 Forum Salut Mental Forum Salut Mental

Sinergia (incorpora)

Es un projecte que implica el treball en xarxa entre sis entitats dos de Barcelona Ciutat. (

associació AREP, Fundació Joia) i 4 d'altres ciutats . Fundació Lar, ( granollers), Centre de

Formació prevenció de Mataró. Fundació Cassia Just ( sant Boi) , i Osonament ( Vic) . Les sis

entitats comparteixen dos inseridors laborals que fan prospecció d'oportunitats de treball per a

persones usuaries de totes les entitats.

1.5 Fundació Acció

Solidària Contra

l'Atur

Donació de préstecs Donació de préstecs, sense interès, a persones i/o col·lectius vulnerables, entitats o empreses

amb l'objectiu de crear ocupació.



1.5 Fundació Acollida i

Esperança

Programa Làbora El Programa Làbora, entra en funcionament el desembre del 2014, per al foment de l’ocupació de

les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis

Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials, representades

per ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya), i Creu

Roja, i del teixit empresarial de la ciutat. Es tracta d’un mercat laboral reservat a les persones en

risc d’exclusió social, gràcies al qual les organitzacions troben la persona que millor encaixa amb

les seves necessitats de contractació laboral, seguint criteris d’ocupació per competències i

treballant molt la intermediació a través de cursos formatius . Des de la nostra oficina de Ciutat

Vella ja hem aconseguit feina per a 132 persones.

1.5 Fundació APIP-

ACAM

Centre de Formació

Ocupacional Can 60

. Suport a itineraris de formació i inserció socio-laboral de persones en situació de necessitat

social.



1.5 Fundació Comtal Mou-te per la feina El projecte "Mou-te per la feina" de la Fundació Comtal vol abordar l’accés al mercat de treball

de joves en una situació de vulnerabilitat social i amb manca de competències clau per la feina, a

partir d’un acompanyament personalitzat, integral i intensiu estructurat al voltant del projecte

professional de cada jove i la millora de la seva ocupabilitat. La millora de l’ocupabilitat i la

inserció laboral dels joves es produeix al llarg d’un itinerari acordat amb cada jove mitjançant

accions de formació individuals i grupals, així com recursos de capacitació laboral que facilitaran

l’apoderament i autonomia dels participants per aconseguir una feina, un enriquiment personal i

una millora de la seva qualitat de vida. L’itinerari de cada jove s’inicia amb la definició de

l’objectiu i projecte professional del participants; oferint un acompanyament personalitzat i amb

una metodologia d’intervenció flexible i transversal, per tal de poder donar respostes concretes i

a mida, en funció de la demanda i necessitats deferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la

família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una

forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i

estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la família, uns ingressos

mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de banda, la demanda en

espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals, treballant les

mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què

volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb

responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del projecte contemplen

potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i més específica a través

de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i

la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que

possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i

educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents

dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que

s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment, apostem

per un programa integral, continu i molt proper perquè tots els agents i institucions dedicades al

maneig d'aquesta malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt més eficaç donada la

situació actual. A continuació, desgranem els diferents capítols del projecte d’intervenció grupal

per a cuidadors de malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels cuidadors es

contempla a partir de la crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la presentació de la

iniciativa. Les inscripcions es podran realitzar a través del formulari web 



1.5 Fundació Comtal Construeix-te Des del projecte Construeix-te volem donar a joves d’entre 16 i 21 anys en situació de

vulnerabilitat, les eines que els permetin emprendre el seu projecte professional i/o fer un retorn

a l’educació reglada. Aquesta etapa vital és crucial a l’hora d’incorporar-se al mercat laboral. Amb

aquest objectiu, el projecte el conformen diferents accions complementàries entre si que

reforçaran les seves competències i hàbits: acollida, formació, coneixement d’oficis i de la xarxa

laboral, seguiment personalitzat, orientació i suport vers la inserció laboral o el retorn a

l’educació, recerca de feina i servei a la comunitat. El perfil de persones beneficiàries és el de

joves que no estan preparats/des per participar d’una formació reglada. La seva participació al

projecte els ofereix la realització d’un aprenentatge que posteriorment poden portar a la pràctica

en forma de servei a la comunitat, possibilitant una pràctica real de treball i afavorint un

intercanvi entre la comunitat i els i les joves, millorant així la racions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei



1.5 Fundació Comtal Color a les persianes Color a les persianes és un projecte d’ocupació pioner a la ciutat de Barcelona. On un grup de

joves amb dificultats per a inserir-se al mercat laboral treballen netejant i pintant persianes de

comerços del districte de Ciutat Vella, després de rebre la formació necessària per a sanejar

primer i pintar després les persianes. En aquest projecte la formació és l’element essencial. El

contracte laboral va supeditat a la reincorporació dels joves en el circuit formatiu. Aquest procés

afavoreix el trencament amb situacions de vulnerabilitat, capacitant a la persona en

competències tècniques, de base i transversals essencials per a la incorporació al món laboral, i la

vida adulta. Es pretén apropar a 2 joves, amb dificultats d’inserció laboral i en situació de

definició del seu projecte professional, a una experiència laboral real. Participant d’una acció

comunitària concreta, envers la millora de l’entorn, com es el sanejament i pintura de les

persianes de locals, tant oberts com tancats, del barri. Amb l’objectiuferents recursos de la ciutat

de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER Q

1.5 Fundacio de

l'Esperança

Orientació i Inserció

Laboral

Acompanyem als candidats en la cerca de feina i se’n fa un seguiment acurat, per dotar-los de les

eines necessàries per pal•liar les mancances professionals o emocionals que tinguin. També es

treballa amb les empreses del territori per aconseguir noves oportunitats de treball, i la Fundació

els proporciona assessorament a l’hora de contractar treballadors de diferents col•lectius, aporta

valor en el procés de selecció, ajuda en l’adaptació al lloc de Treball i assessora sobre possibles

avantatges fiscals. A través de la prospecció empresarial s’estableix una xarxa d’entitats i

empreses col•laboradores, especialment del territori, gràcies a la qual s’aconsegueixen noves

oportunitats laborals

1.5 Fundacio de

l'Esperança

Servei majors de 45

anys amb formació

El servei és pioner en la inserció laboral de persones més grans de 45 anys que estan a l’atur tot i

tenir una formació superior o una trajectòria professional dilatada. Són persones vulnerables de

classe mitjana o mitjana-alta, en atur de llarga durada, amb càrregues econòmiques i

responsabilitats familiars que no poden atendre perquè, encara que busquen feina de manera

activa, no aconsegueixen reincorporar-se al mercat laboral. En molts casos estan desorientades i

desconeixen els recursos que tenen a l’abast. La Fundació de l’Esperança posa a la seva disposició

sessions grupals en què es defineixen objectius professionals, eines i accions per aconseguir-los,

una tasca conjunta amb els candidats per localitzar ofertes i oportunitats d’inserció. Gran part

d’aquestes reunions les imparteixen voluntaris de la Fundació que són experts en recursos

humans i selecció de personal, i també persones que han estat usuàries del programa i que han

trobat feina.



1.5 Fundació Els Tres

Turons

Servei d'Inserció

Laboral

Serveis adreçats a potenciar la capacitació professional, les competències laborals i el

manteniment del lloc de treball amb la finalitat d'afavorir la inserció laboral de persones amb

trastorns mentals. Constituit per diferents recursos: Adreçat a adults: - Servei Prelaboral (D.

Treball): aprenentatge de les habilitats socials i laborals bàsiques - Servei Itinere (Programa

SIOAS): acompanyament en el procés d'inserció laboral i suport en el manteniment del lloc de

treball Adreçats a joves: - Programa Singular i Programa Integral (Ambdós del SOC): tenen com a

objectiu facilitar el retorn al sistema educatiu o millorar les possibilitats d'inserció laboral

1.5 Fundació Família i

Benestar Social

Aprendre a Cuidar

per poder Treballar

ApCT

Projecte adreçat a vehicular les oportunitats laborals que poden sorgir en l'àmbit de la cura de

persones en situació de dependència, capacitant a persones del barri en situació d'atur de llarga

durada, especialment el col·lectiu de dones majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat i

exclusió social. Metodologia: - Capacitació habilitats pre-laborals - Capacitació i formació teòrica

bàsica - Capacitació pràctica - Acompanyament en la recerca de feina - Acompanyament i

supervisió en la integració i sosteniment de la feina. - Desenvolupament de competències clau

transversal en tot el procés. - Supervisió i suport en les dificultats en la integració laboral.

Implementació d'aquest projecte amb altres projectes i serveis de l'entitat per a crear sinergies.

Concretament amb els serveis d'atenció a la dependència i suport als cuidadors.



1.5 Fundació Formació i

Treball

Programes de

formació i inserció

laboral

La feina és la millor alternativa per aconseguir la inclusió social de les persones i, per aquest

motiu, desenvolupem programes de suport a la recerca de feina, adaptats a les necessitats i

temps de cada persona. Cal descobrir el currículum ocult de la persona, definir el recorregut

professional i empoderar-lo per assumir el salt al mercat laboral. Donem resposta a persones que

ara es troben en situació de risc d’exclusió social: persones en edat de treballar, aturades des de

fa temps, que no han tingut tantes oportunitats, han patit dificultats, han viscut realitats

complicades i no han pogut accedir al mercat de treball. Totes aquestes persones es destaquen

per la seva heterogeneïtat, dones i homes, joves i grans, d’orígens i trajectòries professionals

molt diferents que conformen un equip implicat i identificat amb la missió de la Fundació.

Aquests programes de formació i inserció laboral es desenvolupen com a itineraris

individualitzats a mida de cada persona: algunes persones inicien l’itinerari en fase acions estan

co-dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit

social del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies

addictives, accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i

l’abandonament dels estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum,

humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de

població en tendència a l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel

es troba a la fase de Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla

de Barris, a l'estiu de 2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant

Genís dels Agudells i La Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a

la psicòloga que la va atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de

persones vulnerables. Roba Amiga, Botiga



1.5 Fundació Formació i

Treball

Empresa d’Inserció A través de la nostra Empresa d’Inserció, la Fundació ha desenvolupat al llarg dels seus vint-i-cinc

anys d’experiència una metodologia de treball integral per a potenciar la millora de l’ocupabilitat

dels col•lectius en risc d’exclusió. Un equip format per psicòlegs, treballadors socials i educadors

laborals que atenen les persones derivades pels Serveis Socials (públics o privats), dissenyen el

que anomenem l’itinerari integral d’inserció. Aquest itinerari es defineix de forma personalitzada

amb cadascun dels usuaris i parteix d’un diagnòstic inicial a partir del qual es concreta el recurs

més adequat per aquella persona i es marquen els objectius per tal de superar les mancances

sociolaborals detectades. La nostra metodologia de treball es basa en la participació i el diàleg,

promovent l’autonomia i la iniciativa personal dels usuaris/àries, així com la responsabilitat

envers al seu propi procés d’inserció. La intervenció es planteja com un acompanyament al

procés d’inserció del/la usuari/a, que en tot momferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la

família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una

forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i

estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la família, uns ingressos

mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de banda, la demanda en

espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals, treballant les

mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què

volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb

responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del projecte contemplen

potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i més específica a través

de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i

la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que

possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i

educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents

dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que

s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment



1.5 Fundació Joia ITÍNERE JOVES NOU

BARRIS

Itínere Joves Nou Barris és un Servei d'acompanyament i suport a la inserció laboral de persones

joves de 16 a 35 anys amb problemas de salut mental. S'ofereix seguiment individualitzat i suport

ilimitat a llarg de tot el procés i al manteniment del lloc de feina. Está ubicat en un espai social

comunitari, l'espai Jove Les Basses, el que permet treballar amb la persona jove en el seu espai

natural i normalitzador, no identificat amb la salut mental, la qual cosa afavoreix la vinculació al

servei de les persones molt joves que no se senten identificades amb etiquetes ni diagnòstics de

salut mental. Des de la metodología de treball amb suport (Individual Placement Suport)

importada dels EEUU), el servei funciona des de desembre del 2014 amb molts bons resultats

tant d'inserció laboral com de retorn a la formació reglada de les persones joves.

1.5 Fundació Joia ITÍNERE JOVES SANT

MARTÍ

Itínere Joves Sant Martí és un Servei d'acompanyament i suport a la inserció laboral de persones

joves de 16 a 35 anys amb problemas de salut mental. S'ofereix seguiment individualitzat i suport

ilimitat a llarg de tot el procés i al manteniment del lloc de feina. Está ubicat en dos espais socials

comunitaris , el Centre Cívic Can Felipa i el Centre Cívic Parc Sandaru, el que permet treballar amb

la persona jove en el seu espai natural i normalitzador, no identificat amb la salut mental, la qual

cosa afavoreix la vinculació al servei de les persones molt joves que no se senten identificades

amb etiquetes ni diagnòstics de salut mental. Des de la metodología de treball amb suport

(Individual Placement Suport) importada dels EEUU), el servei funciona des de Juny de 2017 amb

molts bons resultats tant d'inserció laboral com de retorn a la formació reglada de les persones

joves.

1.5 Fundació Joia ITÍNERE +45 EL servei Itínere + 45 és un servei d'acompanyament i suport a la inserció laboral de les persones

aturades de llarga durada, més grans de 45 anys, amb trastorns de salut mental, malestar

psicològic i alt grau de vulnerabilitat afegida que viuen al districte de Npou Barris. Des de la

metodología de treball amb suport (Individual Placement Suport) importada dels EEUU), el servei

vol incidir en la problemática en la que es troben les persones més grans de 45 anys quan es

queden sense feina i les dificultats per reincorporar-se de nou al mercat laboral, superant

"l'efecte pou" en el que se senten submergides, especialmente aquelles persones que superen

l'edat de 50 anys que tenen el risc d'entrar en situació d'invisibilitat en el mercat laboral actual.



1.5 Fundació Joia SERVEI DE COACHING 

BITÀCOLA

El servei de coaching Bitàcola va dirigit a persones amb problemes de salut mental o patiment

psicològic intens en situació d’atur i de recerca de feina, a persones de baixa laboral que volen

reprendre el seu projecte laboral , i a persones que estan treballant però tenen malestar

psicològic intens i estan en risc de perdre la feina o be volen canviar de feina i de projecte

professional. El servei Bitàcola té el seu oríogen en el projecte “ BITACOLA un nou model

d'inserció laboral en salut mental “ que va ser aprovat en la convocatòria de Projectes innovadors

del Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fon Social Europeu que es va portar endavant l'any 2010-

2011. A l’any 2016 va atendre a 184 persones, el 70% de les quals són dones. De les persones

aturades, el 56% de les dones i el 53% dels homes van aconseguir contracte laboral; de les

persones que van iniciar procés treballant però en risc de perdre la feina, van aconseguir

mantenir-la el100% de les dones i el 86% dels homes. De les persones que estàven de baferents

recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoest

1.5 Fundació Mercè

Fontanilles

Projecte Làbora El projecte pretén implementar i gestionar un mercat laboral reservat a persones vinculades a

algun dels programes i serveis de l’Àrea de Drets Socials del consistori que es troben en situació

de risc o en exclusió social i que han manifestat de manera explícita una demanda d’ocupació.

D’una banda, ofereix una borsa de candidatures on les empreses troben la persona que millor

encaixa en les seves necessitats de contractació laboral, donant suport en la selecció del millor

perfil i acompanyament en l’adaptació de la persona al lloc de treball. De l’altra, treballa pel

procés de millora competencial de les persones usuàries del Programa Làbora. Un servei destinat

a preparar i acompanyar les persones en risc d’exclusió sociolaboral en l’assoliment de les

competències necessàries per a la recerca de feina en general, i per a esdevenir candidats/es a

les ofertes de feina aconseguides per l’equip de prospecció del programa, en particular. Es tracta

d’un servei d’acollida, orientació laboral, capacitació en competènacions estan co-dissenyades i

co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del

territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandona



1.5 Fundació Mercè

Fontanilles

Projecte Incorpora -

Reincorpora

Es tracta d’un programa d’intermediació que combina, de manera òptima, les necessitats del

teixit social i empresarial per assegurar l’èxit de la inserció laboral a l’empresa, per part de les

persones beneficiàries del programa. Està en clara sintonia amb l’objectiu específic de lluita

contra la pobresa i l’exclusió social establert en els programes marc de la Unió Europea i dels

Estats membres, en l’àmbit de les polítiques socials. La inserció laboral promou la inclusió social.

Hi participem com a Punt Incorpora, Reincorpora i Punt Formatiu.

1.5 Fundació Mercè

Fontanilles

Agència de col·locació Les accions que han de portar a terme les agències de col·locació són accions d'intermediació

laboral que tenen per objecte facilitar a les persones una ocupació adient a les seves

característiques i facilitar a les empreses aquelles persones treballadores amb un perfil

professional ajustat als seus requeriments i les seves necessitats. a) Accions de prospecció

d'empreses per a la captació de les ofertes a on es derivaran les candidatures de les persones

assignades a l'agència de col·locació. b) Accions relacionades amb la valoració del perfil

professional, aptituds i coneixements i de la qualificació professional amb relació als

requeriments i característiques dels llocs de treball derivats de les accions de prospecció

esmentades en el punt anterior. c) Accions de seguiment de les candidatures proposades per

l'agència de col·locació amb les empreses i les persones candidates, per comprovar els resultats

de les derivacions i introduir millores en properes accions de derivació. d) Accions de preparació

de les acions estan co-dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del

projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de

substàncies addictives, accés a l’alim

1.5 Fundació Mercè

Fontanilles

Treball per joves -

Garantia Juvenil

Programes Integrals. L'objectiu del programa és, a través d'un procés personalitzat

d'acompanyament i suport, explorar quins són els interessos i motivacions de les persones

participants, orientar les seves trajectòries educatives/formatives i de futur professional i

executar el seu propi projecte vital i professional amb una oferta de serveis flexible i adaptada a

les seves necessitats, per tal d'inserir-se en el món laboral o bé retornar al sistema educatiu. En el

marc d'aquest Programa es treballaran les potencialitats de la persona amb la realització

d'actuacions de tutorització, d'orientació, de coneixement i d'exploració de l'àmbit laboral, de

formació i d'inserció, ajustades a les necessitats de cada persona. Totes les actuacions aniran

adreçades a que les persones siguin actives en l'execució del seu projecte vital i professional de

cara a la seva inserció en el mercat laboral i/o per a la continuïtat formativa o de retorn al

sistema educatiu, amb un procés intens d'acompanyament individual i tutoritzferents recursos de

la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’alt



1.5 FUNDACIÓ PIMEC Punt d’Autoocupació

Incorpora (PAI)

Una nova línia d’actuació per promoure l'emprenedoria i ajudar a desenvolupar projectes

d’autoocupació al col·lectiu de persones en situació de vulnerabilitat, donant-los un suport i

assessorament empresarial abans, durant i després d'iniciar l'activitat. El projecte també inclou

una línia de finançament de microcrèdits socials gràcies a un acord amb MicroBank.

1.5 FUNDACIÓ PIMEC emppersona - suport

personal i

professional

Un servei personalitzat d'assessorament empresarial a totes les persones empresàries i

professionals autònomes de Catalunya que es troben en dificultats, així com a altres col·lectius en

situació de vulnerabilitat (joves, més grans de 45 anys, aturats...), amb la voluntat de facilitar

segones oportunitats. Si necessites suport emocional (coaching, gestalt,..), reflotar l'empresa o

fer un tancament ordenat, un mentor que t'acompanyi en el procés, ser competent en la recerca

de feina o estàs pensant en autoocupació o un nou projecte empresarial.. aquest és el teu

programa! D´altra banda, fem sensibilització en el teixit empresarial per donar a conèixer una

forma de fer reclutament més responsable socialment, donant assessorament i suport en els

processos de selecció i treballant en xarxa amb altres entitats socials.



1.5 FUNDACIÓ PRIVADA

ARED

PROGRAMA

D’INTEGRACIÓ

SOCIAL I

INCORPORACIÓ

LABORAL ADREÇAT A

PERSONES EN

SITUACIÓ DE

VULNERABILITAT

SOCIAL

El programa que presentem té com a finalitat facilitar la integració social i la incorporació al

mercat de treball a persones que es troben en situació i/o risc d’exclusió social. El programa atén

a dos perfils ben diferenciats. Per una banda, persones pertanyents al col·lectiu tradicionalment

atès per la nostra entitat, on la marginació social és un fet persistent malgrat els creixents

esforços i les constants millores i progressos. I per altra banda, persones que mai abans havien

experimentat situacions de carestia i que degut a la situació de crisi viscuda es troben, per

primera vegada, per sota del llindar de la pobresa. Per aconseguir la inclusió de persones en risc

d'exclusió social, el programa contempla un acompanyament integral, en el procés d’inclusió

social i laboral, de les persones beneficiàries. Comprèn la selecció de persones i, un cop

vinculades al programa, identificar les seves necessitats, capacitats i potencialitats per tal de

poder elaborar un itinerari d’inserció adaptat a les seves caraacions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els

objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir

els drets socials -Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per construir una ciutat justa -Cap a

una nova relació en la producció de polítiques públiques El Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets

Socials de Nou Barris es concreta en 4 àmbits d’actuació. Cadascun d’aquests àmbits pretenen

recollir el conjunt de línies i accions que durant el període 2016 i 2019 l’Ajuntament de

Barcelona, des de les diferents àrees municipals prioritzaran: 1. Atenció social: que inclou serveis

socials, alimentació, salut, gent gran, dones. 2. Habitatge 3. Ocupació i treball 4. Educació i 1.5 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Servei d’Inserció

Laboral municipal per

a Persones amb

Discapacitat (EAL).

Equip d'inserció de la xarxa del Servei d’Ocupació de Catalunya, que treballa per a la inserció

laboral de les persones amb discapacitat de la ciutat, de manera prioritària en el mercat laboral

ordinari (mercat no protegit).



1.5 Institut Municipal de 

Serveis Socials

PROGRAMA LÀBORA,

BARCELONA MERCAT

LABORAL RESERVAT

El Programa Làbora treballa per al foment de l'ocupació i apropa a les persones en situació de

vulnerabilitat i en risc d'exclusió social al mercat laboral. El projecte facilita que empreses i

entitats tinguin accés a una borsa de candidatures on hi troben la persona que millor s'ajusta a

les seves necessitats de contractació laboral. L'orientació, la formació i l'acompanyament que es

fa de cada persona, sempre seguint els criteris d'ocupació per competències, són la garantia del

seu èxit. El Programa Làbora vincula l'empresa a un programa amb compromís i responsabilitat

social que afavoreix la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania. Es tracta d'un programa

innovador dissenyat per assolir l'encaix entre l'oferta del lloc de treball i la millor candidatura en

un mercat laboral reservat. Aquest objectiu s'aconsegueix gràcies a un treball en xarxa entre

Serveis Socials i els equips d'orientació i prospecció del Programa Làbora, l'acompanyament

individualitzat que dissenya itineraris d'ocupabilitat competencacions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...

1.5 ISOM SCCL INSERCIO

SOCIOLABORAL

JOVES EXTUTELATS

Empresa d'inserció per joves extutelats a la ciutat de Barcelona, que ofereixi un programa global

que inclou habitatge, treball, formació i seguiment especialitzat. itineraris temporals d emàxim

fins a cinc anys per a assolir una autonomia i insercio sociolaboral satisfactoria.

1.6 Agència de Salut

Pública de Barcelona

Modificacions

introduïdes en els

nous plecs del darrer

CAS.

S’han introduït modificacions en el plec per la darrera contractació dels CAS (CAS Baluard),

introduint clàusules socials i per millores salarials de les persones treballadores.

1.6 Ajuntament de

Barcelona. Gerència

de Presidència i

Economia

Noves clàusules de

contractació pública

sostenible

Millorar l'actuació socialment responsable de les empreses proveïdores de l'Ajuntament



1.6 Direcció de Serveis

d'Economia

Cooperativa, Social i

Solidària i Consum

Circuit de eReuse Participants del Circuit: L'any 2016 es constitueix el circuit Pangea amb la participació d'entitats

de l'economia social i solidària per a fer que dispositius digitals es reutilitzin assegurant un

correcte reciclatge al final de la seva vida útil. Els participants són grups, col·lectius,

organitzacions i individus que extreuen i creen valor amb la circularitat dels dispositius digitals. En

un circuit de dispositius participen els donants; qui ofereixen dispositius al circuit, els gestors; qui

cedeixen els dispositius a les entitats de reutilització i monitoritzen la traçabilitat i asseguren el

compliment dels compromisos assumits amb els donants. Les entitats de reutilització ofereixen

serveis perquè es tracin, reparin, reutilitzin, distribueixin, mantinguin i reciclin, i alhora aquestes

cedeixen els dispositius als receptors finals, i els receptors; qui els reben per reutilitzar-los i els

retornen al circuit. El circuit resumidament està format per l'entitat gestora, els donants dels

equips (en el nostre caacions estan co-dissenyades i co-executades en col·laboració amb els

diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica (trastorns mentals,

augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació saludable, pobresa

energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la gent jove; les

condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i ascensors); i

1.6 Federació Catalana

de Voluntariat

Social (FCVS)

Guanyem-hi tots! Programa que gestiona donacions de productes i promou la segona vida reciclada d'estocs

provinents d'empreses, de particulars i d'institucions. Aposta pel reciclatge i la reutilització de

materials en bon estat. Les entitats poden sol·licitar, a través de guanyem-hi-tots.voluntaris.cat,

materials a les empeses, als particulars i a les institucions. Permet mostrar el valor de la

reutilització i del compromís social. Una eina de promoció de l'economia col·laborativa, la cura

de l'impacte ambiental i l'intercanvi de material entre empreses, particulars, institucions i

entitats.

1.6 Federació Catalana

de Voluntariat

Social (FCVS)

Guia de

Responsabilitat Social

empresarial

És el resultat del treball en xarxa d'entitats punteres en la relació amb les empreses. L'objectiu és

que serveixi com a eina bàsica per a la implementació de Plans de Responsabilitat Social i

Voluntariat tant d'empreses com d'entitats.

1.6 Federació Catalana

de Voluntariat

Social (FCVS)

Vol-Cor Programa d'orientació a empreses, entitats i altres organismes per a treballar el voluntariat

d'empresa mitjançant: 1. Elaboració d'un diagnòstic per a conèixer la situació actual en relació al

desenvolupament d'un pla de Responsabilitat Social. 2. Acompanyament en l'ebaloració i

avaluació del Pla VolCor. Es fa ús de la Guia RSE com a eina per a iniciar-se i desenvolupar un

programa de RS i voluntariat d’empresa.

1.6 Fundació Acció

Solidària Contra

l'Atur

Premis Josep M. Piñol Premi a la millor iniciativa innovadora contra l’atur i premi a la trajectòria d’una entitat a favor de

la ocupació laboral.



1.6 Fundació Formació i

Treball

Programes

d’Intermediació

Laboral

La Fundació disposa d’un servei d’intermediació laboral que inclou el procés de reclutament,

selecció i assessorament a la contractació dels treballadors/es. Els sectors en els quals som

especialistes són els de restauració, hostaleria, neteja i logística. Un servei de selecció a mida que

fan servir més de 300 empreses per contractar personal. Dins d’aquest servei d’intermediació

laboral oferim: gestió d’ofertes d’ocupació (pre-selecció de treballadors/es, suport en la

descripció del perfil competencial, entrevistes personals, presentació i acollida a les empreses),

assessorament (informació i assessorament de subvencions amb relació al col•lectiu amb el qual

treball l’empresa) i suport personalitzat (realitzant un suport permanent -abans, durant i després-

de la incorporació al lloc de feina, per afavorir l’acollida de la persona). Enguany destaquem la

col•laboració en l’àmbit d’intermediació: Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” i Programa Làbora

de l’Ajuntament de Barcelona. La participació en aquests dosferents recursos de la ciutat de

tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esfo

1.6 FUNDACIÓ PIMEC Avançar en la gestió

de la responsabilitat

social empresarial en

micros i pimes

• Assessorament per a posar en valor aquelles pràctiques socialment responsables que l’empresa

fa i identificar punts de millora. • Participació en programes de responsabilitat social que

contribueixen a fer que la nostra societat millori i, alhora, repercuteixen de manera positiva en la

imatge de l'empresa. Com per exemple, facilitar la integració de persones en vulnerabilitat.

1.6 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Xarxa d’Inserció

Barcelona (XIB).

La Xarxa XIB per a la Inserció laboral de les persones amb discapacitat al mercat laboral ordinari

és una xarxa impulsada per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) que agrupa

vuit entitats de l’àmbit de la inserció laboral de les persones amb discapacitat en el mercat

ordinari (ACAPPS, Fundació Aura, Fundació ECOM, FCSD, ACIDH, Fundació Joia, Fundació Tres

Turons i el propi Equip d'Assessorament Laboral de l'IMPD. Aplega un total de 70 professionals

que treballen en la inserció laboral de les persones amb discapacitat (física, intel·lectual, visual,

auditiva i trastorn mental).



1.6 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Compra pública

responsable amb el

col•lectiu de

persones amb

discapacitat

Impuls a la compra pública responsable amb el col•lectiu de persones amb discapacitat. Dins

d'aquesta línia de treball es preveu facilitar formació transversal a diferents àrees i serveis

municipals que facin compra pública. També està prevista la implementació d’un projecte pilot

d'aplicació de les clàusules que es consideren en la compra pública responsable.

1.6 Taula d'entitats del

tercer sector social

de Catalunya

Debats Catalunya

Social

Fa més de tres anys que des de la Taula duem a terme els Debats Catalunya Social. Són uns actes

bimensuals en els que es presenta un Dossier elaborat per la Taula, que aprofundeix sobre un

tema social. En l'acte tres experts del tema debaten de manera profunda sobre la qüestió.

1.6 Xarxa NUST -

Ajuntament de

Barcelona

Setmana de la

Responsabilitat Social

Corporativa

Cada any la Xarxa NUST col·labora amb la Setmana de la Responsabilitat Social fent alguna

activitat/ taller. Es tracta d'una iniciativa que neix al 2010 i que té els següents objectius:

Promoure la gestió ètica i el desenvolupament sostenible de tot el teixit empresarial,

l’administració i el tercer sector, arribant fins a la ciutadania. Posar en valor a les empreses, que

es regeixen pels paràmetres de la responsabilitat social i el desenvolupament sostenible.

Fomentar l’intercanvi d’experiències en l’àmbit de la RSC. Facilitar les eines per implementar la

RSC.

1.6 Xarxa NUST -

Ajuntament de

Barcelona

Grup Motor de la

Xarxa NUST (Nous

Usos Socials del

Temps)

Aquest grup neix arrel d'una demanda plantejada per les mateixes empreses pertanyents a Xarxa,

amb l'objectiu d'oferir respostes més ajustades a les expectatives i necessitats de les empreses.

La participació en aquest Grup Motor està obert a totes les empreses de la Xarxa. La seva

composició actual garanteix la representativitat dels diferents tipus d'empresa i tindrà una

composició de membres variable, amb una revisió anual. Una de les seves funcions és fer

propostes sobre la planificació dels serveis que oferirà i dels temes a treballar des de la Xarxa,

entre els que destaquem l'elaboració del calendari d'activitats i els seus continguts i l'establiment

de criteris per a ser membre de la Xarxa i definició de criteris de bones pràctiques en temps i

conciliació, entre d'altres aspectes. El Grup Motor es reuneix periòdicament per debatre temes

relacionats amb la Xarxa, impulsar noves iniciatives o coordinar la participació de la Xarxa NUST

als diferents esdeveniments nacionals i internacionals als que ens conferents recursos de la ciutat

de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima

1.6 Xarxa NUST -

Ajuntament de

Barcelona

Guia de Bones

Pràctiques en

Conciliació i Gestió

del Temps a

l'Empresa

Document que recull bones pràctiques empresarials en l'àmbit de la conciliació laboral, familiar,

social i personal, totes elles premiades o destacades en les primeres cinc edicions del Premi

Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps. Aquest document s'està treballant en

el marc del Grup Motor de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps).



1.6 XARXA XIB GUIA PER LA

INCLUSIÓ LABORAL

EN L'ÀMBIT DE LES

CLAUSULES SOCIALS

Concretar una experiència pilot amb B:SM, des del disseny a l’execució, que serveixi de guia per

la inclusió laboral de persones amb discapacitat i transtorn de salut mental.

1.6 XARXA XIB INCLUSIÓ LABORAL

ALS GREMIS

El projecte vol crear una aliança amb Fundació PIMEC i PIMEC (màxim implicat pel que fa al teixit

empresarial de la ciutat de Barcelona i beneficiari d’aquestes actuacions), per involucrar als

gremis en la inclusió laboral. Entenent aquesta com un procés on estan implicats, en la majoria

dels casos, tres agents: d’una banda, l’empresa potencialment contractadora amb necessitat de

cobrir llocs de treball que donin valor a l’empresa, la persona demandant de treball amb

diversitat funcional o amb malaltia mental i per últim, els serveis de suport i acompanyament.

Qualsevol acció encaminada a promoure la igualtat d’oportunitats necessita la concurrència de

tots els agents: les institucions públiques, els agents econòmics i els actor socials. És necessari un

treball conjunt dels agents directament implicats en la integració laboral de les persones amb

discapacitat en el mercat ordinari de treball, i garantir: - Co creació d’un projecte amb uns

principis i valors comuns. - La màxima participació de tots els agents acions estan co-dissenyades

i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del

territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al b

1.7 Ajuntament de

Barcelona

(Departament de

Transversalitat de

Gènere)

EFPP: Generació de

creuaments i nous

estudis específics que

evidenciïn els

elements de

feminització de la

pobresa al llarg del

cicle de vida.

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.3)



1.7 Ajuntament de

Barcelona

(Departament de

Transversalitat de

Gènere)

EFPP: Ampliació del

projecte Canviem-ho

per al

desenvolupament

d'accions de

sensibilització i de

foment de la

coresponsabilitat

entre els homes.

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.22)

1.7 Ajuntament de

Barcelona

(Departament de

Transversalitat de

Gènere)

EFPP: Accions perquè

la Generalitat revisi

els criteris

d’adjudicació i els

beneficis de la

titularitat de família

monomarental.

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.31)

1.7 Ajuntament de

Barcelona

(Departament de

Transversalitat de

Gènere)

EFPP: Reforç de

l'atenció psicològica

amb perspectiva de

gènere a les dones

cuidadores principals.

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.59)



1.7 Direcció de serveis

d'intervenció social

Servei d’urgència a la

vellesa (SAUV)

L'objectiu del SAUV és proporcionar acolliment residencial temporal a persones residents a la

ciutat de Barcelona, més grans de 65 anys (o excepcionalment de menor edat), que per diversos

motius es troben en una situació d’urgència social, inclosos els presumptes maltractaments, i on

l’única resposta vàlida és l’ingrés en un centre residencial per a gent gran. Aquest servei ha

crescut molt en els darrers anys. Es va fer un anàlisi acurat dels motius d’aquests creixement, els

perfils que s’atenen, ... i s’han establert un seguit de millores de cara a garantir una adequada

atenció centrada en la persona i ha disminuir l’impacte d’altres sistemes (salut i residències)

produeix en el servei municipal. Hi ha diferents grups de treball entre les diferents

administracions implicades que estan treballant sobre aspectes per a seguir millorant. Per altra

banda, s’ha treballat i dut a terme una licitació per l’homologació de places en residències

privades pel SAUV que garanteix la concurrència pública i el compliment deferents recursos de la

ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació,

1.8 Ajuntament de

Barcelona. Gerència

de Presidència i

Economia

Dret de tanteig i

retracte

L'Ajuntament de Barcelona, pot exercir els drets de tanteig i retracte directament o a través

d’entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia competents en matèria d’habitatge, en

benefici del municipi, d’altres entitats vinculades que en depenen, de societats mercantils de

capital íntegrament públic, o en benefici d’entitats sense ànim de lucre que formin part de la

Xarxa d’habitatges d’inserció.



1.8 COHOUSING

BARCELONA SCCL

Cohabitatge a

Barcelona

La finalitat és promocionar i desenvolupar des del respecte per l'ésser humà, un compromís clar

entre la conservació del medi ambient i la sostenibilitat del seu hàbitat natural amb

l'arquitectura, la construcció, l'urbanisme, el paisatgisme i la recuperació del patrimoni

arquitectònic. L'objectiu és fer compatible l'exercici d'una arquitectura de qualitat, la salut dels

seus ocupants i el respecte pel medi ambient. Socialment estem davant d'una experiència vital

que es nodreix compartint moments amb el grup que et permet creixa com a persona ajudant als

altres, cooperant entre tots i prenen decisions en consens que afecten la col·lectivitat. Els models

actuals de ciutat i habitatge pertanyen a un planejament obsolet de les relacions ús-consum i

persona -societat. Els projectes de cohabitatge o habitatge col·laboratiu són desenvolupats per

grups de persones que volen viure en veïnatge, combinant llars privats amb espais comunitaris i

amb diversos criteris de sostenibilitat, segons els interessos del grup. Aquferents recursos de la

ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar

resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat d

1.8 Direcció de Serveis

d'Infància, Joventut

i Gent gran.

Ajuntament de

Barcelona

Viure i Conviure projecte en fase de reformulació en el que el departament col•labora

1.8 Direcció de Serveis

d'Infància, Joventut

i Gent gran.

Ajuntament de

Barcelona

Reserva del 30%

habitatge públic

Perquè els i les joves es puguin emancipar independentment dels seus recursos



1.8 Direcció de serveis

d'intervenció social

Recerca i

implementació de

noves formes

d’allotjament

temporal que donin

resposta a les noves

situacions de mal

allotjament que

pateixen els

ciutadans de la ciutat.

Seguim obrint recursos d’allotjament temporal, amb espais més íntims i de menys capacitat en

global, cercant que la persona no perdi les seves capacitat i autonomia per a la pròpia cura. Cal

Muns, un recurs per 45 persones dividit en dos espais de 22 i 23 places, amb habitacions

individuals i dobles, especialitzat amb persones sensellar amb problemes de salut mental és un

exemple d’aquesta nova línia. L’obertura el proper any d’uns allotjaments col•lectius, amb

habitacions amb bany i espai de cuina per a una o dues persones, i espais comuns, també van en

aquesta línia. En aquest sentit, també s’ha acordat la inversió per a la reforma dels dos centres de

primera acollida més antics de la ciutat: Cister i Zona Franca.

1.8 Districte Gràcia

(Ajuntament de

Barcelona)

o Fer una diagnosi

per cercar sòl i

edificis (habitatge

públic i cooperatives

d’ús social), mapa

emplaçaments i cens

de pisos buits

Conjunt d'accions per prevenir la gentrificació dels barris del Districte de Gràcia, coordinadament

amb la teula de gentrificació de l'Ajuntament de Barcelona. cerca d'espai, cens de pisos buits,

compra d'habitatges per oferta pública....

1.8 Ecologia Urbana -

Ajuntament de

Barcelona

MPGM Nous

habitatges

dotacionals amb

equipaments de barri

L’habitatge dotacional públic és l'habitatge destinat a satisfer les necessitats temporals de

persones amb que requereixen acolliment o assistència residencial, com ara els joves, la gent

gran, les dones víctimes de la violència de gènere, o altres. Objectius de línia 1.8-10 (habitatge)

1.8 Federació d

'Associacions de

Veïns i Veïnes de

Barcelona

Promoció Habitatge

Cooperatiu

Promoció d'habitatge cooperatiu en sol cedit per l'Ajuntament Es tracta de promoció de

habitatge de cost assequible que es realitza als barris de la ciutat en funció de les disponibilitats

de sol Com a retorn l'Ajuntament rep una part del pisos per usos socials



1.8 Forum Salut Mental Participa a Fundacio

habitat 3

HÀBITAT3 és una Fundació impulsada, l'any 2014, per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social

de Catalunya, amb l’objectiu de donar una resposta col·lectiva i conjunta del Tercer Sector Social

a les gravíssimes necessitats existents en l’àmbit de l’habitatge al nostre país entre els col·lectius

de persones amb dificultats greus d’habitatge. La Fundació HÀBITAT3 és una eina de gestió

d’habitatges socials de lloguer posada a disposició dels projectes d’inclusió social de les entitats

del Tercer Sector Social que requereixen d’habitatge per poder dur a terme els seus projectes, i

també és una eina de gestió posada a disposició de les Administracions Públiques per atendre

demandes d’habitatge que desborden els parcs públics actuals. La Fundació HÀBITAT3 té com a

objectiu fonamentalcercar i obtenir habitatges de lloguer a preus molt baixos: - per destinar-los a

persones o famílies en situació de dificultat greu d’accés a un habitatge o en risc d’exclusió

residencial. - per facilitar a les Entitats del Tercer Seacions estan co-dissenyades i co-executades

en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica

(trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació

saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la

gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i

l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en 

1.8 Fundacio Itaca Foment del

cohabitatge

L'objectiu d'aquest programa és fomentar i promoure la implantació del model d'habitatge

cooperatiu en règim de cessió i normalitzar la seva existència. Donem suport tècnic, organitzatiu,

gestió econòmica i formació ajustat a cada grup específic fomentant l'apoderament i participació

de les persones sòcies i futures usuàries pel desenvolupament de nous projectes. Donem suport a 

l'impuls del model per part d'administracions locals i altres institucions dissenyant programes

amb l'objectiu d'implantar aquest model. Facilitem la transformació de patrimoni a projectes

d'habitatge cooperatiu.



1.8 Fundacio Itaca Habitat Saludable El dret a l'habitatge forma part del nostre imaginari com a Fundació. El programa "Habitat

saludable" pretén conscienciar a les persones que l'habitatge és més que un dret social.

L'objectiu és fer compatible l'exercici d'una arquitectura de qualitat, la salut dels seus ocupants i

el respecte pel medi ambient. La finalitat és promocionar i desenvolupar des del respecte per

l'ésser humà, un compromís clar entre la conservació del medi ambient i la sostenibilitat del seu

hàbitat natural amb l'arquitectura, la construcció, l'urbanisme, el paisatgisme i la recuperació del

patrimoni arquitectònic, i ho fem amb el protocol Hàbitat Saludable que és un sistema de

tècniques tradicionals aplicades amb l'arquitectura holística i l'urbanisme modern utilitzant

criteris referents a proporcions, orientacions, espais i altres que permeten dissenyar l'hàbitat

humà d'una forma saludable aplicant les correccions més favorables. Els models actuals de ciutat

i habitatge pertanyen a un planejament obsolet de les relacions ús-consuacions estan co-

dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social

del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la cons

1.8 Fundacio Itaca Borsa d'habitatge L’objecte es crear una borsa d’habitatge social que ajudi a la ciutadania a gaudir dels seus drets

fonamentals.  Ho fem de la següent manera:  Masoveria urbana . L’inversió amb els habitatges es

durà a terme de diferents formes Fons propis de la fundació Col·laboració amb tercers (privats o

públics)   Adquisició d’habitatges amb conveni amb Cohousing Barcelona SCCL De cada promoció

la Fundació adquirirà mínim d’un habitatge on els usuaris seran: Demandants de la borsa

d’habitatges dels Ajuntaments. Sòcis/es de la cooperativa que necessitin un habitatge de manera

transitòria.



1.8 Fundació Mambré HABITATGES DE

GESTIÓ EXTERNA

El programa d’habitatges de gestió externa facilita l’accés a un habitatge digne a persones en risc

d’exclusió a través del treball en xarxa amb les entitats socials que les atenen. La Fundació

Mambré cerca i adequa recursos residencials i els posa a disposició d’aquestes entitats perquè

elles en gestionin el funcionament. Actualment la Fundació Mambré disposa de més de 140

habitatges dedicats a aquest programa.

1.8 Fundació Mambré COHABITATGE Servei de lloguer d’habitatges o d’habitacions amb dret a ús d’espais comuns en pisos compartits

per a persones sense llar en un estat avançat d’autonomia personal, que tenen ingressos baixos i

no poden accedir al mercat públic ni privat de lloguer o relloguer d’habitacions degut als alts

preus i als costos d’inici de contracte (fiances, honoraris...). S’estableix relació directa entre

Mambré i el llogater, que garanteix seguretat en la tinença i sense entitat social intermediària.

1.8 FUNDACIO QUATRE

VENTS, FUNDACIO

PRIVADA

PISOS D'ACOLLIDA

AURA

Una característica del projecte és que les dones poden tenir fills/es fins 17 anys, això comporta

que l’equip educatiu realitza una Intervenció amb aquest/a jove, en una edat difícil, especialment

perquè a la mare li manquen habilitats per fer el suport que necessita el fill/a, pateix dificultats

personals importants degut a la seva pròpia situació personal, això suposa dificultats tant a

diferents nivells. El projecte té com a caracteristica principal l'edat dels infants, poden tenir fins a

17 anys i el fet que s'acepten dones sense legalitzar la situació però amb menors a càrrec, es

prioritza el suport humanitari, especialment per millorar la vida del infnts, que es el mes indefens

de tots. Es un projecte únic d'aquestes característiques, per tant és complementari amb altres

projectes existents, especialment de la Administració publica. Es realitzen accions de

sensibilització, a traves del full informatiu i jornades de la Fundació com a contribució a la

sensibilització de la societat del problema de la violacions estan co-dissenyades i co-executades

en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica

(trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació

saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la

gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

1.8 Institut Municipal

d'habitatge de

Barcelona

Compra d'habitatges

i edificis per destinar-

los a lloguer social

El programa es desenvolupa d’acord amb la instrucció que determina els preus de compra dels

habitatges que es puguin obtenir tant exercint el dret de tanteig i retracta previst al decret

1/2015, com mitjançant acords amb entitats financeres i grans tenidors, per ser destinades a

unitats de convivència en situació de risc d’exclusió residencial. TOTAL ADQUIRITS DES DE 2015:

426 habitatges - Adquirits: 289 (compra i exercici del tanteig) - Dret d’usdefruit (negociat amb

bancs): 137 El cost mig dels habitatges, inclosa la rehabilitació: 70.818 euros/ habitatge.



1.8 Institut Municipal

d'habitatge de

Barcelona

Ajut al pagament del

lloguer municipal

Reforç dels ajuts existents finançats per la Generalitat: − Lloguer just (Generalitat de Catalunya):

prestacions per al pagament del lloguer adreçada a col•lectius específics. 2.305 expedients al

2016 − Prestacions econòmiques d'especial urgència per afrontar situacions d'emergència en

l'àmbit de l'habitatge (Generalitat de Catalunya). 887 expedients a la ciutat (dades 2016) −

Subvencions per al pagament del lloguer (Ministeri de Foment) adreçada a nous sol•licitants.

4.210 expedients a la ciutat − Prestacions d’urgència social derivades de la mediació (Ajuntament

de Barcelona) amb un pressupost de 1.200.000 €. S’han tramitat 291 expedients. Consistents en

la prestació d'ajuts per al pagament del lloguer afinançada integrament per l'Ajuntament de

Barcelona amb una dotació de 8.600.000 €. Es van tramitar 2.453 expedients el 2016 El 2016 es

posa una nova línia de subvencions per a la inclusió d’habitatges al programa de la Borsa

d’Habitatges de Lloguer (Ajuntament de Barcelona) com a nova eina de negociació peracions

estan co-dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el

teixit social 

1.8 Institut Municipal

d'habitatge de

Barcelona

Mobilització

habitatge buit per a

incloure al mercat de

lloguer

Les tasques de captació d’habitatge buit per a fomentar la seva posada en el mercat de lloguer es

realitzen des de dos serveis: - Borsa de lloguer. És un servei de mediació entre propietaris

d’habitatges buits i possibles llogaters, amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’habitatges de

lloguer a preus assequibles. Per potenciar la Borsa d’Habitatge s’han millorat els avantatges per

als propietaris, fent especial incidència en: − La garantia en el cobrament de la renda de lloguer. −

La subvenció per obres d’interior d’habitatge. − Els incentius a la inclusió d’habitatges buits o la

regularització d’habitatges en procés judicial en tràmit per impagament de la renda. −

L’acompanyament tècnic, jurídic i social. I s’ha posat en marxa la campanya ‘Tu tens la clau’,

adreçada a potenciar la Borsa d’habitatge de lloguer com l’alternativa d’habitatge assequible a la

ciutat. - Programa de cessió d’habitatges privats Programa posat en marxa el 2015 d’acord amb

el conveni de col•laboració signat entre l’Ajuntament de Barferents recursos de la ciutat de tipus,

laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aq



1.8 Institut Municipal

d'habitatge de

Barcelona

Promoció de sòl i

habitatge protegit

per part del PMHB

L’objectiu és incrementar la producció d’habitatge per part de tots els operadors de la ciutat, tant

públics com privats i socials, per reprendre el ritme d’anys enrere i assolir la xifra de 13.500

habitatges protegits acabats el 2025. D’aquests, 8.800 seran de promoció directa per part del

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona/IMHAB. OBJECTIU: Construir 30 noves

promocions en 3 anys, (mitjana de 60 habitatges per promoció = 5.400 habitatges), amb una

inversió de 300 milions (3 anys) De les quals, el 63% estaran construïdes pel PMHB/IMHAB, amb

aportació de sòl municipal i un 30% del pressupost + 20% recursos PMHB/IMHAB + 50% BEI,

BdCE o similars.

1.8 Institut Municipal

d'habitatge de

Barcelona

Noves promocions

d'habitatge per a

cohabitatge,

fundacions i

cooperatives

L'Ajuntament subministra el sòl en dret de superfície a 75 anys a cohabitatge, cooperatives i

fundacions (i en el cas de les fundacions es donaran subvencions addicionals pel lloguer). la

distribució prevista és: a) El 4% per Cohabitatge b) El 17% per a Cooperatives que promouen HPO

que es venen en dret de superfície (sense ajuts públics i amb dret de recompra municipal) i

Fundacions que promouen i gestionen HPO en lloguer (ajut municipal, en cas que no rebin ajuts

d’altres administracions).

1.8 Institut Municipal

d'habitatge de

Barcelona

Operador

metropolità de

lloguer

Nou Operador Metropolità de Lloguer. Empresa propietat de l’Ajuntament de Barcelona (25%),

AMB (25%) i capital privat (50%). Capital public 120 milions (sòl i diners) + capital privat 120

milions (diners i, si en disposen, sòl i edificis per lloguer). - El soci privat es tria mitjançant licitació

pública - El sòl aportat per les institucions públiques serà en dret de superfície a molt llarg

termini. - Empresa orientada al benefici limitat. Dret de cobrament preferent sobre dividends del

capital privat (entorn el 4%) i compromís del capital públic de re-invertir els seus beneficis

preferentment en l’empresa. (calendari de tramitació aproximat: constitució societat estiu de

2018 Els habitatges promoguts es destinaran a lloguer assequible

1.9 Associació

Prohabitage

Desfent Nusos Desfent nusos i ens permet complementar i ampliar la resposta que oferim a les famílies en

programes d'inclusió Residencial. Segons el tipus de necessitats s'ofereix; poder disposar d'una

línia d'ajudes econòmiques per necessitats bàsiques i puntual i prestació de serveis com

desenvolupament d'habilitats en l'accés i gestió del habitatge, recerca de feina, consum

responsable, mediació i convivència, relacions intrafamiliars i assessorament legal.



1.9 Districte Ciutat Vella

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla Dintres La motivació més bàsica del Pla Dintres és fer front a les finques que es troben en un estat de

conservació més deficient. El Pla Dintres es fonamenta principalment en la Llei 18/2007, del Dret

a l’Habitatge, que reconeix i desenvolupa el dret de tota persona a un habitatge digne. En

concret, vol garantir el compliment dels paràmetres de qualitat i les mesures per a garantir-ne el

bon ús, la conservació i la rehabilitació que fixa aquesta llei. Per assolir els seus objectius el pla

utilitza tant la via coercitiva, obligant si cal a través de la imposició de sancions a que els

propietaris facin les obres ordenades però també a través de la via del conveni amb aquelles

comunitats de propietaris que tenen dificultats per a poder fer aquestes obres, en aquests casos

el pla estableix el que s'anomena la "subsidiaria pactada" que consisteix en la realització de les

obres per part de l'administració i que inclou facilitats en el pagament del seu cost.

1.9 Ecologia Urbana -

Ajuntament de

Barcelona

Ajuts a la

rehabilitació

d’habitatges

Els ajuts a la rehabilitació d’habitatge serveixen per impulsar l’accessibilitat i habitabilitat dels

habitatges amb l’objectiu de garantir un habitatge digne a tota la ciutadania. Entre els àmbits de

millora inclosos, es preveuen actuacions per millorar les condicions tèrmiques i l’aïllament acústic

dels pisos, per garantir que disposin d’instal·lacions adients i lliures de materials contaminants. En

la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació del 2017, l’Ajuntament de Barcelona destinarà 46,6

milions d’euros en ajuts per a la rehabilitació d’habitatges.

1.9 Federació d

'Associacions de

Veïns i Veïnes de

Barcelona

Suport jurídic

defensa drets

llogaters i abusos

bancaris

Els serveis jurídics de la FAVB donen servei d'assesorament a les persones del barris que tenen

problemes legals d´habitatge També es participa a les Taules d'Habitatge de diferents districtes

1.9 Institut Municipal

d'habitatge de

Barcelona

Index de preus de

lloguer a Barcelona

A l’espera dels canvis normatius necessaris per impedir lloguers abusius i en general per regular

els preus del lloguer s’ha creat l’Observatori de l’Habitatge de Barcelona (OHB), impulsat per

l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona i amb la col•laboració de la

Diputació de Barcelona. L’objecte és establir un marc de col•laboració estable entre les diferents

administracions públiques amb competència d’habitatge, centres d’estudi, agents privats i

entitats socials per disposar del màxim d’informació.

1.10 ADAMA Senderus Social Senderus Social és un projecte d'intervenció grupal i formatiu innovador dirigit a la inserció social

de persones en vulnerabilitat o exclusió social. Els beneficiaris/es adquireixen eines de gestió

emocional que els hi facilita la recuperació dels llaços familiars i socials, així com fer-se partíceps

de la seva comunitat.



1.10 Adoratrius-SICAR cat SICAR cat-Adoratrius El programa SICAR cat presta atenció integral a dones víctimes del tràfic d’éssers humans (TEH) i

els seus fils/es menors al seu càrrec. L’objectiu general del programa és el de restituir a Catalunya

els Drets Humans d'aquestes dones i els seus fills/es. Els objectius específics són: Atendre les

necessitats bàsiques i de salut en condicions de seguretat de les dones (i/o unitats familiars)

víctimes del tràfic amb fins d’explotació, oferint allotjament en condicions de seguretat i

confidencialitat. Promocionar l’autonomia de les dones (i/o unitats familiars) víctimes del tràfic

amb finalitats d’explotació a través de la prestació d’atenció social, sanitària, psicològica, jurídica

i sociolaboral. Contribuir al canvi social a través de la visibilització del fenomen del tràfic d’éssers

humans, especialment de dones i nenes, i la denúncia de la situació de les persones víctimes.

1.10 Ajuntament de

Barcelona - Direcció

de Salut

Pla de Salut Mental -

Accions per la

inserció habitacional

Facilitar l'accés a habitatges dotacionals per a persones amb malaltia mental Promoure la

incorporació de pisos en la Mesa d’Emergències Social per a persones amb malaltia mental.

Incorporar les entitats de salut mental en l’accés a la convocatòria d’adjudicació d’habitatges per

entitats d’inclusió social. Articular les mesures d’habitatge amb els programes de suport,

seguiment i tutoria pel manteniment de l’habitatge i el desenvolupament de la vida autònoma en

el domicili. Desenvolupar el programa “Housing First” per a persones sense llar amb malaltia

mental/patologia dual. Estudiar altres models d’habitatge i convivència que s’adeqüin a la

pluralitat de situacions pel que fa a les persones amb malaltia mental. Donar suport a entitats

amb projectes de vida independent per a persones amb malaltia mental, segons els protocols

establerts. Afavorir que les persones grans amb malaltia mental tinguin accés a recursos

residencials i siguin ateses amb un tracte digne, adequat i respectuós-

1.10 Ajuntament de

Barcelona

(Departament de

Transversalitat de

Gènere)

EFPP: Assessorament

específic a les

famílies

monomarentals en

matèria jurídica, de

drets socials i

d’habitatge.

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.39)



1.10 Associació Arep Habitatge Els serveis ofereixen llocs de vida a persones amb problemes de salut mental on, mitjançant la

comunicació, la comprensió i el respecte, hi hagi una bona convivència per a millorar l'autonomia

i la qualitat de vida, desenvolupant o recuperant les seves capacitats. Pots contactar-nos: - Quan

necessitis potenciar les capacitats d'autocura - Si necessites treballar la convivència i millora de

les relacions interpersonals - Quan vulguis reprendre la vida a la comunitat Serveis: - Llars-

residències: habitatge comunitari amb recolzament tècnic 24 hores al dia - Llars amb suport:

habitatge compartit entre 2 a 5 persones amb problemes de salut mental que comptem amb el

suport periòdic de l'equip tècnic segons les necessitats de cada persona - Suport a la pròpia llar:

recolzament tècni al domicili de la persona segons les seves necessitats.

1.10 Associació Benestar

i Desenvolupament

PIS

MATERNOINFANTIL

El Programa es compon de 2 pisos d'acollida temporal situats a la ciutat de l'Hospitalet de

Llobregat (7 places ). El programa inclou la cobertura de totes les necessitats de mares i fills / es a

l'habitatge. L'organització dels habitatges s'estructura en serveis de convivència general,

allotjament i cobertura de necessitats bàsiques, i atenció socioeducativa i terapèutica, amb servei

24 hores diàries els 365 dies de l'any. No disposa de cobertura presencial contínua, però es

compta amb un contacte telefònic d'urgència amb les professionals. S'ofereix allotjament

temporal durant 6 mesos mínim amb un màxim d'1 any d'estada (la temporalitat es determina en

el Pla de Millora Familiar, juntament amb la família i els serveis socials corresponents). La

intervenció s'organitza sota dos eixos clau de desenvolupament de les famílies, el treball

individual i el treball grupal o comunitari en el qual es reforcen aspectes socials i de suport bàsics

per a la consecució de l'autonomia familiar: Pla de Millora Familiar i Plferents recursos de la

ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una 



1.10 Associació Benestar

i Desenvolupament

PISOS I SERVEIS

RESIDENCIALS -

CAMS, SOVA i

EQUIPAMENT SANT

ELOI

Son recursos residencials que s’ofereixen com una llar alternativa a persones que viuen amb el

VIH i amb problemes d'exclusió social, que necessitin suport per a estabilitzar la seva situació de

salut i/o poder inserir-se socialment. - Atenció integral, foment de la convivéncia grupal amb la

participació activa de les persones usuàries. - El servei està destinat a cobrir les necessitats de

persones que tinguint un grau d'autonomia física i social que els permetin desenvolupar les

activitats de la vida diària sense l'assitència d'altres pesones. - L'atenció a la persona es centra en

l'acompanyament socioeducatiu, especialment en els aspectes que fan referència a la inserció

social. D'aquesta manera, l'acompanyament mèdic i sanitari, encara que és fonamental,

s'exterioritza del servei i es vincula als recursos de la xarxa pública normalitzada (xarxa primària

de salut, serveis hospitalaris, centres d'atenció a drogodependents). - Durant el temps que la

persona està al recurs es treballen totes aquelles habilitatacions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàrie

1.10 Associació per la

Inserció Social i

Laboral

ELNA (servei pont per

mares)

Aquest servei preten donar una llar a aquelles families monoparentals, de mares soles, per a que

puguin viure amb els seus fills en un ambient que fomenti un creixement adequat dels infants.

Les raons per les que han arribat a aquesta situació, de necessitar un lloc on ser acollides amb els

seus fills/es, és tant diversa com dones hi han. Algunes estan soles després d’haver patit per part

dels seus companys sentimentals violència de gènere, altres han arribat al territori provinents de

països amb un alt nivell de violència on els assassinats i la mort violenta estan presents a la vida

quotidiana, altres que han migrat en la recerca d’un futur tant per elles com per els seus fills i

filles. Però totes tenen coses en comú que estan soles, que han decidit tirar endavant amb els

seus fills/es, i que no tenen recursos suficients, i per tant necessiten una petita ajuda per poder

complir els seus objectius.

1.10 Associació per la

Inserció Social i

Laboral

Trajecte 1 i 2 (pis

d'autonomia per

joves)

El projecte dels pisos assistits. Aquest projecte s’ofereix com un servei residencial i de formació

per a joves d’edats compreses entre els 18 i 23 anys, amb inici del procés d’inserció social, laboral

i d’autonomia personal. També per a Joves d’origen immigrant amb pares retornats als seus

països d’origen i sense referent familiar ni recurs econòmics per seguir estudiant. Els recursos

tenen una capacitat de 11 places.



1.10 Associació

Prohabitage

Habitatge i Més L’Associació ProHabitatge desenvolupa projectes vinculats a l’accés a l’habitatge dels col•lectius

més vulnerables, especialment per famílies. El projecte Habitatge i + i Habitatge Supervisat

permet garantir la continuïtat de l’atenció dins l’habitatge als col•lectius més afectats per la

manca d’habitatge, en especial a les famílies amb menors a càrrec, amb un metodologia

d’acompanyament amb suport educatiu o supervisat en el marc del habitatge en funció de

situació de la família i de les seves necessitats. . Metodologia d' habitatge amb suport educatiu,

és una metodologia d'acompanyament familiar a la millora habilitats, basat en el suport familiar

per la identificació de punts de millora i acompanyament al desplegament de pla de treball per la

inclusió. Metodologia d' Habitatge Supervisat, que és complementari d’Habitatge i +, té com a

objectiu fomentar un model d’allotjament, de mitja/llarga estada o permanent, alternatiu per a

aquelles persones i/o famílies que seva limitació per l'accés habitatge és per ferents recursos de

la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER Q

1.10 Associació Punt de

Referència

Projecte Acull Acolliment temporal per a joves immigrants Els voluntaris del programa ACULL són famílies

enteses en un sentit ampli (parelles amb fills o sense, nuclis mono-parentals, singles) que volen

acollir a casa seva un jove immigrant major d’edat durant vuit mesos. Pel jove això suposa un

període de transició dins d’un ambient familiar que li permet assajar el seu projecte de vida

adulta. Per la família, la convivència amb un d’aquests joves suposa entrar en contacte amb una

realitat complexa com és la dels menors que migren sols, massa vegades simplificada i

estereotipada tant pels mitjans de comunicació com pel discurs polític. És un intercanvi que

afavoreix el coneixement i reconeixement mutu: de les persones, de les seves cultures i dels seus

estils de vida. Tot i que l’ objectiu del programa ACULL no és explícita o intencionalment

educatiu, l’experiència és viscuda tant per les famílies acollidores com pels joves immigrants com

un espai d’aprenentatge, una finestra oberta a altres models de funcionament social macions

estan co-dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el

teixit so

1.10 Associació Punt de

Referència

Pisos assistits: El

Trampolí i El Pas

Oferir un espai educatiu pels joves on poder rebre un suport global que els permet treballar

habilitats personals, socials i laborals, per tal que la seva emancipació es doni amb garanties

d'èxit. Donem especial importància a la relació directa i propera que estableixen el jove i

l'educadora del pis, que és cabdal per desenvolupar processos d'autonomia positius en el jove.

1.10 Associació Salut i

Familía

A RESGUARD Servei gratuït d’orientació jurídica en matèria d’habitatge adreçat a famílies en risc d’exclusió

social. Es dóna informació sobre lloguers, preus assequibles, documentació o formes d’actuar

contra els desnonaments .



1.10 Caritas Diocesana

de Barcelona

Pisos d'inclusió

compartits - Ciutat

Vella

Habitatges d’estada temporal, amb suport educatiu i de voluntariat, per a persones menors de 65

anys, que estiguin soles o bé per a dones amb fills en situació de vulnerabilitat social.

1.10 Caritas Diocesana

de Barcelona

Pisos d'inclusió

compartits - Eixample

Habitatges d’estada temporal, amb suport educatiu i de voluntariat, per a persones menors de 65

anys, que estiguin soles o bé per a dones amb fills en situació de vulnerabilitat social.

1.10 Caritas Diocesana

de Barcelona

Pisos d'inclusió

compartits - Sants

Habitatges d’estada temporal, amb suport educatiu i de voluntariat, per a persones menors de 65

anys, que estiguin soles o bé per a dones amb fills en situació de vulnerabilitat social.

1.10 Caritas Diocesana

de Barcelona

Pisos d'inclusió

compartits - Gràcia

Habitatges d’estada temporal, amb suport educatiu i de voluntariat, per a persones menors de 65

anys, que estiguin soles o bé per a dones amb fills en situació de vulnerabilitat social.

1.10 Caritas Diocesana

de Barcelona

Pisos d'inclusió

compartits - Llars

Sant Sebastià

Habitatges d’estada temporal, amb suport educatiu i de voluntariat, per a persones menors de 65

anys, que estiguin soles o bé per a dones amb fills en situació de vulnerabilitat social.

1.10 Caritas Diocesana

de Barcelona

Pisos d'inclusió

compartits - Ramon

Albó

Habitatges d’estada temporal, amb suport educatiu i de voluntariat, per a persones menors de 65

anys, que estiguin soles o bé per a dones amb fills en situació de vulnerabilitat social.

1.10 Caritas Diocesana

de Barcelona

Pisos d'inclusió

compartits per a

dones - Santa Maria

del Taulat

Habitatges d’estada temporal, amb suport educatiu i de voluntariat, per a persones menors de 65

anys, que estiguin soles o bé per a dones amb fills en situació de vulnerabilitat social.

1.10 Caritas Diocesana

de Barcelona

Casa Acollida Llar

Betania

És un recurs residencial i educatiu amb l’objectiu que les dones que provenen d’institucions

penitenciàries es reincorporin a la vida social, cultural i d’oci de l’entorn, a partir d’un procés

personal i grupal. Inclou un programa d’habilitats per a la vida quotidiana amb activitats diverses.

1.10 Caritas Diocesana

de Barcelona

Casa Acollida Marialar Per a dones soles i/o amb fills. Una acull situacions d’urgència, l’altra, és per poder-s’hi estar un

any o més. Els oferim un espai de contenció i seguretat i les acompanyem en el seu procés de

recuperació de les situacions de violència i/o vulnerabilitat que han viscut.

1.10 Caritas Diocesana

de Barcelona

Servei de Mediació

en l'habitatge

Servei de prevenció de l’exclusió residencial basat en la mediació i l’assessorament, tant per a

casos de propietat com de lloguer.

1.10 Caritas Diocesana

de Barcelona

Pisos d'inclusió

unifamiliars

Pisos de lloguer assequible amb acompanyament educatiu, d’estada temporal per a persones i

famílies amb fills en situació de vulnerabilitat social i econòmica. Gestionats per la Fundació

Foment de l’Habitatge Social.
1.10 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Difusió dels ajuts

relatius a

l'allotjament

El CSSBcn farà difusió dels ajuts relatius a l'allotjament entre els diferents col·lectius que atén.

1.10 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Difusió dels ajuts de

programes

d'habitatge

El Consorci té la voluntat de difondre, entre el col·lectiu dels i les joves ex-tutelades i les dones

víctimes de violència de gènere, els ajuts derivats dels programes de compartir habitatge.



1.10 Direcció de Serveis

d'Infància, Joventut

i Gent gran.

Ajuntament de

Barcelona

Asssessoria

d'habitatge compartit

Ajuda als i les joves per a emancipar-se independentment dels seus recursos

1.10 Direcció de serveis

d'intervenció social

Ajuts al lloguer. Línia d’ajuts de lloguer per a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat que accedeixen

als pisos socials a través dels habitatges amb serveis de gent gran i els habitatges de mesa

emergències.
1.10 Districte Les Corts

(Ajuntament de

Barcelona)

Pis inclusió per a

persones amb

discapacitat

Pis de trànsit a la vida independent de persones amb discapacitat intel·lectual

1.10 Ecologia Urbana -

Ajuntament de

Barcelona

Pla Especial

Urbanístic

d’Allotjaments

Turístics (PEUAT)

EL PEUAT és un instrument urbanístic per ordenar i controlar la implantació d’allotjaments

turístics a la ciutat i garantir els drets fonamentals dels ciutadans. La preservació del dret a

l’habitatge és el fet social més destacat que se’n deriva ja que cap allotjament turístic podrà

ubicar-se en un lloc amb funció d’habitatge en el moment d’aprovació de la norma; Amb aquest

instrument es preserva la funció de l'habitatge. El PEUAT regula la implantació d’establiments

d’allotjament turístic, així com d'albergs de joventut, residències col•lectives d'allotjament

temporal i habitatges d'ús turístic. Aquesta regulació respon a la necessitat de fer compatibles els

allotjaments turístics de la ciutat amb un model urbà sostenible basat en la garantia dels drets

fonamentals i la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Els habitatges d'ús turístic (HUT)

són habitatges cedits pel seu propietari, directa o indirectament, a tercers, de manera reiterada i

a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada ferents recursos de la ciutat de tipus,

laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER

1.10 Federació d

'Associacions de

Veïns i Veïnes de

Barcelona

Promoure polítiques

contra gentrificació

Campanyes amb entitats dels barris orientades a revertir les tendències d'expulsió de veïns i

veïnes del barris Es fonamentalment una campanya de sensibilització per buscar solucions



1.10 Filles de la Caritat,

Fundació Social

Espai d’acollida i

capacitació (Llar de

Pau)

L'Espai d'Acollida i Capacitació pretén donar un espai de dignificació a cadascuna de les persones

que s'atenen; on l'objectiu principal és que la persona pugui establir un vincle que li permeti

aconseguir la tranquil·litat i equilibri personal i emocional ,per tal de poder establir objectius de

futur que permetin desenvolupar el seu projecte vital. Es treballa vers la consecució de la màxima

autonomia possible, tenint en conte les seves capacitats i respectant els ritmes personals. En

resum és un espai de recuperació de dignitat, autoestima, capacitats i autonomia. L'espai

inicialment, és d'exigència mínima i bàsica, on inicialment s'observa la situació i el moment del

procés on es troba la persona. S'ofereix un lloc de trobada i relació entre les persones que hi

participen, per tal de crear un clima d'estabilitat i confiança que faciliti la presa de consciència de

la situació i realitat, necessària per poder començar qualsevol procés de canvi. L'espai continua

oferint un servei de capacitació laboral i un sferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres

1.10 Filles de la Caritat,

Fundació Social

Servei d'Acollida i

d'Atenció -(Obra

Social Santa Lluïsa de

Marilla)

El Servei d’Acollida i Orientació s'adreça a persones en situació d'exclusió social i sense llar, que

poden presentar diverses problemàtiques: toxicomanies, malalts de SIDA /VIH, dificultats

d'inserció laboral, excarcerades o internes en centres penitenciaris, manca de recursos econòmic.

Amb l'acollida i l'acompanyament individual, pretenem motivar la persona per tal que s’impliqui

en un procés de canvi i millora de la seva situació. S'ofereix acollida, orientació, seguiment i es

deriva a altres recursos segons les necessitats de la persona atesa.

1.10 Filles de la Caritat,

Fundació Social

Centre de Dia (Llar de

Pau)

Servei d'atenció diürna adreçat a persones que han iniciat un procés de millora mitjançant

seguiment socio-educatiu, supervisió de la medicació, tallers i activitats, i menjador social.

1.10 Filles de la Caritat,

Fundació Social

Icària Facilitem una llar en pisos compartits durant el temps de recuperació de l'autonomia personal i

econòmica. Oferim espais d'acompanyament per a recuperar rutines, promoure la creació de

vincles, i la inserció laboral. Es realitza un pla de treball individualitzat, i un itinerari personal

d'inserció social seguit per un professional de referència buscant que la persona assoleixi el

màxim grau d'autonomia possible.



1.10 Filles de la Caritat,

Fundació Social

Pis Tutelat (Llar de

Pau)

El Pis Tutelat de Llar de Pau és un recurs residencial d'estada limitada destinat a l'acolliment de

dones soles o amb fills que han estat subjecte de maltractaments físics i/o psíquics per part de la

seva parella i/o dels seus fills i/o familiars. Les dones que ingressen al pis pont han de presentar

un nivell d'autonomia suficient, tant pel que fa a l'àmbit relacional/de socialització, com pel que

fa a la cura i atenció dels fills al seu càrrec, que possibiliti realitzar un procés en un grup

residencial tutelat, sense presència continuada. Suposa una segona fase en el procés d'inserció

de dones derivades d'altres recursos d'acollida de la xarxa d'atenció a la dona que disposen de

suport professional durant les 24 hores del dia. L'objectiu principal és treballar al màxim

l'autonomia, en la fase avançada del procés vers la inserció sòcio-laboral fora del circuit específic

d'Atenció a la Dona.

1.10 Fundació Acollida i

Esperança

Programa

d'Acompanyament a

Persones Sense Llar

amb Malalties

Cròniques

El Programa d’Acompanyament a Persones sense Llar amb Malalties Cròniques consisteix en un

pis d’inclusió (Itaca) per a persones en situació d’exclusió social i que estan en procés de canvi

cercant la seva pròpia autonomia. La finalitat del programa és cobrir les necessitats bàsiques i la

integració social i laboral, alhora que possibilita un espai de participació ciutadana. El pis

d'inclusió Itaca té capacitat per a 8 persones i una plaça d’urgència, l'atenció és continuada les 24

hores del dia. Està ubicat al barri Gòtic, districte de Ciutat Vella.

1.10 Fundació Acollida i

Esperança

SAVA Servei

d'Acompanyament a

la Vida Autònoma

Des del SERVEI D'ACOMPANYAMENT A LA VIDA AUTÒNOMA (SAVA) es dóna suport als processos

d'autonomia de persones que viuen o han viscut en recursos residencials i que volen fer un pas

endavant cap a una vida més autònoma i independent i es busca garantir aquesta autonomia.

Se'ls ajuda en la recerca d'una habitatge (ja sigui en un pis a nom seu o rellogat o en un dels pisos

de l'entitat) i se'ls proporciona acompanyament socioeducatiu i emocional quan ja viuen de

manera independent, donant suport a l'autogestió dels propis objectius personals de vida

autònoma. Les 5 activitats principals que es duen a terme són: 1. Anàlisi del punt de partida. 2.

Recerca del pis i/o condicionament del mateix. 3. Acompanyament socioeducatiu i elaboració del

Pla de Treball Individual. 4. Reunions per la millora de la convivència i gestió de conflictes. 5.

Intervencions socioeducatives (visites domiciliàries, visites al despatx, acompanyaments, suport

telefònic, coordinació professional, altres gestions)

1.10 Fundació APIP-

ACAM

Centre Maria Feixa Centre residencial d'acollida a persones joves sense sostre. Suport als seus itineraris personals

d'inclusió social i laboral.

1.10 Fundació APIP-

ACAM

Acollida persones

refugiades

Acollida de persones refugiades, derivades pel programa estatal del Ministeri. Suport al seu

itinerari d'inserció social.



1.10 Fundació APIP-

ACAM

Centres Residencials

per a Persones amb

discapacitat

Centres Residencials per a Persones amb discapacitat. Centres Residencials d'Acció Educativa.

1.10 Fundació APIP-

ACAM

Habitatges d'inclusió Habitatges d'inclusió per a persones i famílies amb diverses situacions de necessitat social.

1.10 Fundacio

Champagnat

Llar Champagnat

Barcelona

La llar Champagnat és un habitatge que acull joves extutelats o sense habitatge per tal que

assoleixin les competències personals necessàries i l’autonomia suficient, promovent la seva

correcta inserció social i laboral.
1.10 Fundació Comtal Llar Germà Adrià A través del treball de la Fundació Comtal per promoure la inclusió social de joves en situació de

vulnerabilitat, detectem, que molts d’aquests joves que estan immersos en processos formatius,

no poden sostenir-los degut a les dificultats d’accés a recursos d’habitatge. El projecte de la Llar

Germà Adrià , vol oferir una resposta integral a aquesta necessitat, treballant per la plena

autonomia, a través l’apoderament i la participació directa dels joves en la construcció del seu

futur i intervenint de manera coordinada amb els diversos agents socials del territori. A través

d’aquest projecte oferim cinc places per acompanyar als joves en l’assoliment dels seus objectius

formatius, i en la construcció d’un pla de treball que els porti a la plena autonomia. Tot i que ens

plantegem la nostra intervenció des d’una perspectiva integral, la Llar vol atendre, preferentment

dues mancances: la falta de referents adults i la manca de xarxes de suport. En aquest sentit, els

joves comptaran amb el suport d’un referent eferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la

família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una

forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i

estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la família, uns ingressos

mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de banda, la demanda en

espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals, treballant les

mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què

volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb

responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del projecte contemplen

potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i més específica a través

de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i

la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que

possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i

educatiu, entre d’alt



1.10 Fundació Els Tres

Turons

Servei de Suport a la

Vida Independent

El servei s'adreça a persones diagnosticades d'un trastorn mental greu i en situació d'exclusió

social. Està constituit per diferents projectes (PSALL, Habitatges temporals,..) que contemplen

l'accés a un habitatge digne i facilitar el suport professional necessari per a afavorir la vida en

comunitat i potenciar la seva integració social

1.10 Fundació Família i

Benestar Social

Habitatges

d'Acompanyament

Gòtic.

En els últims anys la pressió immobiliària ha provocat que desapareguin les pensions i habitatges

amb relloger d'habitacions, el que està expulsant del barri a persones amb baixos ingressos

econòmics o dificultats per a l'organització econòmica per confluir diversitats de problemes

psicosocials. El projecte Habitatges d'Acompanyament Gòtic HAG, habilitarà tres pisos del mercat

lliure en el carrer Escudellers per a facilitar habitatge a sis persones adultes grans o persones

grans autònomes que requereixen suport social per a prevenir i revertir situacions de fragilitat,

exclusió social i dependència. La primera fase d'aquest projecte és la rehabilitació i habilitació

dels pisos per part d'una entitat d'inserció laboral del territori, impulsan la inserció laboral. La

segona fase és l'equipament implementant noves tecnologies que permetin i facilitin la

sostenibilitat, l'estalvi i la prevenció. En l'apartat de pressupost es detalla el cost d'aquestes fases.

La tercera fase és la implementació del projecte. Aquesferents recursos de la ciutat de tipus,

laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant 

1.10 FUNDACIÓ IPSS PISOS SOCIALS

COMPARTITS PER A

DONES

Servei d’acolliment temporal que té com a objectiu dotar a dones en situació de maltractament o

en risc d’exclusió social d’un habitatge adequat i practicable que constitueixi el seu domicili

habitual, i afavorir la màxima independència personal, la vida comunitària i la integració social

fins aconseguir l’accés a un altre tipus de recurs o una autonomia plena. S’ofereix: ◾Avaluació de

necessitats ◾Derivació i coordinació amb els recursos existents ◾Atenció social i jurídica

◾Orientació i suport en formació i reinserció laboral ◾Supervisió en les activitats de la vida diària



1.10 Fundació IReS Pis d'Inclusió de

Dones

És un projecte d’acompanyament socioeducatiu i allotjament transitori fins a l’assumpció de

l’autonomia per a dones soles o amb fills i filles que presenten algunes de les següents situacions:

• Absència d’una xarxa de suport familiar i social capaç d’oferir recolzament material i emocional.

• Manca d’habitatge ni possibilitat d’accedir-hi en aquest moment. • Dependència econòmica:

manca d’ocupació i dificultats socials i personals per a accedir-hi. • Situacions greus d’inestabilitat 

personal i social: violència domèstica, ruptures familiars, • Conflictes socials, etc. La finalitat

d’aquest servei és oferir un pla integral i temporal de transició a l’autonomia per dones en

situació de vulnerabilitat social i els seus fills i filles en un recurs residencial. En aquestes

situacions, la possibilitat d’oferir un procés integrat de suport a l’habitatge, acompanyament

educatiu, formació i inserció sociolaboral i xarxa social pot resultar determinant per a que la

persona desenvolupi la seva capacitat d’autonomia ecoferents recursos de la ciutat de tipus,

laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l

1.10 Fundació Mambré LLAR RONDA La Llar Ronda és un recurs residencial adreçat a persones sense llar, que són objecte de

seguiment social per alguna de les entitats amb les quals Mambré treballa estretament. Aquest

recurs ofereix 36 places repartides en 5 habitacions dobles i 26 d'individuals.

1.10 Fundació Mambré LLAR MAMBRÉ Recurs residencial d’urgència, per a estades temporals, dirigit a persones en situació d’alt risc

d'exclusió social, persones sense llar i sense xarxa social que segueixen un pla de treball per a la

seva reinserció. Consta de 22 places a les quals s’accedeix per derivació dels Serveis Socials o

d’altres entitats socials. En conveni amb l'Ajuntament de Barcelona. La Fundació Mambré

gestiona el funcionament quotidià d’aquest recurs: convivència entre els residents, relació amb la

comunitat de veïns, manteniment, neteja,... També es coordina activament amb les persones de

referència social dels i les residents per tal de detectar problemàtiques (laborals, familiars,

d’alimentació,...) que els afectin i facilitar acompanyaments puntuals en el marc del seu pla de

reinserció social.

1.10 Fundació Mambré PROJECTE ENLLAÇ El projecte Enllaç promou recursos d’allotjament residencial temporal destinats a persones

excarcerades o privades de llibertat en situació d’exclusió social que no disposen de suport

familiar o de xarxa relacional. El projecte Enllaç actualment ofereix 12 places distribuïdes en 3

pisos.
1.10 Fundació Maria

Raventós

Pisos amb suport per

a famílies

monoparentals

Són un recurs socioeducatiu adreçat a mares joves amb els seus infants que facilita la

consolidació de competències personals i maternals, i la construcció d'una nova xarxa de suport

informal que les permeti encarar l'emancipació positivament. UN espai de semiprotecció que fa

de pont entre un recurs d'alta intensitat i l'autonomia plena.



1.10 Fundació Privada

Bayt al-Thaqafa

Acollida residencial

temporal

Tenir una llar és el primer pas per poder iniciar un procés d'inserció i integració. Arribar a una

situació d'estabilitat econòmica, social i emocional, alhora que perseguir una plena autonomia

són els objectius que es persegueixen des d'aquest recurs. Els projectes d'allotjament temporal

de la Fundació Bayt al-Thaqafa són projectes de llarg recorregut. Un acompanyament proper

permet l'adequació de cada Pla de Treball Individualitzat, i el seu posterior seguiment. Aquest

recurs es complementa amb la resta de serveis que ofereix l'entitat per aconseguir així donar una

resposta global i integral a cada persona. A.T. per a Dones Espai residencial segur per a dones i

nens víctimes de violència de gènere i famílies madreparentales sense xarxa social. El projecte

ofereix, des d'una relació propera i afectiva, cobrir les necessitats bàsiques, i acompanyar les

dones perquè recuperin la seva plena autonomia. A.T. per a Refugiats Acollida, mitjançant el

Programa estatal de Refugi, de persones necessitades de protecció acions estan co-dissenyades i

co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i 



1.10 Fundació Privada

Llars Compartides

Llars Compartides.

Cohabitatge per a

gent gran amb pocs

recursos i en situació

de soledat

La Fundació (d'ara en endavant FLLC) es constitueix l'any 2003 de la mà d'una persona gran

jubilada inquieta per la situació en la que es trobaven altres persones grans del seu entorn amb

rendes baixes i que no podien accedir a un habitatge. L'objectiu de la FLLC és dignificar

l'envelliment de la gent gran pensionista i autònoma, mitjançant la convivència en una llar

compartida alhora que treballant amb els valors que caracteritzen l’entitat: convivència,

autonomia i dignitat. L’àmbit d'actuació es centra a Barcelona i Badalona. El projecte llars

compartides facilita l'accès a l'habitatge a persones grans que malgrat cobrar una pensió, no

poden pagar el lloguer d'un pis accessible i es troben en una situació de soledat no volguda.

Actualment s'atenen a 35 persones grans. El projecte es centra en 3 línies de treball amb un

mateix fi comú: possibilitar un envelliment digne a la gent gran.  Crear i mantenir entorns

familiars per a gent gran a través de la llar compartida com una alternativa d'habitatge

permaneferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre

d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i

activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de

pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una

necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la

necessitat de nous models de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el

compromís, la responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta.

Cal donar resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir un

aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM.

Totes les activitats i programacions del projecte contemplen potenciar l’empoderament de la

dona, treballant de manera transversal i més específica a través de l’Espai de la Dona,

conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i la societat que ens

emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que possibiliten l’accés a

diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres.

Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i

activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que s'arribi a situacions

extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment, apostem per un programa

integral, continu i molt proper perquè tots els agents i institucions dedicades al maneig d'aquesta

malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt més eficaç donada la situació actual. A

continuació, desgranem els diferents capítols del projecte d’intervenció grupal per a cuidadors de

malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels cuidadors es contempla a partir de la

crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la presentació de la iniciativa. Les inscripcions 



1.10 Fundació SURT OBRINT

PORTES.Empoderame

nt i Atenció social a

dones i famílies en

situació de pobresa

El projecte Obrint Portes, és un programa d’atenció social i empoderament de dones en situació

de pobresa. El projecte neix de la necessitat d’atendre les persones i les famílies, que més estan

patint la crisi econòmica i que per causa d’aquesta es troben en una situació de pobresa i

d’exclusió social. Obrint Portes, pretén ser una eina per a totes aquelles dones que han perdut les

seves xarxes de suport i que es troben en una situació de desemparament. L’objectiu principal és

millorar la qualitat de vida de les dones des de la perspectiva de l’empoderament com a eix

central, defugint d’una visió merament assistencialista. Les dones que formen part del programa

Obrint Portes, tenen l’oportunitat de cobrir les seves necessitats més bàsiques (menjar, roba,

habitatge, etc.) i alhora rebre les eines necessàries per a poder ser el màxim autònomes possibles

(grups d’empoderament, orientació laboral, formació, etc.) La principal finaqlitat és per tant la

d'afavorir la inclusió de dones i les seves famílies en les diacions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els

objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir

els drets socials -Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per construir una ciutat justa -Cap a

una nova relació en la producció de polítiques públiques El Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets

Socials de Nou Barris es concreta en 4 àmbits d’actuació. Cadascun d’aquests àmbits pretenen

recollir el conjunt de línies i accions que durant el període 2016 i 2019 l’Ajuntament de

Barcelona, des de les diferents àrees municipals prioritzaran: 1. Atenció social: que inclou serveis

socials, alimentació, salut, gent gran, dones. 2. Habitatge 3. Ocupació i treball 4. Educació i 1.10 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Cessió d’habitatges a

entitats de persones

amb discapacitat i/o

trastorn mental

Promoció de la cessió d’habitatges a entitats de persones amb discapacitat i persones amb

trastorn mental per al desenvolupament de projectes de vida independent.



1.10 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Subvencions

ordinàries a entitats

per a projectes de

vida independent

Subvencions ordinàries a entitats per a projectes de vida independent de prevenció de la

institucionalització i per a la desinstitucionalització de persones amb discapacitat.

1.10 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Grup d’habitatge i

vida independent en

el marc de l'Acord

Ciutadà.

Acord ciutadà: grup d’habitatge i vida independent per a la promoció de l’accés a l’habitatge a les

persones amb discapacitat.

1.10 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Grups de suport de

persones soles i/o

amb escassos vincles

Intervencions grupals adreçades a la millora d'habilitats socials i relacionals i ampliació de la

xarxa de relacions i, en alguns casos a impulsar la creació o el suport de projectes de grups de

convivència.

1.10 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Grups de duport amb

persones que han

d'assumir una nova

realitat a causa de la

crisi econòmica

Sessions de treball grupal adreçades a millorar la salut emocional de persones afectades per la

crisi (ajudar a assimilar la situació d'atur i les pèrdues relacionades, ampliar la participació en

activitats i les xarxes de relació, etc. i ampliar les oportunitats de participació en el mercat

laboral).

1.10 ISOM SCCL PISOS JOVES EN RISC Habitatges destinats a joves entre 18 i 21 anys sense recursos propis, ni familiars. Oferir una

alternativa al medi familiar inexistent, deteriorat o en greu dificultat. Oferir un acompanyament

educatiu durant el procés d'assoliment de l'autonomia personal. Potenciar una educació integral

dels joves pel que fa a la dimensió personal, relacional, laboral i formativa. Coordinar-se amb els

serveis socials bàsics, amb professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats

associatives i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis especialitzats.

1.10 Plataforma

d'Afectats per la

Hipoteca

Plataforma d'Afectats

per la Hipoteca (PAH)

Assessorament col·lectiu a tota la població que tengui problemes d'accés a l'habitatge, ja sigui

perquè no poden seguir pagant la hipoteca, el lloguer o en situació d'ocupació. Es donen les eines

per apoderar a la gent afectada, tant com informació com ajuda col·lectiva, ja sigui aturant

desnonaments o fent acompanyaments a l'administració. Tasques de visualitzar i denunciar les

situacions d'injustícia pel que fa al tema de l'habitatge.



1.10 XAPSLL de Barcelona Comisions de Treball

Permanent i Grups de 

treball de la XAPSLL

La XAPSLL s’organitza en comissions de treball de caràcter permanent, en considerar que

persegueixen objectius estructurals de la XAPSLL, i en grups de treball puntuals, que tenen la

finalitat de treballar i oferir resultats sobre un aspecte concret de la situació de les persones

sense llar. Objectius Generals derivats del PAM: - L’objectiu de ciutat del PAM 1.2 recull la

priorització de l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de

dependència, com persones sense llar. - L’objectiu de ciutat 1.2.4 del PAM recull l’atenció a les

persones sense llar, tot desenvolupant el programa d’atenció a persones sense llar, assegurant la

cobertura de les necessitats bàsiques i d’atenció al col·lectiu, tot ampliant la dotació dels serveis i

equipaments disponibles. Objectius en el marc de la XAPSLL: 1. Conèixer i analitzar la situació

de la població que es troba sense llar a la ciutat de Barcelona. 2. Elaborar propostes i mesures

per la lluita contra la pobresa i l’exclusió basades en una acions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenib

1.10 Xarxa d'Habitatges

d'Inclusió de

Barcelona (XHIB)

Anàlisi de tipus de

sortides, èxits, dels

habitatges d’inclusió

Es considera una “necessitat bàsica” disposar d’aquesta informació, i es crearà un grup de treball

dedicat a aquesta qüestió.



1.10 Xarxa d'Habitatges

d'Inclusió de

Barcelona (XHIB)

Reflexionar entorn

els principals reptes i

problemàtiques que

es troben les entitats

de la Xarxa i sobre el

marc legal genèric -

marc contractual dels

habitatges d’inclusió i

fer propostes

normatives, així com

compartir

coneixements i bones

pràctiques

relacionades amb

l’habitatge social.

Important per la necessitat de teixir i enfortir la XHIB, aprendre d’altres experiències positives en

habitatge social, consensuar els models de gestió i d’intervenció, per la necessitat d’aclarir punts

de certes situacions problemàtiques i reduir el sobreesforç de les entitats. L’objectiu és millorar

pràctiques i processos i resolent els reptes del dia a dia compartint coneixements que beneficiïn a

entitats i treballadors i poder incidir en la normativa, tot fent una denúncia de les dificultats que

implica el marc legal actual de la LAU (Llei d’Arrendaments Urbans), especialment en el trobar i

mantenir pisos a preus raonables per a les entitats i els usuaris, i dotar-se de nous instruments

legals per aconseguir l’èxit en la inclusió de les persones més vulnerables, o la resta d’actuacions

tindran moltes dificultats.

1.10 Xarxa d'Habitatges

d'Inclusió de

Barcelona (XHIB)

Elaborar el cens dels

pisos d’inclusió de la

XHIB i una cartera de

serveis compartits

per tal d’incrementar

el coneixement entre

totes les entitats i

organitzacions

membres de la Xarxa

Crear un mapa d’actius i una cartera de serveis que ens doni una visió global i “optimitzar

recursos, que permeti revelar la diversitat de serveis i models que agrupa la XHIB tot facilitant

una bona coordinació entre les diferents entitats i evitant el desconeixement de les mateixes

1.11 Ajuntament de

Barcelona

(Departament de

Transversalitat de

Gènere)

EFPP: Garantia de

disponibilitat

energètica i d'accés a

unes instal•lacions

adequades per cuinar

en condicions de

salubritat i seguretat.

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.53)



1.11 Ajuntament de

Barcelona

(Departament de

Transversalitat de

Gènere)

EFPP: Realització

d'activitats

formatives i de

sensibilització sobre

alimentació saludable 

tenint en compte les

perspectives

interseccional i de

gènere.

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.54)

1.11 Associació LaFinKa

Barcelona

Suport a necessitats

bàsiques

Suport a necessitats bàsiques de les persones en risc d'exclusió social tant a nivell alimentari, com

roba, productes d'higiene, neteja i altres necessitats com mobiliari, utensilis, electrodomèstics,

etc...fent servir la xarxa comunitària i de proximitat per crear noves aliances.

1.11 Caritas Diocesana

de Barcelona

Entrega d'aliments i

Robers

La majoria de projectes formen part de la xarxa de les Càritas parroquials i arxiprestals on es

lliuren aliments, roba, productes d’higiene, parament de la llar i altres ajuts que permeten cobrir

les necessitats bàsiques. Alguns punts s’han agrupat en Centres de Distribució d’Aliments (DISA)

per oferir a les famílies una alimentació més completa i variada.

1.11 Caritas Diocesana

de Barcelona

Menjador social Sant

Cebrià

Aquests centres diàriament ofereixen suport personal, àpats i serveis com: orientació sanitària,

dutxa, bugaderia, consigna i domiciliació de correu.

1.11 Caritas Diocesana

de Barcelona

Menjador Canpedró Aquests centres diàriament ofereixen suport personal, àpats i serveis com: orientació sanitària,

dutxa, bugaderia, consigna i domiciliació de correu.

1.11 Caritas Diocesana

de Barcelona

Menjador Emmaus Aquests centres diàriament ofereixen suport personal, àpats i serveis com: orientació sanitària,

dutxa, bugaderia, consigna i domiciliació de correu.

1.11 Caritas Diocesana

de Barcelona

Menjador Cafè just Aquests centres diàriament ofereixen suport personal, àpats i serveis com: orientació sanitària,

dutxa, bugaderia, consigna i domiciliació de correu.

1.11 Creu Roja a Barcelon Kits de Suport Social Lots que contenen productes per cobrir les necessitats bàsiques de persones en situació de

vulnerabilitat, especialment alimentació i higiene.

1.11 Creu Roja a Barcelon Centre de Distribució

d'Aliments Zona Nord

Complement de l'alimentació bàsica de les famílies en situació de vulnerabilitat provinents dels

barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, mitjançant un model normalitzador, estil

supermercat, que es basi en visites programades, derivades, sense llistes d'espera ni cues, evitant

l'estigmatització en la relació d'ajuda.

1.11 Creu Roja a Barcelon Beques Menjador

(Alimentació Infantil)

Cobertura de la despesa del menjador escolar a aquelles famílies que es troben dintre del llindar

de la pobresa i no han tingut accés als ajuts econòmics de l'administració o bé no poden fer front

a l'import restant del cost per no tenir un ajut del 100% per part de l'administració.



1.11 Creu Roja a Barcelon Suport a

l'Alimentació

(targetes

precarregades)

Projecte per tal de pal·liar les situacions d'emergència relacionades amb l'alimentació en l'àmbit

familiar. Es tracta de facilitar targetes precarregades amb diners per poder fer la compra

d'aliments per tota la familia en establiments de proximitat.

1.11 Direcció de Serveis

d'Economia

Cooperativa, Social i

Solidària i Consum

Estratègia d’Impuls

de Política

Alimentària

Té com objectiu impulsar una política alimentària adreçada cap a la sobirania alimentària, el

consum responsable, la producció agroecològica, els circuits curts de comercialització i la

presència del producte agroecològic i de proximitat als mercats municipals, al mateix temps que

es garanteix la seguretat alimentària i es lluita contra el malbaratament d’aliments.

1.11 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Cuina per l'Ocupació Inserir en el mercat laboral persones de diferents grups amb alt risc d'exclusió, donant-los

formació i ocupació en punts de restauració o en altres empreses col•laboratives, alhora que

realitzar la distribució de menús socials saludables resultants de l’esmentada activitat formativa.

És un projecte social i sense ànim de lucre impulsat pel Districte d’Horta-Guinardó, i es proposa

com: 1) Espai de sensibilització en temes relacionats amb la salut, l’atur juvenil i la diversitat, amb

la cuina com eina de trobada intercultural. 2) Espai d’integració sòcio-laboral vehiculat per una

cuina i punt de venda per a la formació d’ajudants de cuina i cambrers.

1.11 Districte Sant

Andreu (Ajuntament

de Barcelona)

Hub alimentari al

barri del Bon Pastor

Aprofitant la remodelació de les instal·lacions del CAP del Bon Pastor. S’està treballant en el

projecte comunitari de creació d’un Hub alimentari en aquest barri, que reuneixi tots els

projectes relacionats amb alimentació i activitat física i també projectes de nova creació en

aquest àmbit, Per exemple: "Projecte endevantal" Tallers de cuina saludable, Banc d'aliments

(Disa)...
1.11 Filles de la Caritat,

Fundació Social

DiSA Sagrada Familia Aquest és un projecte de suport a l'alimentació de les persones i famílies vulnerables de la Dreta

de l'Eixample i de l'àrea d'influència de les parròquies implicades en el projecte: arxiprestat de

Sagrada Família i Sant Francesc de Sal·les. Aquest projecte pretén garantir la disponibilitat

permanent d'uns productes bàsics d'alimentació, alhora que les mateixes persones puguin triar

els productes que necessiten en funció del nombre de persones que constitueixen el nucli

familiar de convivència. La tria es realitza en un local amb prestatgeries on estan situats i

classificats els productes per grups en format de botiga d'alimentació.

1.11 Filles de la Caritat,

Fundació Social

Servei Lliurament

Aliments (Obra Social

de Santa Lluïsa de

Marillac)

Aquest servei pretén donar resposta a necessitats bàsiques d'alimentació, neteja, productes

d'higiene personal de persones o famílies del barri de la Barceloneta derivades de Serveis Socials.



1.11 Fundació Formació i

Treball

Gestió Alimentària El projecte de Gestió Alimentària (prevenció i reaprofitament) es desenvolupa a través de l'escola

d'hostaleria D'ins i té per objectiu impulsar la prevenció de residus alimentaris a través de la

captació dels excedents que generen les cadenes de consum (comerços, supermercats i grans

superfícies) així com centres de congressos i convencions. A més, es realitzen campanyes de

sensibilització per fomentar la conscienciació social i mediambiental sobre el malbaratament

alimentari. Els aliments recollits són seleccionats, classificats, cuinats i entregats com àpats

elaborats destinats a menjadors socials del territori. Amb la recollida d’aliments s’aconsegueix la

reducció de residus i el malbaratament alimentari mitjançant l’aprofitament del 80% de

l'excedent de producte alimentari recollit, la conversió a àpats elaborats del 60% del producte

alimentari recollit, l'increment d'un 10% d'empreses i organitzacions donants sobre la xarxa

actual de col•laboradors. A més, s’aconsegueix reaprofitar al màxim els excedentferents recursos

de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar

resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir un

aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM.

Totes les activitats i programacions del projecte contemplen potenciar l’empoderament de la

dona, treballant de manera transversal i més específica a través de l’Espai de la Dona,

conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i la societat que ens

emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que possibiliten l’accés a

diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultur



1.11 Fundació Formació i

Treball

Programa d’Entrega

Social per a Entitats

El Projecte d’Entrega Social per a Entitats desenvolupa la seva acció d’entrega de productes de

primera necessitat (roba i aliments) a persones en risc o en situació de risc d’exclusió social, un

col•lectiu en situació de vulnerabilitat que moltes vegades no arriba a accedir als recursos

existents, Serveis Socials, però si que van a Entitats Socials que els hi donen aquest recolzament.

Per aquest motiu, aquest projecte es fa en coordinació amb Entitats Socials i/o Serveis Socials del

territori amb la finalitat d’arribar a un major nombre de famílies beneficiàries. A més de l’entrega

social dirigida a les famílies beneficiàries, el projecte està dirigit a la reducció del residu (roba,

mobles,...) i del malbaratament alimentari. D’aquesta manera es poden reaprofitar i recuperar

alguns productes destinats a la Fundació per part de particulars, entitats i empreses. Al mateix

temps, la Fundació aporta l’experiència de més de vint anys en la gestió, tractament i distribució

de les donacions. Aquestes entregues es cacions estan co-dissenyades i co-executades en

col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica

(trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació

saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la

gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i

l’aïllament de la gent gran al bar

1.11 Fundació Privada

AVISMÓN-

CATALUNYA

Menús Socials a

domicili per a

persones grans febles

Es porta a domicili menjar preparat (menús complets, 1r i 2n plat i postres) a les persones grans

que, per raons de salut (malaltes o en convalescència) i/o dificultats de mobilitat, no poden fer-se

el menjar i no tenen prou recursos econòmics per disposar d’una alimentació diària suficient i

equilibrada. Amb aquest projecte s’està realitzant un treball en xarxa amb l’entitat social

Fundació FUTUR, dedicada a la reinserció laboral de persones en risc d’exclusió social, que

prepara en les seves cuines el menjar i l’envasa de forma convenient per el seu transport, i amb

les entitats ARAPDIS, GRUP CALIU, JOIA, ÍTACA i SEPTIMANIA, usuaris de les quals col·laboren

com voluntariat d’Avismón encarregant-se del lliurament dels menús als domicilis de les persones

grans.



1.11 Fundació Privada

AVISMÓN-

CATALUNYA

LOTS D'ALIMENTS Un cop al mes, es fa el lliurament a casa de les persones grans que ho necessiten, un lot amb

aliments bàsics: oli, arròs, sucre, llegum cuit envasat en vidre, galetes, llet, llaunes... productes

que, o bé provenen de donacions (Banc d’Aliments i Campanya pròpia de recollida), o són

comprats per l’entitat, quan no en queden al magatzem i es necessiten per poder completar

aquests Lots amb aliments bàsics per una alimentació variada. Un equip de voluntaris s’encarrega

d’emmagatzemar adequadament tots els aliments, ordenar-los per productes i dates de

caducitat i d’elaborar els Lots, posant els aliments en capses especialment resistents i lligant-les

amb cordill, per tal de transportar-los de forma segura, fins al domicili de les persones

beneficiàries. Els lots son repartits per TEB Bellvitge. MOLT IMPORTANT: Atenent a les necessitats

alimentàries específiques de persones que pateixen alguna malaltia (diabètics, celíacs) s’han

elaborat uns “Lots Especials” amb aliments adequats per aquestes persones (galetes i acions

estan co-dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el

teixit social del t



1.11 FUNDACIO QUATRE

VENTS, FUNDACIO

PRIVADA

SERVEI D'ATENCIO

D'INFANTS I FAMILIES

QUATRE VENTS (SAIF)

Projecte, especialment socioeducatiu, de PREVENCIO i d’atenció directa i global a infants i

famílies en situació de risc social i/o pobresa. OBERT les 24 hores de dilluns a dissabte, INCLOSES

VACANCES ESCOLARS. Infants: cobertura de les necessitats bàsiques, millorar la qualitat de vida i

el desenvolupament d’ aprenentatges bàsics per la integració escolar. Família. potenciar

habilitats parentals, possibilitar l’accés al mon laboral i/o formatiu, conciliar vida familiar i

laboral, donar resposta a necessitats bàsiques d’alimentació, higiene.., mitjançant beques i xecs

Quatre Vents. PERSONES DESTINATÀRIES DEL PROJECTE: Infants de 3 mesos fins a 5 anys, familia,

especialment monoparentals i en situació de vulnerabilitat, sense feina, o amb feines precàries i

horari amplia de 8 i 10h amb sous baixos. Immigrants sense legalitzar la seva situació. Guanyar el

concurs de L’Ajuntament de Barcelona “Faci Vostè d’Alcalde”, va ajudar i impulsar l’ inici del

projecte. L’any 1991, l’Ajuntament de Barcelona cedéis el Localferents recursos de la ciutat de

tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a

prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del

projecte contemplen potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i

més específica a través de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents

actius en el seu procés vital i la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès

per a les dones i que possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o

mancances, abans que s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. -

Finalment, apostem per un programa integral, continu i molt proper perquè tots els agents i

institucions dedicades al maneig d'aquesta malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt

més eficaç donada la situació actual. A continuació, desgranem els diferents capítols del projecte

d’intervenció grupal per a cuidadors de malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels

cuidadors es contempla a partir de la crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la

presentació de la iniciativa. Les inscripcions es podran realitzar a través del formulari web 



1.11 FUNDACIO ROURE Rebost comunitari

Fundacio ROURE

El Rebost Comunitari del Casc Antic és un projecte que cobreix les necessitats alimentàries de la

població en risc d'exclusió social. La distribució d'aliments té un format d'economat en el que són

les pròpies persones les que trien els aliments que necessiten, dignificant així l'ajuda alimentària.

Aquest format va acompanyat d'un sistema de punts on el treballador social que porta el cas

atorga a la familia un total de punts en funció dels membres de la unitat familiar i d'altres

circumstàncies. Es un projecte on es treballa de forma conjunta: les entitats socials del barri, els

serveis públics, a través de serveis socials i el sector privat

1.11 FUNDACIO ROURE Àpats en familia Es garanteix un àpat diari confortable i familiar, on poden anar-hi families amb nens, adequat a

les necessitats dietètiques i mèdiques dels usuaris. El projecte també es fa càrrec del sopar, que

els usuaris s'enduen en pícnics
1.11 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Sessions informatives

i tallers sobre

recursos i hàbits

alimentaris

Sessions informatives i tallers per a conèixer i aprofitar els recursos alimentaris, millorar els

hàbits alimentaris i facilitar la bona gestió econòmica de les famílies i els recursos de suport.



1.11 Nutricio Sense

Fronteres

BCN comparteix el

menjar

BCN Comparteix el menjar és un projecte que es va iniciar al setembre del 2012. Aprofita els

recursos alimentaris excedents dels hotels de 4 i 5 estrelles i empreses alimentàries de la ciutat i

l’àrea metropolitana de Barcelona i els distribueix a entitats que donen suport a ciutadans en risc

o situació d'exclusió social o pobresa. Des del setembre 2012 fins el desembre del 2015 s’han

recollit i distribuït més de 70 tones d’aliments cuinats. Actualment l’entitat disposa d’un vehicle

pròpi per la distribució d’aliments i es realiza recollida i distribució d’aliments de dilluns a

divendres, matí i tarda, amb l’objectiu de proveir aliments cuinats als centres socials i centres de

distribució solidaria d’aliments (DISAs) i reduir el malbaratament alimentari. Tenint en compte les

característiques dels beneficiaris del projecte i les mesures de control necessàries per recollir i

distribuir aliments excedents, BCN Comparteix el menjar treballa de forma coordinada i

complementària amb els diferents agents del territoferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la

família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una

forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i

estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la família, uns ingressos

mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de banda, la demanda en

espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals, treballant les

mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què

volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb

responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del projecte contemplen

potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i més específica a través

de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i

la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que

possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i

educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents

dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que

s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment, apostem

per un programa integral, continu i molt proper perquè tots els agents i institucions dedicades al

maneig d'aquesta malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt més eficaç donada la

situació actual. A continuació, desgranem els diferents capítols del projecte d’intervenció grupal

per a cuidadors de malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels cuidadors es

contempla a partir de la crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la presentació de la

iniciativa. Les inscripcions es podran realitzar a través del formulari web 



1.11 Nutricio Sense

Fronteres

Alimenta el teu futur L'alimentació saludable és un dels factors clau per la prevenció de malalties cròniques i el foment

d’un estil de vida beneficiós per la salut. Mantenir un pes corporal saludable i seguir una dieta

completa, variada i equilibarada contribueix a reduir el risc de malalties cròniques com la

diabetis, l'hieprcolesterolemia, l'obesitat o la tensió arterial alta. L'informe de Salut a Barcelona

2015 mostra que la salut no està distribuïda de forma homogènia a la ciutat sinó que és desigual

segons els barris, i les desigualtats socioeconòmques tendeixen a augmentar. Segons el mateix

informe els districtres més desfavorits económicament presenten els nivell més elevats de

persones amb dependència, com és el cas de la zona de l'eix del Besós, entre d'altres. A més a

més, la població de Barcelona en general presenta uns nivells baixos d'alimentació saludable

segons l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), els resultats de la qual mostren que només 1 de

cada 10 persones compleix amb a recomanació de prendre 5 o més raciacions estan co-

dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social

del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els

objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir

els drets socials -Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per construir una ciutat justa -Cap a

una nova relació en la producció de polítiques públiques El Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets

Socials de Nou Barris es concreta en 4 àmbits d’actuació. Cadascun d’aquests àmbits pretenen

recollir el conjunt de línies i accions que durant el període 2016 i 2019 l’Ajuntament de

Barcelona, des de les diferents àrees municipals prioritzaran: 1. Atenció social: que inclou serveis

socials, alimentació, salut, gent gran, dones. 2. Habitatge 3. Ocupació i treball 4. Educació i 



1.11 Nutricio Sense

Fronteres

Remenja'mmm REMENJA'MMM: "Fem xarxa contra el malbaratament alimentari". El problema del

malbaratament alimentari és un tema que preocupa les entitats ambientalistes des de fa anys

degut a l'estreta relació que té amb el medi ambient. La producció d'aliments requereix un elevat

consum de sòl, una quanitat molt important d'aigua i energia per processar-los, per això el

malbaratament implica un impacte ambiental innecessari que no ens podem permetre. Alhora,

malbaratar aliments en un planeta on 780 milions de persones passen gana i on la diferència

entre rics i pobres no para d'augmentar és encara més escandalós. Els darrers anys han anat

proliferant les iniciatives que denuncien i volen incidir sobre aquest fet, tan a nivell local com

global, i les tres entitats que presentem aquest projecte en som una mostra. Donat que, per la

tasca que realitzem, anem coincidint i ens encarem a les mateixes dificultats i reptes, veiem la

necessitat i la conveniència de coordinar-nos per sumar esforços i no perdre energies duplicant-

nos ferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres.

Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER

QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal

que pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant 

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar

resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir un

aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM.

Totes les activitats i programacions del projecte contemplen potenciar l’empoderament de la

dona, treballant de manera transversal i més específica a través de l’Espai de la Dona,

conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i la societat que ens

emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que possibiliten l’accés a

diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres.

Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i

activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que s'arribi a situacions

extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment, apostem per un programa

integral, continu i molt prop



1.12 ASOCIACION SUD

INTEGRACION

LA MERIENDA:

ACOGIDA A

PERSONAS SIN

HOGAR

LA MERIENDA ES UN PROYECTO DE ACOGIDA A PERSONAS SIN HOGAR. SE REALIZA LOS DIAS

LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 16:30 A 20:30. Se trata de un acompañamiento psicososial con

personas sin techo, para compartir con ellos una merienda- cena, escucharlos, dando atención y

acogida, desde el respeto, la aceptación y el afecto. Funciona desde Octubre del 2013. Se realiza

en el claustro de la Parroquia de la Concepción, en Barcelona. La Parroquia solo cede las dos

salas, no se realiza ninguna actividad religiosa. Fomentamos la participación ciudadana en el

barrio, ofreciendo un lugar de apoyo y contención a un colectivo ignorado y desatendido.

Compartimos a través de la música, poemas y charlas, creando un clima agradable y alegre.

Creemos en el acompañamiento psicosocial como herramienta para combatir la exclusión social.

En los comedores sociales abiertos en la ciudad de Barcelona, el principal objetivo es cubrir

solamente la asistencia alimentaria de las personas que acuden a ellos. La Merienda se distingue,

por el hacions estan co-dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del

projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de

substàncies addictives, accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i

l’abandonament dels estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum,

humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de

població en tendència a l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel

es troba a la fase de Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla

de Barris, a l'estiu de 2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant

Genís dels Agudells i La Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a

la psicòloga que la va atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de

persones vulnerables. Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena

d’alternatives de consum sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la

Fundació Formació i Treball de generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la

conscienciació mediambiental a través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, 



1.12 Associació Benestar

i Desenvolupament

Fuel Poverty Group El projecte Fuel Poverty Group amb el que es pretén disminuir la pobresa energètica entre els

col·lectius més vulnerables per evitar les conseqüències en la salut, l'economia i el rendiment físic

i cognitiu de les persones afectades. Aquest objectiu s'operativitza a través d'un programa de

formació de voluntaris/es, intervenció i sensibilització per a reduir els efectes de la pobresa

energètica , l'apoderament des i les consumidors/es i fomentar estratègies d'estalvi que

disminueixi les despeses energètiques. La combinació de coneixement d'una entitat social i una

entitat experta en l'àmbit de l'eficiència energètica permet desenvolupar un programa

d'intervenció més rigorós de reducció del fenomen de la pobresa energètica i tenir en compte la

dimensió social i la dimensió energètica i ambiental. El projecte s'estructura en tres fases i

dimensions: a) Captació i Formació de Voluntaris/es b) Disseminació i capacitació de la població

diana Un cop finalitzada la formació el grup de persones voluntàries realitza 3ferents recursos de

la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en e

1.12 Associació LaFinKa

Barcelona

Lluita contra pobresa

energètica

Ajudar a persones en risc d'exclusió social a informar sobre els seus drets en qüestions de

pobresa energètica i formes per millorar i disminuir la seva despesa energètica (revisió de

factures, gestió de bo social), fer d'enllaç amb els programes de fuel poverty group per millorar la

despesa energètica amb diferents programes i mitjans, col.laborar en el seguiment dels casos i

aclariment de dubtes.

1.12 Ciutat i valors

fundació de serveis i

iniciatives de la

ciutat de Barcelona

Servei de detecció i

reducció de la

pobresa energètica

L'objectiu del servei és combatre la situació de pobresa energètica, garantir el drets que

contempla la legislació vigent pel que fa als subministraments bàsics i millorar l'eficiència de les

llars de la ciutat de Barcelona, especialment de les més vulnerables. Així mateix, l'assoliment

d'aquest objectiu permet també promoure la inserció ocupacional de persones amb especial

dificultat d'accés al mercat laboral que formen part de l'equip d'aquest projecte.

1.12 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Detecció de

situacions de pobresa

energètica

Incorporar la mirada professional per tal de poder fer detecció de situacions de pobresa

energètica en els moments d'atenció a domicili en la realització del Programa Individual

d'Atenció (PIA) de les persones en situació de dependència.



1.12 Ecologia Urbana -

Ajuntament de

Barcelona

Punts d'atenció

energètica a la llar i

garantia de

subministraments

bàsics

Servei municipal especialitzat en proporcionar informació generalitzada envers els drets

energètics de la ciutat, assessorament personalitzat per la detecció i reducció de la pobresa

energètica i intervenció en les llars de famílies vulnerables. Tracta també, de desenvolupar uns

entorns físics, pròxims a la ciutadania, com a finestretes úniques d'informació i assessorament

energètic, degut a la necessitat de facilitar informació energètica a la ciutadania de forma neutre

i pròxima al seu entorn social i vivencial. L'objectiu serà aconseguir una proximitat territorial

alhora de poder donar resposta a la demanda d'informació energètica al ciutadà. Facilitar eines,

informació i coneixement energètic al ciutadà, així com ser un espai facilitador de tràmits lligats a

la vessant energia i llar (adequació de potència elèctrica, ratis de consums, sol·licitar el bo social,

conèixer la factura elèctrica, consell pràctics d'ús racional, ajudes existents i com sol·licitar-les...).

1.12 Fundacio de

l'Esperança

Projecte Pilot

Subministraments

Lluitar contra la pobresa energètica i treballar conjuntament per rebaixar la vulnerabilitat dels

nostres usuaris.. Hem estudiat i valorat conjuntament per tal trobar quines són les possibilitats de 

millora davant la seva situació precària (no únicament de tall de subministres) Reunions

operatives amb voluntaris de l’equip d’atenció al client de la Fundació de GNF i d’altres membres

voluntaris de la companyia. Sessions formatives obertes a públic per informar sobre estalvi

energètic i de subministraments.

1.12 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Punts

d'Assessorament

Energètic (PAE)

Servei municipal especialitzat en la detecció i reducció de la pobresa energètica, mitjançant la

informació, l’assessorament i l’acompanyament a la ciutadania en la garantia dels seus drets, així

com en la millora de tots els aspectes que contribueixin a evitar aquesta situació a través

d’accions organitzades en dos eixos: prevenció de la pobresa energètica i intervenció directa en

cas de pobresa energètica. L’objectiu del servei és combatre la situació de pobresa energètica,

garantir els drets que contempla la legislació vigent pel que fa a l’accés als subministraments

bàsics, i millorar l’eficiència de les llars de la ciutat de Barcelona, especialment de les més

vulnerables. Així mateix, l’assoliment d’aquest objectiu general permet també promoure la

inserció ocupacional de persones amb especial dificultat d’accés al mercat laboral que formaran

part del personal d’aquest projecte.

Objectiu general2

2. Incrementar l’equitat educativa i les oportunitats formatives i culturals al llarg de la vida. 



obj. línia entitat projecte descripció

2.1 Associació "in via" UBUNTU- APRENEM

JUNTS

A l’Espai Aprendre s’atén a la família en la seva globalitat, entenent el reforç educatiu com una

tasca en la que intervé l’infant o adolescent, la seva família, l’Espai i l’escola, i per tant tots els

agents implicats han d’anar en una mateixa direcció. Així es manté un contacte fluid i continuïtat

amb la família, per dotar d’eines a aquesta i que pugui traslladar la metodologia d’estudi i suport

a la llar. Així mateix al trobar-nos amb famílies en risc d’exclusió social, es fa un acompanyament

d’aquestes famílies, no solament amb el tema escolar, sinó podent donar recolzament en les

situacions d’angoixa i patiment per la seva situació i les seves problemàtiques. La intervenció es

realitza per professionals de l’àmbit pedagògic i amb experiència amb la intervenció en col·lectius

en risc d’exclusió social. A més es compta amb el suport de persones voluntàries, estudiants

universitaris de l’àmbit educatiu i social, amb una certa estabilitat temporal any darrere any.

L’objectiu general de l’Espai Aprendre és l’ferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàm

2.1 Associació Catalana

per a la Promoció

de les Persones

Sordes

ATENCIÓ A LES

PERSONES SORDES I

A LES SEVES FAMÍLIES

L'objectiu general del Servei d'Atenció a les Persones Sordes i a les seves Famílies és oferir

atenció, orientació i recolzament a les persones sordes i a les seves famílies, per aconseguir la

plena inclusió familiar, educativa i social, donant respostes ajustades a les seves necessitats

personals i familiars. Objectiu: - Reforçar l'actuació dels Serveis d'Atenció a les Famílies

d'ACAPPS, perquè s'inclogui com a part de l'itinerari de derivació i referent d'atenció i intervenció

familiar en l'atenció a la persona amb discapacitat auditiva, promovent el seu funcionament

eficaç i eficient, d'acord amb criteris de qualitat. - Estructurar una xarxa d'atenció de caràcter

intersectorial, amb l'objectiu d'oferir una atenció integral (recolzament facilitador, educatiu,

familiar, laboral i social), i al llarg de tot el seu cicle vital, a la persona amb discapacitat auditiva i

a la seva família.



2.1 Associació Educativa

Integral del Raval

Projecte Mòdum El projecte MODUM (Projecte Camí, en llatí) és un projecte innovador de mentoria per a l'èxit

educatiu de joves del barri del Raval que es troben en situació de vulnerabilitat social. En el seu

conjunt, són joves que si bé es troben al sistema educatiu (obligatori o postoblogatori), es

considera que des de l’acompanyament proper i de qualitat pròpia de la mentoria, es generaran

diferents aprenentatges personals suficientment significatius, per a comptar amb més

possiblitats i oportunitats davant els objectius personals i educatius de cada un dels i les joves

participants. Com elements novedosos i significatius d’aquest projecte, cal destacar: -Que el

perfil dels i les joves participants evidencia en molts casos situacions d’una alta complexitat

sociofamiliar. Aquesta realitat és compartida i avalada pels dos centres educatius participants de

manera regular en el projecte: INS Milà i Fontanals i INS Miquel Tarradell. -La realitat d’aquests

joves justifica la conveniència de comptar amb un perfil de mentors i mferents recursos de la

ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar

resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir un

aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM.

Totes les activitats i programacions del projecte contemplen potenciar l’empoderament de la

dona, treballant de manera transversal i més específica a través de l’Espai de la Dona,

conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i la societat que ens

emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que possibiliten l’accés a

diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres.

Fomentarem l’autoconeixement i

2.1 Associació narinan

Projecte Social

Familiar

Reforç escolar Suport escolar a infants de 6 a 12 anys, derivats de Serveis Socials, en col·laboració amb el Casal

de Barri i amb el projecte Ciberaula. Atenem uns 20 infants, des del passat novembre de 2016. La

base de l'associació és el voluntariat. Es treballa al Casal els dilluns i dimarts de 17,30 a 19,30



2.1 CASAL DELS

INFANTS ASB

ENTORN ESCOLAR

RAVAL

Entorn Escolar és un servei de promoció de l’èxit escolar d’infants i adolescents que es troben en

una situació de vulnerabilitat social. El servei ofereix suport a aquests infants i les seves famílies a

través de metodologies participatives per treballar el reforç als aprenentatges escolars, les

competències bàsiques i les habilitats socials i ho fa implicant en els processos a l’escola i l’entorn

com a agents claus. Destinatàries: Infants i adolescents escolaritzats de entre 3 i 16 anys que

presenten dificultats pel desenvolupament d’aprenentatges i/o assoliment d’objectius curriculars

en la seva escolarització degut a la situació de vulnerabilitat o risc social en què es troben per la

combinació o grau de dificultats socials, econòmiques i/o familiars. Els destinataris finals són per

tant també les famílies d’aquests infants i adolescents, com a beneficiaries i implicades en els

processos impulsats a partir de la intervenció amb els seus fills/es.

2.1 CASAL DELS

INFANTS ASB

ACCIÓ FORMATIVA

RAVAL

El projecte dona resposta a les necessitats acadèmiques i socioeducatives especifiques d'alumnes

d'aquest barri. Es un projecte que dins del mateix centre educatiu i en el seu horari, promou la

continuïtat dels estudis, treballant per millorar i minimitzar les conductes disruptives a l'aula. Es

desenvolupa a través d'un conveni amb el Consorci d'Educaciçó de Barcelona. A més a més,

compta amb una programa de beques de seguiment socioeducatiu per infants de 6 a 16 anys.

Destinatàries: alumnes que presenten dificultats d'adaptació al aula i més problemes de

seguiment del currículum normalitzat, amb inici de dinàmiques d'absentisme consolidat i

conductes disruptives vinculades a la desmotivació i/o manca d'expectatives respecte al seu futur

sociolaboral. També s'adreça a alumnes que requereixen un acompanyament fora de l'horari

escolar en el seu itinerari educatiu.

2.1 CASAL DELS

INFANTS ASB

UNITAT

D'ESCOLARITZACIÓ

COMPARTIDA

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), de cicle escolar i matricula viva, atén a joves de 14 a

16 anys, procedents de diferents centres educatius de la ciutat, a partir d’una oferta curricular

adaptada a les seves necessitats i un seguiment socioeducatiu intensiu articulat entorn els Plans

Educatius Individualitzats (PEI). Aquests plans es configuren entorn del desenvolupament de les

competències personals, socials i acadèmiques que l’alumne requereix per desplegar un itinerari

amb majors garanties d’èxit. En aquest procés d’elaboració i desenvolupament del pla de treball

és clau la participació i implicació dels instituts i les famílies. Joves de 14 a 16 anys escolaritzats

en centres d’educació secundària obligatòria, amb necessitats educatives específiques i greus

dificultats d’adaptació al medi escolar



2.1 CASAL DELS

INFANTS ASB

PROGRAMES DE

FORMACIÓ E

INSERCIÓ

El projecte de Formació i Inserció vol proporcionar a 15 joves d'entre 16 i 21 anys en situació de

risc d'exclusió social un programa de Formació Professional Bàsica vinculada al sector de les

instal·lacions elèctriques, aigua i gas amb una durada d'un curs escolar i un seguiment intensiu a

partir d'un treball personalitzat i integral. La finalitat d'aquest programa és proporcionar a

aquests joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar els estudis

de formació professional. Vol facilitar-los, també, els aprenentatges imprescindibles per accedir

al mercat de treball amb les millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Destinatàries: Joves del barri del Raval i la seva àrea d'influència, que tendeixen a socialitzar-ne

en entorns de carrer conflictius i/o pobres en estímuls i oportunitats, perdent capacitats, hàbits i

motivació. L’origen de la inactivitat la trobem en les ruptures en les transicions escola-treball, en

els fracassos laborals prematurs, en lacions estan co-dissenyades i co-executades en col·laboració

amb els diversos socis del proj

2.1 CEESC Dibuixar una

proposta actualitzada

del paper de

l'educació social en la

formació reglada

Generació d'espais continuats de disseny de les possibles conseqüències positives de la presencia

estable d'educadores i educadors socials en les institucions educatives reglades. Aportacions a les

línies de debat sobre vies d'actualització de la tasca educativa en l'àmbit de l'ensenyament.

2.1 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Disseny d'estratègies

d'intervenció davant

l'abandonament

escolar

El Consorci té l'objectiu de participar en el disseny d'estratègies d'intervenció en situacions

d'abandonament escolar prematur dels infants i adolescents tutelats/des.

2.1 CONSORCI

D'EDUCACIÓ DE

BARCELONA

Acollida equip de

cura i atenció

comunitària. Pla de

Barris

Incorporació de nous professionals de l’àmbit psicosocial als centres educatius per tal d’assegurar

l’atenció global dels infants i les seves famílies en els centres escolars públics dels barris amb Pla

de barris, facilitant el treball conjunt i la mirada comuna entre professionals de l’àmbit educatiu,

social i de salut .

2.1 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de barris.

Projecte Escoles

Enriquides

2.1 Districte Les Corts

(Ajuntament de

Barcelona)

Reforç Escolar Suport a nois i noies que no assoleixen els objectius educatius



2.1 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla d' Infància en risc La finalitat del programa és garantir l'atenció social i educativa a les famílies i als infants en risc.

Té com a objectius: -assegurar el dret a l'alimentació bàsica -assegurar el servei de menjador,

llibres, excursions i activitats escolars i extraescolars -garantir l'escolaritat equilibrada de

proximitat -garantir els programes contra l'absentisme, l'abandonament escolar prematur i fracàs

escolar -i promoure la igualtat d'oportunitats educatives més enllà de l'escola

2.1 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Dedeuauna "Dedeuauna" és un servei que intervé en la gestió del temps dels joves que no estudien ni

treballen, amb l'objectiu d'orientar-los en el procés de cerca d'alternatives formatives i/o

laborals. El fracàs escolar i la falta d'oportunitats laborals comporten situacions de desànim,

exclusió i aïllament. Aquesta situació provoca en alguns casos, que aquests joves que estan fora

dels circuïts formatius i/o laborals es trobin davant de jornades de temps no productiu. Aprendre

a gestionar l'ús del seu temps, alhora que es treballa l'actitud, i la motivació, pot contribuir a

millorar l'autoestima d'aquests joves i facilitar-los la inserció en el món formatiu i/o laboral i, per

tant, millorar la seva qualitat de vida i la de l'entorn social proper. A qui s'adreça? El programa

està dirigit a nois i noies de 16 a 25 anys que circumstancialment estan exclosos dels recursos

formatius o que no han aconseguit incorporar-se al mercat laboral. Què pretén? El programa es

planteja els següents objectius: Aconseguir el compromís ferents recursos de la ciutat de tipus,

laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a

prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del

projecte contemplen potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i

més específica a través de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents

actius en el seu procés vital i la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès

per a les dones i que possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus 



2.1 Districte Sants-

Montjuic

(Ajuntament de

Barcelona)

Suport a

l'escolarització per

alumnat de primària

Realització de reforç escolar a l'alumnat de 3r i 4t de les escoles públiques dels barris del Poble-

sec i La Marina

2.1 Districte Sants-

Montjuic

(Ajuntament de

Barcelona)

Suport a

l'escolarització

ensenyament no

obligatòri

Acompanyament educatiu a alumnat d'educació no obligatòria dels instituts Rubió i Tudurí i La

Mercè

2.1 Districte Sarrià-Sant

Gervasi (Ajuntament

de Barcelona)

Foment de l’ús del

transport públic per

la millora del entorns

escolars

Continuïtat de col•laboració amb la Fundació Abertis i la Fundació Síndrome de Down per

projectes específics en l’àmbit escolar, com per exemple Kango

2.1 Fundació Comtal UEC COMTAL La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) és una mesura externa al sistema escolar, orientada

pels alumnes que tenen una clara inadaptació a aquest medi, dins el qual era difícil un procés

d’escolarització adequat. Des de la UEC Comtal s’elabora un itinerari integral i personalitzat per a

cada alumna/e, oferint un Projecte curricular adaptat sobretot en els àmbits d’orientació laboral i

d’habilitats personals, dels hàbits i les actituds, les competències bàsiques, la formació

instrumental de base i els tallers més manipulatius que varien segons l’any (cuina, fusteria,

manualitats, robòtica...) Es fa una atenció personalitzada a través de plans educatius

individualitzats (PEI), treballant amb un objectiu inclusiu, retornant el màxim d’alumnes a la

formació reglada, implicant a tots els agents que intervenen en el procés educatiu, compartint la

responsabilitat educativa amb les famílies, treballant amb equips professionals i generant un

treball d’atenció a la diversitat de qualitat, a partir d’un espai educatferents recursos de la ciutat

de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar respo



2.1 Fundació Comtal Programa de

Formació i Inserció

(PFI) – Fundació

Comtal

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) són voluntaris i estan dirigits a joves d’entre 16 i 21

anys, que hagin abandonat l’Educació Secundària Obligatòria sense l’obtenció del títol. Pretenen

proporcionar als alumnes la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar

estudis de formació professional i/o facilitar les competències pròpies per inserir-se al mercat

laboral com auxiliar. Tenen una duració de 1000 h, distribuïdes en un curs acadèmic. Des de la

Fundació Comtal s’imparteixen els PFI’s de “Auxiliar d’Hoteleria i Restauració” i “Auxiliar de

Comerç i atenció al públic”

2.1 Fundacio de

l'Esperança

CiberCaixa - Tens

Talent

Un dels pilars principals de l’atenció integral a les famílies recau en els aspectes educatius dels

fills. És per això que des de la Fundació de l’Esperança s’atén la diversitat i es posen a l’abast

diferents espais d’acompanyament, de reforç educatiu i de descoberta de talents, entre altres

activitats adequades a les necessitats individuals de cada Infant i adolescent. Educadors i

voluntaris, formats prèviament per cobrir les necessitats del servei, ajuden cada dia nadons,

infants i joves de 0 a 16 anys, i les seves famílies, a millorar tant en l’aspecte formatiu com en el

personal. Un servei que treballa de forma propera amb els infants, en coordinació amb la resta

de serveis del barri, i participa en les activitats festives i populars que s’hi organitzen. Casals de

Nadal, Setmana Santa i d'Estiu, Festivitats del barri, Festes de la Mercè, Castanyada, Carnestoltes,

introducció a la Robòtica Sant Jordi, Festes de Primavera, Festa Major del Gòtic i Dia del Joc., Són

només alguns exemples de la tasca que es faferents recursos de l

2.1 Fundació IReS Casal en Família Servei de suport i acompanyament integral a la família amb l’objectiu de millorar els vincles i

relacions familiars i fomentar una bona atenció assistencial, afectiva i educativa dels seus infants.

Aquest servei apodera a mares i pares per a que duguin a terme una bona atenció afectiva i

educativa vers els seus fills i filles. El projecte incideix en la millora del benestar personal de tots

els membres de la familia, en la millorra de les relacions entre ells i la utilització dels recursos

comunitaris. Es duu a terme a través d'activitats socioeducatives per mares i pares, per nens i

nenes, i també a través d'activitats familiars. S'organitzen en diferents grups: espai familiar, grup

de casal de petits, grup de casal de grans i grup de mares i pares. A l'estiu també es fan colonies

en familia i casal d'estiu al mes d'agost. Participen families amb nens i nenes de 0 a 12 anys.

2.1 Fundació Pere Tarrés Programes

socioeducatius per a

infància

Actualment la Fundació Pere Tarrés disposa de dos centres socioeducatius propis (reconeguts

com a centre obert). Aquests centres realitzen diversos programes i projectes. S'ofereix la

possibilitat que es pugin desenvolupar-se més centres com els dos que ja tenim en funcionament.



2.1 Fundació Pere Tarrés Programes de Reforç

Educatiu

La Fundació Pere Tarrés facilita a diverses escoles situades en entorns de vulnerabilitat la

possibilitat de desenvolupar programes de reforç educatiu. Es tracta de programes que, fora de

l'horari escolar, pretenen acompanyar a infants, adolescents i joves en l'assoliment de les

competències linguistiques i matemàtiqeus bàsiques per afavorir el seu èxit educatiu.

Potencialment es poden facilitar aquests programes a diversos centres educatius o altres marcs.

2.1 Institut d'Educació

de Barcelona

Ampliació del suport

educatiu a les Escoles

Bressol Municipals

Increment del nombre d’hores de suport educatiu a les escoles bressol municipals de Barcelona.

A partir del proper curs, es passarà de 17,5h/setmanals a 20h/setmanals per a cada unitat

escolar, és a dir, s’augmenten 2,5h de suport per a cada grup d’infants

2.1 Institut d'Educació

de Barcelona

Construcció de nous

centres educatius

Previsió de construcció de nous centres educatius: Primària: - Nou edifici escola Flor de maig -

Nou edifici escola Anglesola - Escola Entença - Escola La Maquinista - Escola de la Model - Escola

Eixample 2 - Escola Gràcia - Escola Cartagena Secundària: - Martí Pous - Maria Espinalt - Angeleta

Ferrer - Institut Vallcarca - Institut Clota - Institut 22@ 3 Instituts Escola - Trinitat Nova -

Antaviana - El Til.ler 2 nous espais professionalitzadors: - Rambla Prim - Cristòfol Colom

2.1 Institut d'Educació

de Barcelona

Estudi sobre la

situació de

segregació escolar a

Barcelona

Elaboració d'un estudi sobre la segregació escolar a Barcelona amb propostes actuació per part

de l'equip del doctor Bonal (UAB)

2.1 Institut d'Educació

de Barcelona

Escola de Segona

Oportunitat

Per tal de corregir d’abandonament educatiu prematur i d’atur juvenil es vol impulsar un nou

models d’escola que es caracteritza per la personalització i la flexibilitat dels itineraris formatius,

un acompanyament molt individualitzat i l’alternança entre formació i treball.

2.1 Institut d'Educació

de Barcelona

Projecte Menja Llibres Projecte d'acompanyament a la lectura per infants de segon i tercer de primària (de 7 a 9 anys)

que té per objectiu principal afavorir l'èxit escolar disminuir les diferències en la comprensió

lectora entre l'alumnat de la ciutat.

2.1 Institut d'Educació

de Barcelona

Projecte Escoles

Enriquides-nous

perfils professionals

de l'àmbit

socioeducatiu

61 nous professionals de l'àmbit psico-social (psicòlegs, educadors, tècnics d'integració, monitors

de lleure, MALL, CREDTIC) a 39 centres educatius públics.



2.2 Associació "in via" ENDAVANT- Ciutat i

Districte

OBJECTIUS GENERALS: 1. Prevenció i orientació: assessorar i acompanyar a la família davant de

les inquietuds i preocupacions de la vida diària que sorgeixen al sistema familiar, respecte a les

relacions, comunicació, nous tipus de famílies, autoconeixement com a família, tot atenent al

moment de desenvolupament dels fills/es i al moment del cicle de la família. Atenció a la família

individualment e interfamiliarment, en grup. 2. Atenció e Intervenció: acompanyar a las famílies

al moment de crisi o conflicte, per poder trobar les solucions als recursos de la pròpia família,

promovent el canvi, arribant a acords, aprofundint en les necessitats de la família més enllà de

les parts. Atenció intrafamiliar i atenció del sistema parental.

2.2 CASAL DELS

INFANTS ASB

MINÚSCULA RAVAL Minúscula és un espai dissenyat per a l’ acompanyament en la primera fase del desenvolupament

de la persona. Dirigit als nens de 0 a 3 anys que no estan inscrits en una escola bressol. I les

famílies estan fent processos formatius en altres entitats per tal de millorar la seva ocupabilitat.

El projecte està enquadrat en un projecte que atén a famílies en exclusió o risc d’exclusió social

tenint com objectiu millorar i/o prevenir aquesta situació. Destinatàries: Fills/es de 0 a 3 anys de

dones en situació de vulnerabilitat i exclusió social, que viuen al districte de Ciutat Vella i, en

algunes ocasions, a altres zones de Barcelona. És a dir, dones que la suma de diferents factors

com el baix nivell econòmic, la manca de xarxa social, els pocs recursos personals, la precarietat

laboral i sobre tot la manca d’autonomia els afecta directament i s’agreuja en el moment en que

tenen menors de 0 a 3 anys a càrrec.

2.2 CONSORCI

D'EDUCACIÓ DE

BARCELONA

• CONVIVÈNCIA ALS

CENTRES EDUCATIUS

El Consorci d’Educació estableix unes línies marc que volen donar reconeixement, impuls i

acompanyament als programes de promoció de la convivència, que es realitzen als centres

educatius. Entre els reptes, aquest curs hi ha la posada en marxa d’un Centre de Recursos

Pedagògics, especialitzat en Ciutadania i Valors, i l’ampliació de la Xarxa d’escoles i instituts per la

igualtat i la no discriminació. Des del Consorci, també s’està en procés d’elaborar un mapa de

programes i bones pràctiques sobre la convivència als centres educatius. Aquesta aposta, està

emmarcada en la Resolució ENS/585/2017 de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la

implementació del Projecte de Convivència als centres educatius dins el marc del Projecte

Educatiu de Centre, en un període de tres anys.

2.2 Creu Roja a Barcelon Espai de tarda Projecte que facilita un acompanyament integral a infants entre 6 i 12 anys en la inclusió en el

seu entorn escolar i familiar. Són infants en risc d'exclusió social i el projecte es desenvolupa amb

accions d'acompanyament socioeducatiu, cobertura de necessitats bàsiques i promoció de les

activitats d'oci i temps de lleure.



2.2 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Escola Bressol a la

Taxonera

construcció i posta en marxa de l'Escola Bressol Municipal a la Teixonera

2.2 Fundacio de

l'Esperança

Materno Infantil

/Parentalitat

Espai d’acompanyament i suport a les famílies pretén potenciar el vincle entre mare i fill i

esdevenir un lloc per compartir i escoltar. El coneixement del nadó, el vincle maternofilial, les

atencions bàsiques (aprendre a agafar la criatura o com se l’ha d’alimentar, qüestions d’higiene,

plor, etc.), el desenvolupament de l’infant (comportament, joc, llenguatge, socialització) o la

salut de la criatura (controls mèdics, vacunes, símptomes freqüents, maneres d’evitar accidents,

etc.) són alguns dels temes que es tracten en els diferents mòduls educatius del curs de criança

que la Fundació de l’Esperança ofereix a les noves mares per acompanyar-les en aquest procés

tan important.

2.2 Fundació Pere Tarrés Treball amb families La Fudnació Pere Tarrés, ha desenvolupat la Guia de Treball amb Families en entorns de

vulnerabilitat. La guia pretén donar orientacions concretes sobre com es poden generar espais de

treball amb families. Aquest espais i programes es basen en l'evidència que introduir un treball

amb families ajuda a prevenir situacions de desigualtat futures. Actualment la Fundació Pere

Tarrés està realitzant un doctorat industrial que preveu demostrar els resultats obtinguts del

treball amb families. Es proposa poder implantar aquests programes de Treball en Families en

multiples dispositius, preferentment en el marc de centres socioeducatius.

2.2 Fundació Pere Tarrés Programes de petita

infància

Els espais de petita infància són projectes adreçats a families amb infants 0-3 anys que tenen com

a objectiu acompanyar i donar suport als cuidadors principals en le seves competències

parentals; generant xarxes de suport informal, enfortin el vincle amb el seus fills petits,

reflexionant entorn la criança i adiquint habilitats i coneixements per tal d'assegurar el

desenvilupament òptim dels infants. La Fundació Pere Tarrés ha desenvolupat una guia d'espais

de petita infància que explica, fonamenta, desenvolupa i defineix la metodologia i avaluació

d'aquiests espais. Aquests espais poden implantar-se en diversos dispositius de serveis socials,

com poden ser, per exemple, els Centres Socioeducatius.

2.2 Institut d'Educació

de Barcelona

Noves Escoles Bressol 

Municipals

Construcció de 10 noves Escoles Bressol Municipals que suposarà un increment de 800 places

noves. Escola Bressol Aurora (Raval): (2017-2018) Escola Bressol dels Encants: (2017-2018) Escola

Bressol de Germanetes: (2017-2018) Escola Bressol Tres Tombs (ampliació-2017) Escola Bressol

Can Carrera (2018-2019) Escola Bressol Congrés –Indians: (2017-2019) Escola Bressol Casernes de 

Sant Andreu: (2018-2019) Escola Bressol Sants-Badal: (2017-2019) Escola Bressol Pere Calafell:

(2017-2019) Escola Bressol Trinitat Nova/Sant Jordi: (2018-2019)



2.2 Institut d'Educació

de Barcelona

Tarifació social a les

Escoles Bressol

Municipals

Implementació de la tarifació social durant el curs 2017-2018 a les Escoles Bressol Municipals

2.2 Institut d'Educació

de Barcelona

Projecte Impulsem el

0-3

Projecte Impulsem 0-3: Analitzar l’actual model d’EBM i definir quin ha de ser el servei educatiu

que volem a mig i llarg termini. Amb aquest procés de reflexió es vol identificar els reptes de

futur que ens permetin impulsar accions de millora del servei, com poden ser; la unificació dels

serveis públics de llars d’infants i escoles bressol, les ratios de professionals, la flexibilització dels

usos dels equipaments, els espais de criança, les llars de criança i altres sistemes d’atenció a la

petita infància que estan aflorant actualment, les necessitats educatives especials dels infants, els

espais familiars i el model educatiu 0-6, entre d’altres

2.2 Institut d'Educació

de Barcelona

Construcció de nous

Espais Familiars

Construcció de 4 nous Espais Familiars: Espai Familiar Aurora (2017-2018) Espai Familiar Sants-

Badal (2017-2019) Espai Familiar Trinitat Nova (2018-2019) Espai Familiar Tres Tombs (2017)

2.3 A12 Estudis i recerca 

Interuniversitària

Beca Teresa Morros A-12 Estudis i Recerca Universitària és una entitat cultural de formació contínua sense ànim de

lucre, fundada l’any 2008 en col·laboració amb la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i

de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URL). L'A-12 ERI forma part del conjunt

d'Aules Universitàries, que compta amb 40 anys d'experiència a Catalunya. Aquestes entitats

estan inspirades en la primera Universitat adreçada als Majors i creada a Tolosa de Llenguadoc

(França) l’any 1973. Avui en dia, el seu abast és mundial. L'A-12 ERI, a més de l'assoliment dels

objectius formatius, té com a finalitat el foment i l'expansió en la societat de programes de nivell

universitari on s'amalgamin el desenvolupament personal i el col·lectiu del seu alumnat,

mitjançant metodologies afavoridores de la integració de coneixements i de les relacions

intergeneracionals i solidàries en un clima distés i agradable, que, sens dubte, ajuda a fruir d'una

millor qualitat de vida. L’A12 es fonamenta en el convenciment de queferents recursos de la

ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i 



2.3 Associació Educativa

Integral del Raval

PROMETEUS: L'accés

a la universitat dels

alumnes del Raval

La finalitat del PROMETEUS és transformar la tendència del barri del Raval per tal de que el

màxim d’alumnes tinguin l’oportunitat d’accedir i cursar amb èxit estudis universitaris. Per a fer-

ho, ens basem entre d’altres en els següents principis: • Des d’una doble dimensió:

compensadora i transformadora • Contribueix a l’ èxit educatiu. Acompanyament i accions

complementàries • Té una base comunitària. Accions compartides entre l’administració local i

educativa, els instituts, la iniciativa privada de base socioeducativa i comunitària i l’àmbit

universitari El projecte compta amb tres fases de treball: Fase Instituts: sessions de motivació a

joves, sessions d’informació a famílies, reforçament de la tutoria i orientació i dels mecanismes

de coordinació amb entitats educatives del territori. Inclou també comptar amb criteris comuns

per a la selecció i desenvolupament de les accions i projectes que arriben als centres educatius.

Fase transició: té lloc quan els i les joves dels centres educatius superen les PAacions estan co-

dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social

del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el prog

2.3 BARCELONA ACTIVA CONSTRUÏM EN

FEMENÍ LES ALTRES

ECONOMIES

Programa a mida per a la creació i consolidació d’iniciatives emprenedores transformadores

liderades per dones, incorporant els valors de l'Economia Social i Solidària i l'economia feminista.

2.3 BARCELONA ACTIVA TALLERS I CÀPSULES

PER A IMPULSAR O

ENFORTIR

INICIATIVES DE

L'ECONOMIA SOCIAL

I SOLIDÀRIA

Activitats d’acompanyament i formació o càpsules formatives adreçades tant a persones que

vulguin emprendre en l'Economia Social i Solidària (ESS) com a empreses, iniciatives o

organitzacions de l'àmbit.

2.3 Barcelona Activa Construïm en Femení

les Altres Economies

Programa a mida per a la creació i consolidació d'iniciatives emprenedores transformadores

liderades per dones, incorporant els valors de l'Economia Social i Solidària i l'economia feminista

2.3 Barcelona Activa Tallers i capsules per

a impulsar o enfortir

iniciatives de

l'Economia Social i

Solidària

Activitats d'acompanyament i formació o capsules formatives, adreçades tant a persones que

volen emprendre en l'Economia Social i Solidària, empreses, iniciatives o organitzacions de

l'àmbit.



2.3 Caritas Diocesana

de Barcelona

Cursos de llengua Es treballa la incorporació de les persones a la societat d’acollida a partir de l’aprenentatge de les

llengües catalana i castellana en diferents nivells.

2.3 CNL de Barcelona ACOLLIMENT

LINGÜÍSTIC

Facilitar l'accés a l'aprenentatge de la llengua catalana a les persones en risc d'exclusió social que

viuen a la ciutat: - Oferta de cursos inicials i bàsics gratuïts - Diversitat d'oferta pel que fa a

horaris, territori i destinataris - Cursos inicials per a col·lectius específics - Cursos en col·laboració

amb les entitats del territori - Activitats de coneixement d'entorn

2.3 CNL de Barcelona VOLUNTARIAT PER

LA LLENGUA (VxL)

Facilitar la pràctica de conversa en llengua catalana i la relació entre persones amb llengües i

cultures diferents: -Creació de parelles lingüístiques -Proposta de participació en activitats

lúdiques i culturals als participants del programa VxL

2.3 Direcció de Serveis

d'Infància, Joventut

i Gent gran.

Ajuntament de

Barcelona

Viatjar per créixer

(ajuts econòmics als

viatges per a la gent

gran de l’IMSERSO)

• “Viatjar per créixer”. Programa lúdic-formatiu d’accions dirigides a les persones grans que

viatgen gaudint d’un turisme sostenible, respectuós, enriquidor i de qualitat. • Es presentarà amb

l’organització d’una trobada amb les persones que han de viatjar amb el suport de l’Ajuntament a

les places de viatges subvencionades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

promotor del programa “Turismo del IMSERSO”.

2.3 Districte Eixample

(Ajuntament de

Barcelona)

creix i descobreix - Observar, detectar i abordar aspectes a treballar amb cadascun dels adolescents. - Millorar les

habilitats socials i els hàbits d'autonomia dels nois/es. - Tenir un espai de relació informal amb

iguals promovent els respecte i la responsabilitat. - Detectar, orientar i realitzar seguiment dels

adolescents i de les seves necessitats. - Donar continuïtat al treball grupal amb menors que fins el

moment s’havia estat intervenint a nivell individual/familiar. - Incloure en el treball grupal

adolescents detectats des d’algun dels nostres serveis. - Afavorir la vinculació entre els educadors

i adolescents a partir de la interacció grupal. - Afavorir la relació entre els mateixos adolescents,

en espais contenidors. - Fomentar la igualtat de gènere trencant estereotips i rols de gènere -

Oferir una proposta d’activitats de lleure d’estiu preventives per determinats joves que no

participen en l’oferta de la campanya de vacances d’estiu, ja que no corresponen al seu perfil, i

d’altres activitats al llarg de l’any. - -ferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu,

cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de

diferents dinà



2.3 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Projecte Wikidones a

Horta-Guinardó

Projecte que pretén visibilitzar les aportacions històriques de les dones, pujant-los com a

continguts a la Viquipèdia. Consisteix en un procés de treball grupal en el qual es forma a grups

de dones per a la redacció dels articles i la posterior incorporació dels mateixos a la Viquipèdia. El

projecte té el valor afegit que suposa la formació en noves tecnologies. El projecte es va

desenvolupar al barri del Guinardó l'any 2016 (amb finançament del Departament de Feminismes

i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona) i ara està pendent d'iniciar-se un nou grup al barri de Sant

Genís entre finals 201 i inicis 2018 (amb finançament del Districte d'Horta-Guinardó, en el marc

del Pla de Barris de Sant Genís i Teixonera).

2.3 Federació Catalana

de Voluntariat

Social (FCVS)

Escola de Formació

de voluntaris.cat

L’Escola de Formació, amb gairebé 20 anys d’experiència, treballa, any rere any, per una

continuïtat i eficàcia en el voluntariat i potenciar les seves competències (habilitats, destreses o

capacitats) i el seu compromís. Comptem amb el reconeixement oficial de la Generalitat de

Catalunya, a través del Pla de Formació del Voluntariat (escola número 9). El professorat de

l’Escola de Formació són persones amb una àmplia experiència com a voluntaris i amb

coneixements específics sobre la matèria de cada curs. Es gestionen les següents activitats

formatives: - Formacions per Voluntariat d'atenció directe - Formacions per a persones tècniques

i coordinadores de voluntariat - Formacions a mida (catàleg formatiu)



2.3 Fundació Formació i

Treball

Programes de

formació i inserció

laboral

La feina és la millor alternativa per aconseguir la inclusió social de les persones i, per aquest

motiu, desenvolupem programes de suport a la recerca de feina, adaptats a les necessitats i

temps de cada persona. Cal descobrir el currículum ocult de la persona, definir el recorregut

professional i empoderar-lo per assumir el salt al mercat laboral. L’objectiu és clar: especialitzar-

se en un ofici per accedir a un lloc de feina. Així, un cop la persona dóna el salt al mercat ordinari,

el seu lloc de feina és ocupat per una altra persona en risc d’exclusió que inicia el seu itinerari

laboral. Durant aquest procés es fa un acompanyament per part dels tècnics per treballar: qui

sóc? (treballar l’autoestima, saber detectar les virtuts, recuperar la confiança), el currículum

(destacar aptituds, format, imatge personal), la recerca (canals de recerca de feina, seguiment

d’ofertes), l’entrevista (tenir confiança, establir una bona conversa, destacar actituds). Un cop

finalitzada la formació, es valora si està preparaacions estan co-dissenyades i co-executades en

col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica

(trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació

saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la

gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i

l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a l’alça i a major

dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de Planificació i

implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de 2017 s'ha

començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerable



2.3 Fundació Privada

Bayt al-Thaqafa

Formació Els processos migratoris impliquen moltes vegades haver de reformular les habilitats

iconeixements que una persona ha adquirit al llarg de la seva vida. L'aprenentatge de la(es)

llengua(es) i cultura de la societat d'acollida és un instrument bàsic per a les possibilitats

relacionals personals i amb l'entorn, per accedir a la formació reglada i ocupacional, al

coneixement de drets i deures i per anar consolidant un espai social que faciliti l'èxit del projecte

migratori. Acollida sociolingüística Oferim classes de castellà i català, des de nivells

d'alfabetització, com a vehicle d'integració social i com a eina de comunicació per a relacionar-se

amb l'entorn i amb la comunitat. També es desenvolupa formació específica en informàtica,

cursos per obtenir el carnet de conduir i per preparar els exàmens de llengua i cultura obligatoris

per obtenir la nacionalitat espanyola. Itineraris laborals Acompanyem les persones nouvingudes

o que necessiten reincorporar-se al mercat laboral per definir les seves habilitats iferents

recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la famíli

2.3 Fundació Privada

Escó

Espai Dona És un servei d’acollida, d’escolta i de trobada que vol contribuir a la promoció, formació i inserció

social i cultural de les dones en situació de vulnerabilitat social. A través de diferents tallers i

activitats, pretén oferir eines i recursos per enfortir les capacitats de les dones perquè siguin

agents actius del seu propi projecte vital.



2.3 FUNDACIÓ SOCIAL

DEL RAVAL

ESCOLA DE PARES I

MARES

Qui ens ensenya a ser pares/mares? No existeix cap carrera ni cap recepta màgica, és una cosa

que s'aprèn en el dia a dia, prenent el risc d'equivocar-se i aprenent d'això. Ser pares/mares és un

ofici, doncs, requereix fomentar moltes habilitats personals i familiars que ajudin a educar

ecològicament als fills/es, per això l'Escola de Pares i Mares s'encamina cap a un espai on es

puguin compartir idees, des de les diferents experiències familiars i culturals, pensant en les

necessitats dels fills/es, per a fomentar la seva socialització des d'una certa estabilitat i

maduració, que els permeti ser menys vulnerables davant els contratemps de la vida i els riscos

socials. El punt comú de les relacions pares-mares/fills-es és un conjunt de dubtes: quins són els

límits, com posar-los sense ser vist com l'enemic, què passa si no els poso, he de controlar tota la

seva vida perquè no li facin mal, què pot donar-li l'escola i què és la meva responsabilitat, com

negociar, com solucionar els conflictes de manera instrucferents recursos de la ciutat de tipus,

laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, asse

2.3 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Aprenem Junts - Proporcionar un espai d'aprenentatge i relació a l'usuari per tal que adquireixi la motivació i les

habilitats socials necessàries que donin suport al seu procés d'integració social. -Iniciar la persona

dins l'àmbit de la formació acadèmica. -Incidir en les seves dificultats relacionals i potenciar les

seves capacitats. - Millorar la convivència entre els participants. -Adquirir els hàbits de

socialització necessaris que els permetin integrar-se positivament en altres recursos i/o serveis.

2.3 Unió General de

Treballadors

Institut per al

Desenvolupament de

la formació i

l'ocupació (IDFO)

Formació continuada i accions d'informació, assessorament i orientació professional a les

persones treballadores per facilitar-les l'accés al mercat laboral i/o millorar les seves expectatives.



2.4 Ajuntament de

Barcelona - Direcció

de Salut

Pla de Salut Mental -

Accions de suport i

serveis per infants i

adolescents

Promoure i crear nous serveis d’escolta, orientació i acompanyament en els espais naturals de

relació d’adolescents, amb professionals que esdevinguin referents per aquest col·lectiu.

Promoure i crear nous serveis d’atenció i acompanyament de persones adolescents i adultes

joves en situació de crisi i/o urgència. Garantir una cartera de serveis equitativa i adaptada a la

realitat de cada territori entre els diferents CSMIJ i ampliar la dotació de recursos, a fi de reduir

les actuals llistes d’espera, la freqüència i la intensitat dels tractaments. Reforçar i ampliar la

xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i l’adolescència de Barcelona. Impulsar la Xarxa de

desenvolupament infantil i l’atenció precoç de la ciutat de Barcelona amb la vinculació dels

diferents serveis d’atenció a la infància. Apropar amb noves metodologies la intervenció a

infants, adolescents i població adulta jove amb malaltia mental i/o amb familiars amb malaltia

mental, en els barris prioritzats per l’existència de desigualtats soacions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines

2.4 Associació "in via" ESPAI FAMILIES Prevenció i orientació: assessorar i acompanyar a la família davant de les inquietuds i

preocupacions en vers la criança dels seus fills i filles, per millorar les seves habilitats parentals i

conductes de risc i exclusió en el futur dels seus fills i filles. L'objectiu principal de la formació que

s’ofereix és el de millorar l'eficàcia educativa de les famílies i, al mateix temps, incrementar la

integració de les famílies en el centre i la millora en la eficiència educativa del mateix centre. Fent-

ne partícip també a l’escola i altres organismes importants del territori en la creació d’aquest

espai i en les temàtiques de les xerrades.



2.4 Associació Benestar

i Desenvolupament

Preinfant PREINFANT és un programa de prevenció del maltractament infantil i d'acompanyament a la

maternitat que incideix prioritàriament en els aspectes vinculars i que té com a objectiu protegir

la salut física i mental de l'infant disminuint i / o eliminant aquelles situacions de risc que es

poden donar al llarg de l'embaràs i dels tres primers anys de vida, en un context familiar d'alt risc

psicosocial. Preinfant ofereix: - Suport emocional i treball del vincle durant l'embaràs i

posteriorment amb el / la bebè, amb la finalitat d'afavorir una vinculació confortable i potenciar

les competències parentals. - Suport en les cures de l'embaràs, pautes i habilitats de criança. -

Dinamització dels recursos de la xarxa amb la finalitat de, en cas de ser necessari, fomentar

l'adherència de les famílies amb la xarxa social i professional. El Programa serveix de suport per

preparar emocionalment a la futura mare, assegurar un vincle d'afecció segur entre la mare i el

nadó i oferir un suport psicoeducatiu fomentant el seguimenacions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandoname

2.4 Associació Benestar

i Desenvolupament

SEXART: PROMOCIÓ

DE LA SALUT SEXUAL

I REPRODUCTIVA

DIRIGIDA A JOVES

MIGRANTS

El projecte desplega estratègies dirigides a promoure un abordatge integral en l’àmbit de la salut

sexual i reproductiva des d’una perspectiva intercultural i de gènere a través de la selecció d'un

grup de joves referents migrants per ser formats/des en aquest àmbit. Un cop finalitzada la

formació, es desenvolupen els tallers educatius dirigits a un grup de joves realitzats pel/la jove

formador/a i acompanyats pel equip professional. Tots els temes es tracten a partir de casos

hipotètics i dinàmiques amb l'objectiu de no limitar l'activitat només al lliurament d'informació.

També es promou que el grup formuli les seves preguntes i/o dubtes abans d'iniciar la

intervenció. S'util itzen materials didàctics (gràfics i audiovisuals) en les llengües pròpies del grup,

a fi d'aconseguir una major comprensió i aprehensió dels conceptes treballats. Es prioritza l'ús

d'eines que permetin fer arribar la informació adaptada tant pel que fa a l'idioma com a la

cultura jove. El projecte, en última instància, replica els misferents recursos de la ciutat de tipus,

laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant



2.4 Associació Benestar

i Desenvolupament

Energy Control -

Acció preventiva i

comunitària en la

cultura d’oci nocturn

a Barcelona

Energy Control és un projecte d’informació i assessorament a població jove en contacte amb el

consum de drogues. El programa pretén des del seu inici (1997) contactar i oferir recursos de

reducció de riscos a joves consumidors recreatius de drogues en els propis espais de festa. Es

tracta d’una població de difícil accés i per a la que es busca establir contacte a través de l’ús

d’iguals procedents del col•lectiu destinatari (educació entre iguals) i el treball preventiu de

proximitat (outreach work) amb l’objectiu últim de promoure la salut comunitària i reduir les

incidències negatives relacionades amb el consum de drogues. Les accions dutes a terme tenen

molta acceptació entre els destinataris abastant un nivell d'identificació molt alt, fins i tot a

escala social més àmplia. El programa s’estructura entorn a les següents àrees d’actuació

(estratègies): » Educació entre iguals. » Acció preventiva de proximitat en oci nocturn. » Atenció

personalitzada a usuaris de drogues recreatives. » Treball preventiu ambacions estan co-

dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social

del territori.rietat econòmica (tras

2.4 Associació Benestar

i Desenvolupament

Tallers Drogues Aquestes intervencions estan dirigides a tota la comunitat educativa per tal d’aportar informació

útil sobre drogues, atenent les diferents necessitats de l’alumnat, la família i els/les professionals

que treballen amb joves i adolescents, siguin persones consumidores o no. La proposta

pedagògica s’orienta cap el foment d’una actitud crítica vers el consum de drogues fent èmfasi

en la presa de decisions i la responsabilitat personal. Treballem des d’un model de participació

activa, amb dinàmiques de confrontació on les persones assistents han de resoldre diverses

situacions properes a la seva quotidianitat. En tots els grups ens trobarem experiències diferents,

caldrà doncs, arribar a tots i a totes, dotant a les persones no consumidores d’elements de

resistència, construint una imatge positiva de la decisió de no consumir, sense que això impliqui

estigmatitzar al/la consumidor/a. Per a les persones que es troben més propers al consum de

drogues, es faciliten elements de reflexió i pautes d’usos no problemàtiferents recursos de la

ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, u



2.4 Associació Catalana

per a la Promoció

de les Persones

Sordes

Programa

d'Intervenció

Logopèdica per a la

promoció de

l'autonomia personal

i inclusió social de les

persones amb

discapacitat auditiva

El desenvolupament òptim del llenguatge, la precisió de la parla, la formació de conceptes, el

creixement social i emocional i l’adaptació a l’escola depèn de l’audició. Així doncs, el dèficit

auditiu pot tenir unes repercussions profundes per tota la vida. La importància d’una bona

adaptació protètica i un entrenament auditiu adequats són la primera passa del procés a

l’estimulació i (re)habilitació de la llengua oral que els nens i nenes amb pèrdua auditiva

necessiten per arribar assolir, de mica en mica, aquest llenguatge. La finalitat del Programa

d'Intervenció Logopèdica es fomentar i/o consolidar la llengua oral com a sistema de

comunicació dels infants i els joves sords, per tal de promoure la seva autonomia, i en definitiva,

la seva QUALITAT DE VIDA. Allò primordial es donar resposta a les necessitats que es deriven de

la discapacitat auditiva: dificultats d'audició i dificultats en el desenvolupament de la parla i la

comunicació. Per tal de disminuir els problemes, disfuncions o retards que presentenacions estan

co-dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit

social del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies

addictives, accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i

l’abandonament dels estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum,

humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de

població en tendència a l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel

es troba a la fase de Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla

de Barris, a l'estiu de 2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant

Genís dels Agudells i La Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a

la psicòloga que la va atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de

persones vulnerables. Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i



2.4 Associació Educativa

Integral del Raval

Serveis de Centre

Obert per a infants i

joves de 3 a 18 anys

Des dels Centres Oberts de l’AEIRaval, atenem a 160-170 infants, adolescents i joves d’entre 3 i

18 anys, a través d’un espai de suport social, preventiu i de promoció de les seves capacitats

personals. El projecte està liderat per educadors i educadores socials, referents de cada grup, i es

compta amb més de 90 voluntaris i voluntàries que ens donen suport dia a dia. Quan un nou

infant/jove entra al projecte, comencem un Projecte Educatiu Individualitzat que incideix en

qualsevol àrea que el nen o nena necessiti desenvolupar, atenent a cada nano d’una manera

única segons les seves necessitats i a través d’un acompanyament educatiu, social i emocional en

coordinació amb els agents socials i centres educatius que envolten al menor. També fem

especial recalcament als problemes i àrees d’interès propis de l’adolescència, treballant per la

prevenció de diferents conductes de risc a través de l’educació i la proposta d’alternatives

saludables com a estil de vida. Es treballa potenciant les capacitats de cada infanferents recursos

de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè



2.4 ATRA Let's Chat! parlem de

drogues i més.

Programa d'Atenció a

l'Adolescent i Jove

El Servei d'Atenció a l'Adolescent i Jove és un programa d’atenció i prevenció en drogues, salut

mental i altres conductes addictives (joc patológic, mòbil, internet, xarxes socials), dirigit a joves i

adolescents de la provincia de Barcelona amb edats compreses entre 12 i 25 anys, i a les seves

famílies. Ofereix serveis d'atenció, sensibilització, orientació i assessorament des d’un abordatge

integral de la persona, en base a la perspectiva de gènere i abordant la realitat de les dones en el

programa preventiu i d'intervenció, així com l’abordatge d’altres conductes de risc com són la

violència, l’assetjament escolar, la conducta afectiva-sexual o alimentaria, en els joves i les seves

famílies. La cartera de serveis consta de: 1- Servei d’Assessorament a Adolescents i Joves sobre

conducta addictiva i salut mental. Atenció psicològica i psicoterapèutica individual. El servei té

com a objectiu atendre al i la jove que presenta ús, abús o dependència a substàcneis o altres

condcutes addictives (videojocs, ludopacions estan co-dissenyades i co-executades en

col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica

(trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació

saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la

gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i

l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a l’alça i a major

dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de Planificació i

implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de 2017 s'ha

començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els

objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les

2.4 Caritas Diocesana

de Barcelona

Centre de dia Torre

Baró

S’adrecen a nens, nenes i adolescents, entre 6 i 16 anys, i les seves famílies. Diàriament i en

horari extraescolar, s’hi duen a terme programes d’habilitats i de creixement emocional, així com

activitats com el reforç educatiu, esports... Garanteixen el berenar i alguns dies el sopar.



2.4 Caritas Diocesana

de Barcelona

Centre Educatiu i de

Lleure CEL Bon Pastor

S’adrecen a nens, nenes i adolescents, entre 6 i 16 anys, i les seves famílies. Diàriament i en

horari extraescolar, s’hi duen a terme programes d’habilitats i de creixement emocional, així com

activitats com el reforç educatiu, esports... Garanteixen el berenar i alguns dies el sopar.

2.4 Caritas Diocesana

de Barcelona

Centre Obert

Glamparetes

S’adrecen a nens, nenes i adolescents, entre 6 i 16 anys, i les seves famílies. Diàriament i en

horari extraescolar, s’hi duen a terme programes d’habilitats i de creixement emocional, així com

activitats com el reforç educatiu, esports... Garanteixen el berenar i alguns dies el sopar.

2.4 Caritas Diocesana

de Barcelona

Centre Obert

Glamparetes

S’adrecen a nens, nenes i adolescents, entre 6 i 16 anys, i les seves famílies. Diàriament i en

horari extraescolar, s’hi duen a terme programes d’habilitats i de creixement emocional, així com

activitats com el reforç educatiu, esports... Garanteixen el berenar i alguns dies el sopar.

2.4 Caritas Diocesana

de Barcelona

Reforç educatiu -

Eixample

Compten amb professionals contractats i voluntariat que ajuden, dues tardes a la setmana, als

infants i als adolescents en etapa d’escolarització obligatòria a fer les tasques escolars i millorar

els hàbits d’estudi i de treball.

2.4 Caritas Diocesana

de Barcelona

Reforç educatiu

Gràcia

Compten amb professionals contractats i voluntariat que ajuden, dues tardes a la setmana, als

infants i als adolescents en etapa d’escolarització obligatòria a fer les tasques escolars i millorar

els hàbits d’estudi i de treball.

2.4 Caritas Diocesana

de Barcelona

Reforç educatiu Sant

Marcel

Compten amb professionals contractats i voluntariat que ajuden, dues tardes a la setmana, als

infants i als adolescents en etapa d’escolarització obligatòria a fer les tasques escolars i millorar

els hàbits d’estudi i de treball.

2.4 Caritas Diocesana

de Barcelona

Reforç educatiu -

Nou Barris

Compten amb professionals contractats i voluntariat que ajuden, dues tardes a la setmana, als

infants i als adolescents en etapa d’escolarització obligatòria a fer les tasques escolars i millorar

els hàbits d’estudi i de treball.

2.4 Caritas Diocesana

de Barcelona

Reforç educatiu -

Sant Andreu

Compten amb professionals contractats i voluntariat que ajuden, dues tardes a la setmana, als

infants i als adolescents en etapa d’escolarització obligatòria a fer les tasques escolars i millorar

els hàbits d’estudi i de treball.

2.4 CASAL DELS

INFANTS ASB

CENTRE OBERT

ADOLESCENT RAVAL

Espai d'acompanyament socioeducatiu enmarcat en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció

Primària i al Sistema de Protecció a la Infància i a l'Adolescència en Risc Social. En la seva acció

contempla l'acompanyament al desenvolupament de l'adolescent, la prevenció i detecció de

situacions de risc treballant conjuntament amb la xarxa del territori per a oferir un suport

integral. Els espais de participació son: - De curs : de dilluns a divendres de 16.30 a 19.45h. -

Vacances escolars: Casals Nadal i Estiu i Colònies Nadal, Setmana Santa i estiu. Destinataris:

Adolescents de 12 a 16 anys i les seves famílies.



2.4 CASAL DELS

INFANTS ASB

CENTRE OBERT

PETITA INFÀNCIA

RAVAL

Espai d'acompanyament socioeducatiu emmarcat en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció

Primària i al Sistema de Protecció a la Infància i a l'Adolescència en Risc Social. En la seva acció

contempla l'acompanyament al desenvolupament d'infants de 3 a 7 anys, la prevenció i detecció

de situacions de risc treballant conjuntament amb la xarxa del territori per a oferir un suport

integral. Els espais de participació son: - De curs : de dilluns a divendres de 16.30 a 19.45h. -

Vacances escolars: Casals Nadal i Estiu i Colònies Nadal, Setmana Santa i estiu. Destinataris:

Infants de 3 a 7 anys i les seves famílies.

2.4 CASAL DELS

INFANTS ASB

CENTRE OBERT

INFÀNCIA RAVAL

Espai d'acompanyament socioeducatiu emmarcat en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció

Primària i al Sistema de Protecció a la Infància i a l'Adolescència en Risc Social. En la seva acció

contempla l'acompanyament al desenvolupament d'infants de 8 a 12 anys, la prevenció i

detecció de situacions de risc treballant conjuntament amb la xarxa del territori per a oferir un

suport integral. Els espais de participació son: - De curs : de dilluns a divendres de 17h a 20h.

Vacances escolars: Casals Nadal i Estiu i Colònies Nadal, Setmana Santa i estiu. Destinataris:

infants de 8 a 12 anys i les seves famílies

2.4 CASAL DELS

INFANTS ASB

CENTRE OBERT

ADOLESCENT BESOS

Espai d'acompanyament socioeducatiu emmarcat en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció

Primària i al Sistema de Protecció a la Infància i a l'Adolescència en Risc Social. En la seva acció

contempla l'acompanyament al desenvolupament de l'adolescent, la prevenció i detecció de

situacions de risc treballant conjuntament amb la xarxa del territori per a oferir un suport

integral. Els espais de participació son: - De curs : de dilluns a divendres de 16.30 a 19.45h. -

Vacances escolars: Casals Nadal i Estiu i Colònies Nadal, Setmana Santa i estiu. Destinataris:

Adolescents de 12 a 16 anys i les seves famílies.



2.4 CASAL DELS

INFANTS ASB

CASAL JOVE ATLAS

RAVAL

Un Casal de joves és una associació juvenil compromesa amb la societat, que aglutina les

inquietuds dels i les joves, les quals es mobilitzen per trobar un espai comú d’intercanvi

d’experiències, un projecte que els permeti realitzar-se i desenvolupar els nostres interessos i

passions. Un Casal és un projecte d’autogestió, apoderament i participació juvenil, on són les

pròpies joves les que lideren l’entitat a través de la gestió, l’organització i la presa de decisions.

Cada Casal té una programació pròpia creada a partir dels interessos dels i les joves que en

formen part i de l’anàlisi de les necessitats i inquietuds que identifiquen les pròpies joves d’altres

joves del seu entorn. D’aquesta manera, el Casal és un espai gestionat per joves que creen

activitats per a altres joves, on pots trobar tallers, formacions, bucs d’assaig, espai de trobada,

jocs, cinefòrums, exposicions, concerts, jam sessions i un llarg etcètera. Una de les reivindicacions 

que comparteixen els joves és que cada cop és més difícil teacions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Gen

2.4 CEESC Garantir la formació

especialitzada i la

generació de

coneixement dels

professionals de

l'educació social

Programació quadrimestral de cursos i accions formatives, jornades, seminaris i espais de debat

professional amb l'objectiu de l'actualització dels professionals de l'educació social; presentació

de tendències i abordatge de realitats emergents en l'acció social; promoció d'espais de reflexió,

inercanvi i generació de propostes entre professionals, professorat universitari i estudiants

d'educació social.

2.4 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Impuls de programes

de salut (per a

infants, adolescents i

joves)

El Consorci vetllarà per tal que les entitats gestores (de Cases d'Acollida, CRAE, pisos per a joves

ex-tutelats/des i en situació de vulnerabilitat i dels recursos d'acolliment per violència masclista

amb infants, adolescents i joves menors de 21 anys) impulsin programes d'hàbits saludables i de

prevenció dels trastorns mentals entre els i les seves usuàries. Els i les tècniques del Servei

d'Infància i Dona del Consorci incorporaran aquesta mesura en la revisió de programacions i

memòries anuals, i en el seguiment dels seus centres assignats.



2.4 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Programes de millora

de la salut

El Consorci aplicarà, en l'atenció a les persones dels seus serveis i recursos: - Programes orientats

a la millora de la salut mental. - Programes de millora de la salut sexual i reproductiva i la

prevenció de malalties de transmissió sexual.

2.4 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Disseny de

programes de millora

de la salut

El Consorci té l'objectiu de participar en el disseny de programes de prevenció i atenció davant

malalties de transmissió sexual (fomentant una bona salut sexual i reproductiva), així com de

programes orientats a la millora de la salut mental.

2.4 Direcció de Serveis

d'Infància, Joventut

i Gent gran.

Ajuntament de

Barcelona

Xarxa dels Drets dels

Infants de l’Acord

Ciutadà per una

Barcelona Inclusiva

La Xarxa dels Drets dels Infants és una xarxa d’acció entre entitats de la ciutat de Barcelona que

treballen temes d'infància, amb l’objectiu general de promocionar i defensar el desenvolupament

dels drets universals de la infància a la ciutat de Barcelona. La Xarxa dels Drets dels Infants es va

presentar públicament el 29 de març del 2011, partint de les experiències prèvies en

l'organització del Dia Universal de la Infància els anys 2009 i 2010 entre moltes d'aquestes

entitats, i forma part de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. La xarxa té com a principal

finalitat la d'enfortir les capacitats de la ciutat en la defensa i promoció dels drets dels infants en

el marc de la convenció sobre els Drets dels Infants, amb especial èmfasi en el dret a la

participació, mitjançant accions de sensibilització, processos d'incidència política i intercanvi

d’idees, projectes i treball entre entitats.

2.4 Direcció de Serveis

d'Infància, Joventut

i Gent gran.

Ajuntament de

Barcelona

Participació dels

infants (garantir el

drets dels infants a

ser ciutadans i

ciutadanes de ple

dret)

- Creació d’un espai estable de participació dels infants i adolescents de Barcelona en els afers

públics per tal de garantir el dret a la participació dels nois i noies. - Establir estratègies de co

producció AMB i DES DE la mirada dels infants. I així fer visible el seu rol de ciutadania i exercici

de rol polític.

2.4 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de barris-

Promocionar l'oci

saludable entre els

joves a Can Soler i al

Centre Cívic de la

Casa Groga
2.4 Districte Sants-

Montjuic

(Ajuntament de

Barcelona)

Orquestra infantil i

juvenil La Marina

Creació d'una orquestra infantil i juvenil amb alumnat dels centres públics del barri de La Marina

2.4 Districte Sants-

Montjuic

(Ajuntament de

Barcelona)

Orquestra infantil i

juvenil del Poble-sec

(do d'acords)

Consolidar i enfortir l'orquestra infantil i juvenil del Poble-sec, mantenint els assajos setmanals i

realitzant 2 concerts anuals oberts al públic, amb l'objectiu de donar eines de desenvolupament

personal, musical i social als participants



2.4 Federació Catalana

de Voluntariat

Social (FCVS)

Mirades. Veure i

viure el voluntariat

Programa adreçat a les escoles, IES i Universitats, que, a través de la metodologia Aprenentatge i

Servei, promou la formació dels alumnes tot descobrint entitats properes al centre educatiu, amb

el suport del professorat. L'objectiu és oferir un servei a les entitats i enfortir les competències

treballades en l'entorn de l'edició de vídeos.

2.4 Federació Catalana

de Voluntariat

Social (FCVS)

Mil raons per

moure'ns!

- Coordinació de sessions informatives a centres educatius, destinades a joves de 16 a 18 anys.

Amb l'objectiu de donar a coneìxer les diferents opcions de participació ciutadana i posar en

valor el voluntariat com a agent transfdormador en benefici de la comunitat. - Exposicions

itinerants per conèixer què és el voluntariat social. - Sessions informatives sobre voluntariat

social.



2.4 Fundació Aroa DAMARA Treballem per disminuir la vulnerabilitat de la infància i l’adolescència en risc, amb una mirada

específica als trastorns psicosocials i a les seves conseqüències. Som un recurs pels serveis

d’atenció, generalistes o específics; complementant la seva tasca amb un seguiment

personalitzat, de llarga durada, i coordinat, per oferir, conjuntament, el màxim de recursos a la

població que atenem. El servei es centra de manera específica a situacions de vulnerabilitat

emergents, oferint suport i acompanyament en trastorns i/o situacions que generen un alt grau

de patiment en els nens i les nenes, i afecten greument el seu desenvolupament, com les

situacions d’abús a l’àmbit escolar o les situacions de violència masclista. Partint d’una mirada

hol·lística i una atenció centrada en la persona, s’acompanya a la infància i les seves famílies en la

detecció dels seus recursos personals i la incorporació de noves habilitats per afrontar i

transformar la situació que viuen. L’acompanyament s’enfoca de manera individualitzaacions

estan co-dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el

teixit social del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies

addictives, accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i

l’abandonament dels estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum,

humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de

població en tendència a l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel

es troba a la fase de Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla

de Barris, a l'estiu de 2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant

Genís dels Agudells i La Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a

la psicòloga que la va atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de

persones vulnerables. Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena

d’alternatives de consum sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la

Fundació Formació i Treball de generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la

conscienciació mediambiental a través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba,

mobles, joguines, bicicletes, etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la

Cohesió i els Drets Socials de Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de

Districte per aquest mandat. Els objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les

desigualtats a la ciutat i garantir els drets socials -Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per

construir una ciutat justa -Cap a una nova relació en la producció de polítiques públiques El Pla

d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de Nou Barris es concreta en 4 àmbits d’actuació.

Cadascun d’aquests àmbits pretenen recollir el conjunt de línies i accions que durant el període

2016 i 2019 l’Ajuntament de Barcelona, des de les diferents àrees municipals prioritzaran: 1.

Atenció social: que inclou serveis socials, alimentació, salut, gent gran, dones. 2. Habitatge 3. 



2.4 Fundació Comtal Centre Obert Tria El Centre Obert TRIA és un Programa inclòs dins de l’Àmbit Educatiu de la Fundació COMTAL, que

realitza una tasca preventiva en horari majoritàriament extra-escolar, amb infants, adolescents i

joves de 3 a 18 anys. També treballa amb les seves famílies, especialment amb aquelles que es

troben en una situació de vulnerabilitat i risc social, ja sigui per fracàs escolar, per causes

familiars, socials i/o econòmiques. Des del Centre Obert apostem per una socialització àmplia,

plural, flexible, diversa, capaç de produir models d’integració i de convivència positiva, on cada

infant i adolescent pugui realitzar un procés educatiu personal, que comparteix amb d’altres i

amb els educadors i educadores que l’acompanyen en tot el seu itinerari, així com amb la realitat

territorial que l’envolta. El Projecte global es desenvolupa atenent als tres escenaris en els quals

té lloc el procés de socialització dels infants, adolescents i joves. És a dir: el treball amb les

famílies, el suport a l’escolarització obligatòria i eferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la

família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una

forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i

estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la família, uns ingressos

mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de banda, la demanda en

espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals, treballant les

mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què

volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb

responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del projecte contemplen

potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i més específica a través

de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i

la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que

possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i

educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents

dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que

s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment, apostem

per un programa integral, continu i molt proper perquè tots els agents i institucions dedicades al

maneig d'aquesta malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt més eficaç donada la

situació actual. A continuació, desgranem els diferents capítols del projecte d’intervenció grupal

per a cuidadors de malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels cuidadors es

contempla a partir de la crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la presentació de la

iniciativa. Les inscripcions es podran realitzar a través del formulari web 



2.4 Fundació Formació i

Treball

Programes d’Entrega

Social

Els Programes d’Entrega Social donen resposta a la manca de recursos de primera necessitat que

pateixen persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i que prèviament han

estat ateses pels Serveis Socials Municipals, per Càritas o bé per altres Entitats Socials del

territori. L’aplicació d’aquests programes permet: aportar dignitat a l’entrega, atès que les

persones beneficiàries són tractades com a clients d’un establiment normalitzat, amb el dret a

escollir el producte en funció de la necessitat i els gustos; i, generar ocupació per a persones en

risc d’exclusió, ja que qui gestiona aquests programes són persones que es troben en situació de

vulnerabilitat, sota la coordinació del personal d’estructura i el suport del voluntariat. És així com,

històricament, des de la Fundació Formació i Treball es desenvolupa el Programa d'Entrega Social

amb l'objectiu de lliurar roba, mobles i altres objectes de la llar a famílies amb escassos recursos

econòmics derivades dels diferents Serveis Socials dacions estan co-dissenyades i co-executades

en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica

(trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació

saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la

gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i

l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a l’alça i a major

dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de Planificació i

implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de 2017 s'ha

començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al comp

2.4 Fundació Privada

Escó

Acció Social Acompanyar a les famílies, reconeixent la figura de la dona com a eix central de les intervencions

i element transformador no només de la seva realitat familiar si no també de la societat en

general Fomentem la inserció personal, social, educativa i laboral a partir de l’escolta, l’atenció

personalitzada i l’acompanyament. Oferim una atenció integral a famílies que es concreta en un

pla de treball definit juntament, cercant els recursos més adients per millorar la seva qualitat de

vida.



2.4 Fundació Privada

Pare Manel

Projecte de Monitors

Joves. Premomitors

El projecte de «Premonis Nou Barris» va dirigit a joves vinculats a la Fundació Pare Manel amb el

desig de formar-se en l’àmbit de la intervenció social i educativa. Aquest projecte té una

experiència de cinc anys i va néixer de les mateixes usuàries que acabaven l’etapa de Centre

Obert i volien continuar vinculades a l’activitat dins el barri i l’entitat. L’interès social d’aquest

projecte rau en el fet que moltes de les persones usuàries són joves del barri Verdum-Roquetes i

el fet de participar en aquest projecte ofereix la possibilitat de ser referents positius del propi

entorn i promotors de canvi. Aquest procés enriqueix al barri, ja que dibuixa un perfil de persones

joves compromeses, amb interessos formatius i amb ganes de crear sinergies amb l’entorn més

proper. El projecte de «Premonis» és una bona oportunitat per poder realitzar un

acompanyament vers l’etapa de canvi en la que es troben: la transició a l’edat adulta. Aquest

projecte promou valors per tal d’empoderar-se com a persona, formar-se en hacions estan co-

dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social

del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobre

2.4 Fundació Privada

Pare Manel

Servei de Suport

Familiar. Fundació

Pare Manel

Projecte de Suport Familiar de la Fundació Pare Manel que es desprèn de la intervenció

socioeducativa amb les famílies dels infants i adolescents de l'àrea d'infància, adolescència i

famílies de la Fundació Pare Manel plantejant-se com una acció per enfortir la feina de l'equip

educatiu en l'acompanyament i treball amb famílies. Es tracta d’un Servei d’intervenció amb

famílies amb infants i adolescents en situació de vulnerabilitat complementari al treball familiar

que es fa en relació als nois/es del Centre Obert, però que té com a base al mateix ja que gràcies

a les relacions generades amb els pares i mares dels infants és possible passar, en molts casos, a

una tasca d’aprofundiment en el procés del treball familiar. És molt important la coordinació amb

tot l'equip educatiu per tal de fer un seguiment i intervenció familiar satisfactòria i amb uns

mateixos criteris i pla de treball. Des d'aquest servei és tindrà com objectiu principal l

'enfortiment i empoderament dels educadors/es referents pel que fa al tferents recursos de la

ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís



2.4 FUNDACIO QUATRE

VENTS, FUNDACIO

PRIVADA

PRESTACIO DE

SERVEIS QUATRE

VENTS

La Fundació Quatre Vents ofereix uns serveis únics i/o complementaris dels existents a Barcelona

amb l’objectiu de facilitar una atenció integral a la petita infància, la família i la dona, sense

recursos i en risc d’exclusió social La nostra entitat millora la qualitat de vida de la petita infància

a través d’experiències lúdiques, artístiques i culturals positives i de qualitat, que afavoreixen la

seva integració i desenvolupament.. Hem decidit iniciar aquesta projecte pilot i valorar

posteriorment la seva continuïtat o no, per la bona relació que s’estableix en els diferents

projectes de la fundació de les famílies amb les educadores, hem comprovat que les educadores

de la fundació son ben rebudes, especialment perquè es realitza desprès de la creació d’un vincle

que permet aquesta extensió del treball i desprès de comprovar que la intervenció de les

treballadores familiars, majoritàriament, no es gaire ben rebuda, arribant a no deixar que

accedeixen a la llar. Ajudem a que les famílies millorin l’atenció acions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els

objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir

els drets socials -Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per construir una ciutat justa -Cap



2.4 FUNDACIO QUATRE

VENTS, FUNDACIO

PRIVADA

SERVEIS PER LES

FAMILIES QUATRE

VENTS

Hem decidit iniciar aquesta projecte pilot i valorar posteriorment la seva continuïtat o no, per la

bona relació que s’estableix en els diferents projectes de la fundació de les famílies amb les

educadores, hem comprovat que les educadores de la fundació son ben rebudes, especialment

perquè es realitza desprès de la creació d’un vincle que permet aquesta extensió del treball i

desprès de comprovar que la intervenció de les treballadores familiars, majoritàriament, no es

gaire ben rebuda, arribant a no deixar que accedeixen a la llar. Es tracta de potenciar una atenció

global a la familia, per donar resposta a les seves necessitats mes bàsiques, potenciar les pròpies

habilitats marentals i proporcionar aquells productes necessaris per una bona nutrició i

preparació dels infants per un bon desenvolupament, amb coordinació amb els serveis i entitats

socials derivants per no duplicar accions.

2.4 FUNDACIÓ ROGER

TORNÉ

LA CASA DE L'AIRE EL NOSTRE PROJECTE PROPI: LA CASA DE L’AIRE La Casa de l’Aire és un programa creat per la

Fundació Roger Torné amb l’objectiu de promoure hàbits saludables a l’aire lliure i el contacte

amb la natura. Es tracta d’un programa integral que millora la salut de la infància desprotegida. A

més, té caràcter educatiu, millorant el coneixement del medi natural i promovent l’activitat física

a l’aire lliure, a partir d’estades durant els dissabtes a La Casa de l’Aire, situada en un entorn

natural on predomina l’aire pur. Consta de 18 jornades durant el curs escolar. També oferim unes

colònies d’una setmana de durada que es duen a terme en època de vacances escolars i es

realitzen en un entorn natural lluny de la ciutat. La Fundació Roger Torné engega, el 2017, un nou

projecte dirigit a les escoles ‒tal com hem fet fins ara amb els nens i nenes de diferents barris de

Barcelona‒ amb el mateix objectiu d’apropar el lleure de qualitat, els hàbits saludables i el

contacte amb la natura a les escoles amb les quals col·laboracions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, aug

2.4 FUNDACIÓ SOCIAL

DEL RAVAL

CENTRE OBERT EL

CAMPANAR

El Centre Obert “El Campanar” és un servei diürn d’Acció Socioeducativa, que realitza una tasca

preventiva, fora de l’horari escolar, donant suport, estimulant i potenciant l’estructuració i

desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’hàbits bàsics i l’esbarjo, i

compensant les deficiències socioeducatives dels infants. El projecte prioritza l’atenció a l’

infància en risc social, treballant des de la detecció, prevenció, normalització i integració

d’aquests infants amb la família i la societat. Oferim un marc i un espai als infants que requereixin

un suport assistencial, formatiu o que estiguin immersos en una potencial situació de risc, on,

mitjançant la relació educativa, i a través d’experiències positives i enriquidores els ajudi a tenir

una socialització adequada i unes bones relacions amb el seu entorn.



2.4 Fundacio uszheimer Compartint memòries la Fundació Uszheimer ha ideat un projecte d’aprenentatge i servei de contacte intergeneracional

que permet crear aquests espais mitjançant el fil conductor de diferents trobades entre aquests

col·lectius tant diferenciats, el d’afectats de demències i el d’infants i adolescents de centres

educatius, per obtenir un benefici mutu. Dels alumnes aconseguiríem un major grau de

sensibilització davant d’aquesta crua realitat i, per altra banda, les persones grans es

beneficiarien d’aquesta relació gaudint d’una companyia engrescadora i rebent un homenatge a

la seva trajectòria vital encaminat a millorar la seva autoestima, a tenir una major capacitació

social i a treballar la memòria remota. Així els alumnes contribuirien a ajudar a mantenir la seva

identitat que poc a poc va marxant.

2.4 Institut d'Educació

de Barcelona

Construcció de noves

Escoles de Música

Construcció d’una Escola de Música, l'EMM Pere Calafell (2018-2020)

2.4 Institut d'Educació

de Barcelona

BAOBAB Lleure educatiu de base comunitària



2.4 Institut Infància i

Adolescència de

Barcelona

Observatori 0-17

BCN: evidències i

anàlisis sobre les

vides i els drets de la

infància i

l’adolescència a la

ciutat

L'objectiu del programa Observatori 0-17 BCN és gestionar i generar coneixement útil i seguiment

periòdic per a orientar les polítiques municipals que afecten a la infància i l’adolescència posant a

disposició en obert dades, anàlisis i evidències sobre les condicions de vida i la situació dels drets

d’infants i adolescents a la ciutat. La inexistència d’una recopilació de dades estadístiques sobre

infància i adolescència a la ciutat, actualment disperses en serveis municipals i organismes,

motiva la sistematització, construcció d’eines d’anàlisis de dades per aportar evidències i fer el

seguiment sobre la situació de la infància i adolescència de Barcelona amb una perspectiva de

drets. També es farà ressò i reforçarà la línia d’infància en la recerca aplicada i en el Banc de

bones pràctiques impulsats per l'àrea de drets socials. Inclou diversos projectes de recerca

orientats a identificar àrees de millora en polítiques que afecten a la infància, així com la

construcció d’eines d’anàlisi per millorar en el sferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la

família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una

forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i

estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la família, uns ingressos

mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de banda, la demanda en

espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals, treballant les

mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què

volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb

responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del projecte contemplen

potenciar l’empoderament de la dona, treballant de ma

2.4 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Grups de suport

educatiu per a mares

i pares (rol parental)

Sessions de traball grupal adreçades a la millora de les competències parentals mitjançant

l'orientació educativa familiar, promoure xarxes de suport social i emocional entre participants ( i

en alguns casos, detectar possibles actuacions de risc).

2.4 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Intervencions grupal

amb infants i

adolescents

Accions grupals per a donar a conèixer els recursos de lleure, laborals i de formació del territori,

adreçat a joves, facilitar les relacions entre nois i noies i treballar situacions relacionades amb el

masclisme, el bullyng, el consum de tòxics i la utilització de les TIC i xarxes socials.



2.4 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Grups de suport de

dones que estan

patint o han patit

situacions de

violència de gènere i

els seus fills

Sessions de treball grupal adreçades a afavorir l'autoconcepte i autoconfiança de les dones que

han viscut situacions de violència de gènere. Potenciar i desenvolupar recursos i habilitats

personals per tal de generar processos d'autonomia.

2.4 Institut Municipal de 

Serveis Socials

A Partir del carrer El Servei APC forma part de l’acció socioeducativa dels Serveis Socials Bàsics territorials de

l’Ajuntament de Barcelona, per tal de portar a l’espai públic, que és el medi obert de convivència

i relació natural (carrers, places, via pública en general i altres espais públics de pas i d’accés

lliure, de trobada i relació interpersonal) l’atenció de les necessitats socioeducatives

d’adolescents i joves en situació de conflicte o risc social per la naturalesa de les seves activitats o

l’ús intensiu i/o inapropiat d’aquest espai públic, i per les seves actituds o aïllament social.

2.4 ISOM SCCL ESPAI

SOCIOEDUCATIU LA

VERNEDA-LA PAU

Servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dona suport, estimula i potencia

l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició

d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones

ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la

comunitat. Servei que atén a infants, adolescents, joves i famílies, amb una franja d'edat 0-21

anys.

2.4 XCO Recollida

d'indicadors Centres

Oberts

L'objectiu és recollir diferents dades dels Centres Oberts per tal d'avaluar-ne el seu impacte sobre

les 7 dimensions que té la Xarxa: 1. Treballem, amb infants en situació de vulnerabilitat 2.

Reforcem les capacitats de l’infant d’afrontar les situacions de vulnerabilitat, afavorint la seva

autonomia personal i generant vincles de confiança 3. Acompanyem les famílies en

l’aprenentatge d’estratègies i formes de fer que faciliten el desenvolupament integral del seus

fills i milloren el seu benestar. 4. Ajudem als infants i adolescents a descobrir i construir el propi

projecte de futur, a desenvolupar tot el seu potencial i especialment, a superar les barreres

derivades de la seva situació 5. Facilitem la vinculació dels joves i els infants al seu barri, els

predisposem a contribuir a la comunitat, afavorim una ciutadania global, activa i responsable 6.

Afavorim valors, actituds i hàbits socials saludables 7. Contribuïm a dinamitzar socialment els

barris on estem arrelats i a defensar les oportunitats i les conferents recursos de la ciutat de

tipus, laboral, as

2.4 XCO Avançar en la

definició de criteris i

orientacions per

definir un model de

Centre Obert

Treballar per la millora en l’atenció socioeducativa a infants i adolescents i les seves famílies,

especialment de les més vulnerables. Aquest treball es concreta a partir de la definició d’un

model de Centre Obert propi de la ciutat de Barcelona.



2.5 ADAMA Senderus Vocacional Senderus Vocacional és un projecte d'intervenció grupal i formatiu innovador dirigit a la inserció

laboral de persones en vulnerabilitat o exclusió social. Durant l'itinerari el participant

desenvolupa valors i actituds. Així apoderem, responsabilitzem i dotem d'autonomia als

participants, per a que finalment trobin una feina.

2.5 Associació Gabella ENTER Compartir Enter Compartir és un servei d’informació, acompanyament, formació, inserció i acollida per a

joves en el seu procés de trànsit cap a la vida adulta. L’objectiu principal del projecte Enter

Compartir és la integració/inclusió dels joves en situació de risc i/o vulnerabilitat a la xarxa social

normalitzada.
2.5 Associació LaFinKa

Barcelona

Treballem junts Millora de les capacitats laborals i formatives amb recolzament per elaborar currículums, recerca

de feina, accés a ofertes laborals, formació amb habilitats bàsiques en informàtica, idiomes

(castellà, català, anglès), hàbits laborals bàsics (participació i formació per atenció de cara al

públic, gestió de material de mercats, muntatge, desmuntatge, presentació dels materials,

manteniment, transport, formació com a talleristes de serigrafia i plantes aromàtiques per

desenvolupar habilitats laborals i buscar formes de crear llocs de treball, etc...)

2.5 Associació Salut i

Familía

IMPULS Servei d’orientació gratuït per a formació ocupacional i obertura d’itineraris d’inserció laboral.

2.5 Caritas Diocesana

de Barcelona

Habilitats personals i

socials

S’aborden aquells factors de l’àmbit personal, vital i social (formació, salut, relacions, entorn,

organització de la vida quotidiana, situació econòmica, etc.) que poden afavorir o dificultar la

inserció al mercat de treball.
2.5 Caritas Diocesana

de Barcelona

Formació d’oficis

bàsics

S’hi fa formacions bàsiques relacionades amb el mercat de treball, com: la cura de persones,

electricitat, jardineria, peixateria, cuina, logística, etc. Inclou l’alfabetització digital. Alguns tenen

servei de cangur.
2.5 Caritas Diocesana

de Barcelona

Competències

laborals

Permeten identificar les habilitats i els trets característics de personalitat per tal que la persona

prengui consciència de quines són les seves competències i quines ha de millorar.

2.5 Caritas Diocesana

de Barcelona

Formació d'oficis

professionalitzadora

Atenent a les necessitats del mercat de treball, es fan cursos formatius per a què la persona

adquireixi els coneixements bàsics d’una professió. S’acompanyen de pràctiques en empreses.



2.5 CASAL DELS

INFANTS ASB

XARXA D'ACCÉS AL

TREBALL RAVAL

Destinat a joves d'entre 16 i 30 anys amb fracàs escolar previ i situació d’inactivitat del barri del

Raval. Es prioritzen els joves d'entre 16 i 18 anys en situació de risc i/o desavantatge social i amb

especials dificultats per al ple desenvolupament social, degut a la seva baixa qualificació causada

per l’abandonament escolar prematur i per llargs períodes d’inactivitat. Són joves amb llargs

períodes de desactivació, amb poca valoració dels processos escolars i de formació i amb

abandonament escolar molt prematur (abans dels 16 anys), que necessiten d’espais a on adquirir

de nou les habilitats d’un entorn formatiu i d’un acompanyament intensiu tant en la definició

com en el sosteniment de l’itinerari. Altres destinataris: Adults aturats de llarga durada. Nou

vinguts.

2.5 Direcció de serveis

d'intervenció social

Programa d’inserció

a persones en

situació

administrativa

irregular vulnerables

socialment

Des de l’Oficina d’Assentaments Irregulars es va endegar al 2013 un programa, conjuntament

amb la direcció d’immigració i FEICAT, per tal d’afavorir els processos de regularització

administrativa de persones en situació irregular en situació de vulnerabilitat social. En aquests

moments s’està treballant amb Generalitat i Barcelona Activa. El programa ha desenvolupat una

metodologia d’intervenció socio-jurídica amb acompanyament des d’aquestes dues vessants, i

ofereix l’adquisició de les competències per a poder optar a l’arrelament i a la inserció laboral,

així com la possibilitat d’una contractació que ho faciliti. Fa l’acompanyament en tot el procés a

la persona i a l’empresa contractant. Des del 2013 i fins a desembre de 2016, 140 persones han

pogut assolir la regularització administrativa a través d’aquest programa.

2.5 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Elaboració del mapa

de recursos

formatius i

ocupacionals

Es tracta d’elaborar un mapa de l’oferta de dispositius I recursos formatius I ocupacionals que hi

ha a la Ciutat de Barcelona, des del Districte d'Horta-Guinardó participem aportant la informació

corresponent al nostre territori. El Mapa serà informatitzat per facilitar la seva consulta per

internet. El Mapa pretén recopilar tota la informació disponible sobre l’oferta formativa de tipus

professional a la ciutat de Barcelona i tota la oferta de recursos ocupacionals, ja sigui

d’orientació, intermediació, emprenedoria, suport a la recerca de feina o programes específics

per facilitar l’accés a l’ocupació.

2.5 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Itinere Jove És une servei personalitzat d’orientació, formació i recerca de feina per a persones joves que

tenen malestar psicològic. Preparació de currículum i de l’entrevista de feina, desenvolupament

de les capacitats per fer front a les condicions del mercat laboral, i posada en marxa del projecte

professional. Aquest servei compta amb el programa de Garantia Juvenil Talent Jove, destinat a

facilitar el retorn al sistema educatiu i/o la inserció laboral, reforçant el paper social de la

persona.

2.5 Districte Sarrià-Sant

Gervasi (Ajuntament

de Barcelona)

Estratègies

d’ocupació laboral

per a joves

A partir de la transformació de l’equipament jove de referència del Districte es volen donar

entrada a diferents serveis que ofereix l’Ajuntament i apropar-los als joves del Districte



2.5 Federació d

'Associacions de

Veïns i Veïnes de

Barcelona

Pla seguiment plans

de Barris

Donar assesorament técnic a les entitats que participen en el pla de barris amb l'objectiu de

facilitar processos que els facin efectius Es combina assesorament tècnic amb implicació de

suport a les nostres entitats

2.5 Fundacio de

l'Esperança

Formació - Inserció

Laboral

Com a part d’una atenció integral, la Fundació ofereix formació a les persones que ho necessiten,

tenint en compte tant el seu perfil professional com les necessitats de les empreses. Una

formació adreçada sobretot a millorar l’autoestima i la seguretat de les persones per facilitar-ne

la inserció al mercat de Treball mitjançant pràctiques professionals no laborals a les empreses. En

aquestes formacions participen usuaris de la Fundació de l’Esperança i d’altres entitats de la

xarxa. El disseny de la formació té una importància vital per optimitzar els recursos i maximitzar-

ne la qualitat i per establir sinèrgies entre les empreses del sector amb demanda d’ocupació, els

professionals formadors i les entitats socials. L’objectiu final del servei és que, en el futur, totes

les persones ateses tinguin capacitat pròpia per cercar feina, adaptar-se al lloc de treball i

moure’s de forma autònoma dins del mercat laboral.

2.5 Fundació Formació i

Treball

Programes

d’Intermediació

Laboral

La Fundació disposa d’un servei d’intermediació laboral que inclou el procés de reclutament,

selecció i assessorament a la contractació dels treballadors/es. Els sectors en els quals som

especialistes són els de restauració, hostaleria, neteja i logística. Un servei de selecció a mida que

fan servir més de 300 empreses per contractar personal. Dins d’aquest servei d’intermediació

laboral oferim: gestió d’ofertes d’ocupació (pre-selecció de treballadors/es, suport en la

descripció del perfil competencial, entrevistes personals, presentació i acollida a les empreses),

assessorament (informació i assessorament de subvencions amb relació al col•lectiu amb el qual

treball l’empresa) i suport personalitzat (realitzant un suport permanent -abans, durant i després-

de la incorporació al lloc de feina, per afavorir l’acollida de la persona). Enguany destaquem la

col•laboració en l’àmbit d’intermediació: Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” i Programa Làbora

de l’Ajuntament de Barcelona. La participació en aquests dosacions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'inte



2.5 Fundació Formació i

Treball

Empresa d’Inserció A través de la nostra Empresa d’Inserció, la Fundació ha desenvolupat al llarg dels seus vint-i-cinc

anys d’experiència una metodologia de treball integral per a potenciar la millora de l’ocupabilitat

dels col•lectius en risc d’exclusió. Un equip format per psicòlegs, treballadors socials i educadors

laborals que atenen les persones derivades pels Serveis Socials (públics o privats), dissenyen el

que anomenem l’itinerari integral d’inserció. Aquest itinerari es defineix de forma personalitzada

amb cadascun dels usuaris i parteix d’un diagnòstic inicial a partir del qual es concreta el recurs

més adequat per aquella persona i es marquen els objectius per tal de superar les mancances

sociolaborals detectades. La nostra metodologia de treball es basa en la participació i el diàleg,

promovent l’autonomia i la iniciativa personal dels usuaris/àries, així com la responsabilitat

envers al seu propi procés d’inserció. La intervenció es planteja com un acompanyament al

procés d’inserció del/la usuari/a, que en tot momferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la

família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una

forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i

estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la família, uns ingressos

mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de banda, la demanda en

espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals, treballant les

mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què

volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb

responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del projecte contemplen

potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i més específica a través

de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i

la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que

possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i

educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents

dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que

s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment



2.5 FUNDACIÓ PRIVADA

JOVENT

PRIMERA FEINA El projecte té com a finalitat donar a joves amb problems d'adaptació al món laboral, una

formació i acompanyament en experiencies de treball. Aquesta formació inclou la transmissió

d’hàbits i pautes socials i l’ensenyament d’aprenentatges prelaborals, a través d’unes activitats

ocupacionals que mantinguin una clara referència al món productiu. Amb aquestes activitats els

joves poden assolir una preparació per a la inclusió laboral que els permeti, en un futur, poder

incorporar-se al món laboral, quedant a no tanta distància de les condicions de qualsevol altra

persona de la resta de la població activa. Els beneficiaris dels treballs executats a aquest projecte

són joves del barri de Ciutat Meridiana, uns dels barris amb més atur juvenil de la Ciutat de

Barcelona.

2.5 Fundació Privada

Pare Manel

Projecte FIL-

Formació i Inserció

sòciolaboral

El projecte FIL, de Formació i Inserció Sòciolaboral ,amb joves en situació de vulnerabilitat social,

és el conjunt d'iniciatives destinades a joves de 16 a 30 anys en risc d'exclusió social que es situen

fora dels cercles formatius ordinaris, i que no tenen experiències laborals satisfactòries. La

finalitat del projecte és que els joves rebin un acompanyament a la formació i a la inserció laboral

que els permeti obtenir una millora en la seva ocupabilitat i més possibilitats d'accés al mercat de

treball. S'ofereix un recurs diari, de dilluns a divendres, on es recolzen processos personals,

realitzant un seguiment individualitzat, formacions en competències transversals personals i

laborals, formacions en cultura general i esperit crític, fomentant el retorn a les formacions

reglades. També es facilita l'assoliment de competències necessàries per a la incorporació al món

del treball, oferint itineraris formatius especialitzats, i generant experiències prelaborals en

contextos reals de treball. Es treballa a pferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu,

cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de

diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la família,

especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d

2.5 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Prepara't Treballar l'acostament del joves a la primera o primeres experiències laborals. Assessorament

sobre dret laboral, habilitats i competències així com revisió o elaboració d'un currículum per

finalment, contactar amb empreses de diferents sectors que venen a presentar-se amb l'opció

que els joves es presentin i lliurin el currículum.



2.5 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Formatiu-laboral - Que els i les joves assoleixin un nivell d’autonomia que els permeti millorar la seva situació tant

en l’àmbit formatiu com laboral. - Oferir recursos formatius-laborals adients a les necessitats i

demandes dels joves en situació d'inactivitat i acompanyar en aquest procés de recerca i

creixement personal. Recursos : - Articular una base de recursos formativo-laborals real, pràctica

i resolutiva . - Contactar i mantenir línies de comunicació amb serveis, empreses i/o

organitzacions que facin selecció de personal o facilitin la incorporació al món laboral . Formació i

ocupació : - Dissenyar conjuntament amb el noi/a un circuit formatiu que li garanteixi

desenvolupar les seves capacitats o dissenyar i preparar l’accés al món laboral. Tant en la

recerca, com en la preparació de currículum, la preparació de les entrevistes ... - Realitzar un

acompanyament basat en el foment de l’autoestima, fent incís en la tria personal i vocacional

dels i les joves, d’acord amb les pròpies capacitats i preferències . - Reforçferents recursos de la

ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM

2.5 ONCE INTEGRACIÓ

LABORAL

obtindre la integracio laboral de tos els usuarios que tenim demandants de feina i en millora.



2.5 Salesians Sant Jordi-

PES Cruïlla

Projecte Cruïna El projecte Cruïna té com a finalitat oferir una formació sobre les tècniques bàsiques de cuina

adreçada a joves amb dificultats d’inserció entre 18 i 25 anys. Aquesta formació es divideix en

dos grups durant el curs. Un que comença al setembre i un altre que comença al febrer.

Descripció, desenvolupament i metodologia del projecte: El Projecte pretén dotar a joves amb

especials dificultats d'inserció sociolaboral de la formació necessària per facilitar una futura

experiència laboral en el sector de l’Hosteleria-Cuina. Actualment, el Sector de l’Hosteleria, és un

dels àmbits laborals amb un cert flux econòmic i que fa més factible una oferta de treball. Per

aconseguir uns resultats de qualitat, el Projecte contempla una formació teòrica, una formació

pràctica, un acompanyament tutelat per un professional i un contacte mitjançant les pràctiques

amb empreses del sector de l’Hosteleria. Aquest projecte pot atendre a 12 joves per grup. El grup

dins de les aules i tallers està format per tots els alumnes, malgrat ferents recursos de la ciutat de

tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a

prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del

projecte contemplen potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i

més específica a través de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents

actius en el seu procés vital i la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès

per a les dones i que possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o

mancances, abans que s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. -

Finalment, apostem per un programa integral, continu i molt proper perquè tots els agents i

institucions dedicades al maneig d'aquesta malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt

més eficaç donada la situació actual. A continuació, desgranem els diferents capítols del projecte

d’intervenció grupal per a cuidadors de malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels

cuidadors es contempla a partir de la crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la

presentació de la iniciativa. Les inscripcions es podran realitzar a través del formulari web 2.6 Agència de Salut

Pública de Barcelona

Programa De Marxa

Fent Esport

S’ofereix activitats esportives dirigides, dos cops per setmana, i ús lliure de la instal·lació en caps

de setmana, en instal·lacions esportives municipals, amb matrícula gratuïta i quota

subvencionada. S’ofereix als joves de 4r d’ESO (16-17 anys)



2.6 Ajuntament de

Barcelona - Direcció

de Salut

Nou servei municipal

de revisions

mèdiques esportives

per infants i

adolescents amb

pocs recursos

A partir de la transformació de la mútua PAMEM per funcionaris i ex-funcionaris municipals, es

dissenya una nova oferta de serveis sanitaris necessaris i no coberts per la cartera CatSalut, pel

conjunt de la ciutadania però començant oferint l'accés només a les persones amb major

necessitat socioeconòmica. En el cas de la medicina esportiva, el col·lectiu prioritari són els

infants i adolescents amb subvenció de l'IBE per l'esport federat. Tot i l'ubicació a l'Eixample, és

un equipament de ciutat.

2.6 Associació Arep KMK - Kè M'expliKes? El projecte “Kè m’expliKes?” (KMK) és el servei d’acompanyament dirigit a joves entre 15 a 26

anys amb patologia dual i a les seves famílies, en un dels barris prioritzats per desigualtats socials

en salut de la ciutat de Barcelona (Bon Pastor i Barró Viver).

2.6 Associació Salut i

Familía

MULTICULTURA Activitats de dinamització cultural que afavoreixen la sortida de l'aïllament de les dones i famílies

vulnerables, reforçant la creació de nous vincles i interessos, i més en general, la cohesió social.

2.6 Caritas Diocesana

de Barcelona

Centre obert per a

joves Llops del Taga

S’adrecen a nens, nenes i adolescents, entre 6 i 16 anys, i les seves famílies. Diàriament i en

horari extraescolar, s’hi duen a terme programes d’habilitats i de creixement emocional, així com

activitats com el reforç educatiu, esports... Garanteixen el berenar i alguns dies el sopar.

2.6 Caritas Diocesana

de Barcelona

Centre obert per

Adolescents de la

Barceloneta

S’adrecen a nens, nenes i adolescents, entre 6 i 16 anys, i les seves famílies. Diàriament i en

horari extraescolar, s’hi duen a terme programes d’habilitats i de creixement emocional, així com

activitats com el reforç educatiu, esports... Garanteixen el berenar i alguns dies el sopar.

2.6 Caritas Diocesana

de Barcelona

Casal de Joves de la

Barceloneta

Per a joves de 16 a 21 anys. Se’ls ajuda en els seus estudis, a organitzar un lleure que faciliti el seu

creixement personal, en aspectes de salut, fent esport, en la recerca de feina, etc.

2.6 Caritas Diocesana

de Barcelona

Futbol per

adolescents Ciutat

Nord

Amb el suport d’un equip de monitors, es fan activitats de lleure, esportives i tallers, així com

colònies i casals d’estiu.

2.6 Caritas Diocesana

de Barcelona

Vacances gent gran Durant dues setmanes dels mesos de juny i juliol, s’organitzen activitats de lleure i uns dies de

vacances fora de la diòcesi amb l’objectiu que puguin relacionar-se, compartir vivències i trencar

amb la quotidianitat.
2.6 Caritas Diocesana

de Barcelona

Estades esportives i

lleure

Amb el suport d’un equip de monitors, es fan activitats de lleure, esportives i tallers, així com

colònies i casals d’estiu.

2.6 Club futbol sala

Centre Compartir

CFS Compartir És un servei educatiu que utilitza l’esport (futbol sala), com una eina educativa i d'integració

social, apropant-se als joves en risc d’exclusió social del districte de Ciutat Vella.

2.6 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Difusió de les

subvencions per a

activitats esportives

extraescolars

El CSSBcn farà difusió de les subvencions per a activitats esportives extraescolar entre les famílies

ateses que tenen infants i/o adolescents entre 6 i 17 anys.



2.6 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Difusió del programa

de vacances per a

joves

El CSSBcn farà difusió del programa de vacances per a joves entre el col·lectiu jove atès en els

seus recursos i programes.

2.6 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Difusió dels plans i

projectes de

promoció de

l'activitat esportiva

El CSSBcn farà difusió dels plans i projectes de promoció de l'activitat esportiva entre els diferents 

col·lectius a qui atén.

2.6 Direcció de Serveis

d'Infància, Joventut

i Gent gran.

Ajuntament de

Barcelona

Campanya vacances

estiu: beques d’ajuda

econòmica a les

famílies i monitors de

suport per a

persones amb

discapacitat

- La campanya de vacances de 2017 s’engloba dins del Protocol de la Campanya d’Activitats de

Vacances d’estiu per a infants i adolescents 2015-2018 aprovat per la Comissió de Govern de

data 17 de desembre de 2014. - La campanya garanteix una oferta àmplia, distribuïda i

equilibrada d’activitats lúdiques, esportives i culturals adreçades als nens i nenes entre 1 i 17 anys

que viuen i conviuen a la ciutat de Barcelona. - Les modalitats d’activitats de la campanya són:

bressol d’estiu, casals d’estiu, campus Olímpia, colònies, rutes i campaments, casals esportius,

estades culturals fora de Catalunya i activitats de l’àmbit sociocultural. - La campanya preveu la

concessió d’ajuts econòmics a les famílies més necessitades que en cap cas superaran el 90 % del

preu total de l’activitat. - No hi ha cap limitació del nombre de places que rebran ajut econòmic

per a cada activitat, i s’atorgaran en funció del pressupost municipal destinat a aquest efecte o

dels recursos econòmics dels equipaments municipals organitzadoracions estan co-dissenyades i

co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del

territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc de

2.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de barris-Projecte

Integrasons

2.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Arranjament del Pas

d'Isadora Duncan a la

Vall d'Hebron

Arranjament del Pas d'Isadora Duncan a la Vall d'Hebron per millorar l'accessibilitat als

equipaments esportius, renovació de l'arbrat existent per espècies més adaptades i millora de les

àrees d'estada, així com els guals adaptats pels vianants.



2.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Adequació entorn

escolar C.Garriga i

Roca 13 al Guinardó

Adequació de l'entorn escolar del C. Garriga i Roca 13 per millorar l'accés adaptat a l'equipament

escolar, millorar la seguretat de l'entorn, facilitar l'accés al Parc del Guinardó i millorar la relació

entre veïns i entorn al barri del Guinardó

2.6 Federació Salut

Mental Catalunya

Projecte de Tennis al

Real Club de Polo de

Barcelona

Aquest projecte tracta de fomentar la pràctica del tenis entre les persones usuàries dels serveis

comunitaris de salut mental de la ciutat. El programa de tenis consisteix a posar en marxa

entrenaments de tenis setmanals a l’abast de persones amb trastorn mental usuàries de 5 Clubs

Socials de Barcelona en una instal·lació professional com és el RCPB i amb tècnics que facilita el

propi Club de Tenis. A final de cada temporada es fa una trobada entre tots els clubs socials que

desenvolupen l’activitat arreu de Catalunya en format de Jornada de Clausura. Aquesta jornada

tot i que té un caràcter festiu també inclou una part de competició on les persones amb trastorn

mental que hi participen representen al Club de Tenis en el que es desenvolupa l’activitat.

S’ofereix també dins del programa la possibilitat d’anar com a públic al Torneig de Tenis Trofeu

Comte de Godó. El Tenis a nivell físic permet millorar la flexibilitat, força, coordinació i equilibri,

aspectes força deteriorats en persones amb trastorn mental sacions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns ment

2.6 Federació Salut

Mental Catalunya

Lliga inclusiva de

futbol sala 'Esport i

Salut'

Aquest projecte tracta de fomentar la pràctica del Futbol entre les persones usuàries dels serveis

comunitaris de salut mental de la ciutat de Barcelona. La Lliga Esport i Salut, organitzada des de

la Federació Salut mental Catalunya, proposa un plantejament inclusiu, és a dir, es fomenta la

participació d’equips formats per persones amb i sense etiqueta diagnòstica. Es desenvolupa

durant tot l’any, oferint d’aquesta forma, una oportunitat per incorporar la pràctica esportiva

com un element de recuperació dintre dels programes d’activitats dels serveis comunitaris de

salut mental. L’activitat física continuada permet millorar la qualitat de vida i afavorir el procés

d'inclusió social de les persones amb problemes de salut mental. En general, podem afirmar que

la pràctica de l'esport contribueix a augmentar el benestar físic, emocional i social de les

persones que el practiquen. I és clau per aconseguir quotes més elevades d'inclusió i participació

comunitària.

2.6 Fundació Els Tres

Turons

Club Social Servei adreçat a la inclusió social i comunitària de persones amb trastorns mentals, mitjançant

diversos programes d'activitats culturals, esportives i de lleure en general. Es considera que

l'accés a la cultura i l'ús d'equipaments comunitaris són una aspecte bàsic per fomentar una

ciutadania activa



2.6 Fundació Pere Tarrés Promoció de

activitats de lleure i

centres d'esplai

La Fundació Pere Tarrés integra el Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans (MCECC) El

MCECC és la federació de centres d'esplai més gran de Catalunya. Entre els objectius del MCECC,

hi ha el de la creació i promoció de noves realitats de centres d'esplai i promoció d'activitats

d'educació en el lleure. S'ofereix la possibilitat que es puguin crear projectes de lleure i

d'educació en el lleure amb l'objectiu que esdevinguin realitats i noves entitats com poden ser els

centres d'esplai.

2.6 Fundació Privada

AVISMÓN-

CATALUNYA

TALLERS PER A GENT

GRAN. Hàbits

saludables i

Prevenció de la

dependència.

- Amb aquest projecte es donarà resposta a una creixent necessitat, entre la població major de

60 anys, de fer activitats enfocades al manteniment i la millora del seu estat físic i mental.

DESTINATARIS: Persones més grans de 60 anys, jubilades, amb pocs recursos econòmics i poc

suport familiar. Es donarà preferència a les més grans de 70 anys, que visquin soles, que tinguin

algun problema de mobilitat i/o pocs recursos econòmics, ja que són les que tenen més risc de

patir aïllament social. S'ha d'afegir la variable de gènere, ja que el són dones el 90% de les

persones que participen en aquest tallers. - El projecte consisteix en la realització d'uns TALLERS,

per a persones grans, de promoció de l'autonomia personal per a la prevenció de la dependència.

A través de la pràctica de tècniques i estratègies adequades, es promourà el manteniment

d'HÀBITS DE VIDA SALUDABLES per afrontar els problemes que poden presentar-se a causa del

procés d'envelliment. - Els tallers que es realitzen actualement són: TALLERS DE acions estan co-

dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social

del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i

2.6 Fundació Privada

Escó

Casal Menjador

d'Estiu

És una activitat de lleure que vol afavorir el desenvolupament personal i social dels infants del

Raval i rodalies durant els mesos de juliol i agost. Educa els infants a través del joc a l’hora que

vetlla pels aspectos sociosanitaris, els bons hàbits a taula i la correcta alimentació. Ofereix un

canal de participació ciutadana, d’aprenentatge i conscienciació social a les persones voluntàries

que col· laboren com a monitors de lleure.

2.6 Fundació Privada

Escó

Esplai Escó L’objectiu d'aquest Esplai nascut el 2011 és sentir-se part d’un grup, conéixer l’entorn, descobrir

la natura, desenvolupar valors i capacitats i potenciar la xarxa de relacions dels infants del barri.

Ofereix als infants del barri un espai de lleure el cap de setmana durant el curs escolar i la

possibilitat de gaudir d'una setmana de campament durant l'estiu.



2.6 Fundación Soñar

Despierto

Les colònies d'estiu.

L'oci com a eina

inclusiva i de

prevenció d'exclusió

social per infants i

adolescents

Amb l'arribada de l'estiu molts nens i nenes marxen de vacances amb les seves famílies.

Malauradament hi ha d'altres que no tenen aquesta sort. Una de les accions que portem a terme

anualment per ajudar als infants i adolescents a sortir de la seva rutina diària, és una sortida a

una casa de colònies. Tenint com a eix principal la seva dimensió lúdica, les activitats d'oci són un

important agent educatiu. Els valors de la convivència, la comprensió, la cooperació constructiva,

són experiències fonamentals en la construcció de la personalitat dels nens i nenes. Aporten

vivències de felicitat, diversió, plaure, plenitud, alegria, que són imprescindibles en el seu

desenvolupament integral. Els destinataris d’aquesta actuació són 40 nens i nenes de 7 a 13 anys

que viuen a CRAE de Catalunya i que provenen de situacions d'exclusió social de diversa

naturalesa, els pares de la qual no poden fer-se càrrec de les seves necessitats per una situació

econòmica desfavorable o per altres situacions més delicades com maltraferents recursos de la

ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar

resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir un

aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM.

Totes les activitats i programacions del projecte contemplen potenciar l’empoderament de la

dona, treballant de manera transversal i més específica a través de l’Espai de la Dona,

conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i la societa

2.6 Institut d'Educació

de Barcelona

Creació d’una Taula

interdepartamental

de lleure educatiu

Creació d’una Taula interdepartamental de lleure educatiu la coordinació dels diferents agents

que ofereixen activitats de lleure a la ciutat (departament de promoció de la infància,

departament de joventut, promoció educativa IMEB). Sota la premissa que cal abordar l’educació

fora de les escoles com una eina vital per transformar, cohesionar i millorar els barris i les

oportunitats educatives d’infants i joves

2.6 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Monitors/es de

suport a la campanya

de Vacances d'Estiu.

Dotació de monitors/es de suport en les activitats de la campanya de vacances d’estiu per a

tothom, per a la inclusió d’infants i joves amb discapacitat.



2.6 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Subvencions a

entitats per a

projectes de lleure

inclusiu.

Subvencions ordinàries a entitats per a projectes de lleure inclusiu adreçats a infants i adults amb

discapacitat.

2.6 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Escalada APC Implementar una activitat orientada a joves amb els quals s’està treballant des de qualsevol dels

àmbits d’intervenció del projecte APC Raval (salut, relacional, esport, comunitari, formatiu-

laboral…) per tal de poder vincular i intervenir. Afavorir la socialització, i el desenvolupament

d’habilitats socials bàsiques. Afavorir experiències que permetin als adolescents tenir una visió

positiva de l’aprenentatge. Detectar situacions susceptibles d’intervenció individual o familiar.

Per la naturalesa de l’escalada també es treballa l’autoconeixement, els hàbits saludables, la

relació amb els iguals i evidentment la pràctica de l’esport.

2.6 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Taller de cuina - Oferir una activitat socioeducativa en el temps de lleure per tal de vincular i treballar a nivell

individual i grupal, fent detecció d'indicadors, riscos i necessitats. - Crear vincles entre els

adolescents i joves. - Sensibilitzar i treballar en relació a hàbits de salut i fer incís en els hàbits

d'alimentació saludable. - Detectar possibles situacions en els menors a abordar de forma

educativa. - Oferir la possibilitat de fer l'activitat en un espai acondicionat i al qual no és té accés

de manera lliure. - Donar continuïtat a l'activitat fent un treball individual fora de l'espai de cuina

fent una devolutiva dels punts a treballar, oferint eines i recursos als joves.

2.6 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Club Social Vincular a infants, joves i adolescents en seguiment al CSS amb els educadors/es referents. Crear

vincles entre els infants, adolescents i joves. Detectar menors "invisibles" del territori Oferir un

espai de lleure a infants, adolescents i joves no vinculats a cap entitat del barri. Detectar

possibles situacions ene els menors a abordar de forma educativa. Oferir la possibilitat de fer

activitats fora del barri del Raval. Fer un treball individual fora de l'espai formal d'entrevista.

2.6 Institut Municipal de 

Serveis Socials

ENTRENOSLATRES#J

PÀDEL SURF

Oferir un espai i una activitat esportiva, d'oci saludable diferent a joves dins el paraigües de la

Xarxa Entrenosaltres en el marc de prevenció de les adicions.



2.6 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Esport Futbol Sala

APC

El projecte es fonamenta en tres eixos com són el de la formació, el seguiment socioeducatiu i la

inclusió a través de l’esport. 1.-Crear un espai de relació on els educadors de serveis socials fossin

referents tant a nivell dels usuaris que s’hi deriven com de les dinàmiques que s’hi esdevinguin i

des d’on es pogués contactar amb els nois i noies com a punt de trobada, on fos possible fer

seguiment individual conjuntament amb tot l’equip d’educadors de serveis socials. 2.-On les

entitats poguessin derivar aquells casos que ja no els pertoca però que encara hi són com a

referents educatius i que facilités el treball en xarxa. En definitiva aquest projecte, neix a partir

d’una necessitat social des d’un punt de vista lúdic esportiu i des de la prevenció per un col•lectiu

en situació de risc i per una demanda existent i no coberta.

2.7 CASAL DELS

INFANTS ASB

ESPAI TECNOLÒGIC

COMUNITARI RAVAL

Disminuir les situacions de vulnerabilitat social a partir de l'accés i el domini de les noves

tecnologies per part de la població en situació de risc social. Destinataris: Infants, adolescents,

joves i persones adultes que viuen al barri del Raval en situació de desavantatge social.

2.7 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Programes d'inserció

digital

Introducció de programes d'inserció digital en els equipaments residencials i centres de dia per a

gent gran i per a persones amb discapacitats del CSSBcn.



2.7 Direcció de Serveis

d'Economia

Cooperativa, Social i

Solidària i Consum

Connectivitat per a

tothom / Ecletaxa

digital i desigualtats

El projecte busca reduir la bretxa digital i les desigualtats relacionades a la connectivitat a

Internet a la ciutat de Barcelona. Sota el títol Connectivitat per a tothom s'implementarà un

programa de workshops educatius, enfocats a reduir la bretxa digital. El projecte posa sobre la

taula solucions concretes per crear un atac frontal a aquesta problemàtica en barris seleccionats

de la ciutat, sempre pensant en la possibilitat que aquests workshops es repliquin en altres barris.

Al conjunt dels workshops educatius els anomenarem pilots. La metodologia a implementar es

basarà en el treball desenvolupat des de 2004 per la comunitat guifi.net que mostra resultats

efectius en la lluita contra la bretxa digital. A aquesta experiència s'afegirà el coneixement expert

dels grups de treball de l'Ajuntament (Commissionat of technology i digitals innovation; BASA

(direction of cooperative economy); i Direction of participation of Ajuntament). La col·laboració

entre l'Ajuntament i la Fundació converteix el projecte en uacions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.l

2.7 Direcció de Serveis

d'Infància, Joventut

i Gent gran.

Ajuntament de

Barcelona

Reducció de la bretxa

digital

Promoure i garantir l'accés gratuït a Internet per a les persones grans als equipaments municipals

de gent gran.

2.7 Direcció de Serveis

d'Infància, Joventut

i Gent gran.

Ajuntament de

Barcelona

Vincles Bcn (crear

xarxes socials de

suport al territori i

dotar d’accés a

digital a través d’una

tauleta)
2.7 Districte Les Corts

(Ajuntament de

Barcelona)

Projecte pedagògic

per trencar la bretxa

digital. Ateneu de

Fabricació

Col.laboració amb el Consorci d'Educació per ensenyar al professorat i infants fabricació en 3D i

noves tecnologies. També hi ha programes adreçats a trencar la bretxa digital amb altres targets

d'usuaris



2.7 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Ateneu de Fabricació

a C. Meridiana

Una plataforma d'innovació ciutadana, incubadora d'idees i de projectes per fomentar

l'aprenentatge tecnològic entre iguals i les dinàmiques d'emprenedoria amb la fabricació digital,

l’ocupació, la renovació urbana i la sostenibilitat com a referents. Seguint la filosofia de la Xarxa

d’Ateneus de fabricació com a espais de cocreació i aprenentatge on ciutadans, organitzacions,

universitats i empreses amb esperit innovador treballen per fer realitat les idees que transformen

el nostre entorn, l’Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana (AFCM) s’especialitza en l’ocupació

laboral. Sense oblidar la investigació, l’educació i la producció, l’AFCM dona respostes a les

necessitats de la comunitat local, portant a peu de carrer la recerca i les actuacions necessàries

per a que la gent faci seves les noves tecnologies que l’AFCM posa al seu abast. En definitiva,

l’AFCM vol ser un punt de trobada per reflexionar, experimentar, debatre, formar i assessorar

tothom que vulgui accedir-hi. És per això que compta amb un equip dacions estan co-dissenyades

i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del

territori.rietat econòmica (tra



2.7 Fundació Comtal Punt Òmnia Tria L’Espai Tecnològic Punt Òmnia Tria de la Fundació Comtal, és un programa d’intervenció social,

que utilitzant com a instrument les eines TIC, cerca millorar i afavorir, tant individual com

col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat augmentant els

coneixements informàtics, oferint assessorament, cursos i eines per trobar feina, contribuïm a

trencar amb l’escletxa digital de les persones amb menys recursos, amb un enfocament

eminentment laboral i comunitari. És un servei d’accés a les noves tecnologies obert a tothom,

que ofereix un espai dotat de maquinari i programari informàtic d’utilització pública i comunitària

i amb el suport d’un professional que dinamitza l’espai i dóna suport a les persones. Aquest

professional, el/la dinamitzador/a, és fonamental per al desenvolupament del programa al

territori i perquè sigui un espai d’inclusió social, de relació, de formació, d’informació i de

participació en la comunitat. Podem dividir les activitats que duen a l’Espai Tecnològic Puferents

recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar

resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir un

aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM.

Totes les activitats i programacions del projecte contemplen potenciar l’empoderament de la

dona, treballant de manera transversal i més específica a través de l’Espai de la Dona,

conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i la societat que ens

emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que possibiliten l’accés a

diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres.

Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i

activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que s'arribi a situacions

extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment, apostem per un programa

integral, continu i molt proper perquè tots els agents i institucions dedicades al maneig d'aquesta

malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt més eficaç donada la situació actual. A

continuació, desgranem els diferents capítols del projecte d’intervenció grupal per a cuidadors de

malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels cuidadors es contempla a partir de la

crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la presentació de la iniciativa. Les inscripcions 



2.7 Fundació Privada

Pare Manel

Projecte Òmnia Dispositiu comunitari d'accés a les TIC que desenvolupa l'acció a partir de 3 eixos d'acció: Eix

Estratègic: INSERCIÓ SOCIAL Objectius operatius Millora de les perspectives de trobar feina dels

usuaris del Punt Òmnia. Formar els usuaris en com cercar feina mitjançant les TIC. Facilitar

hàbits i competències per la seva incorporació al mercat laboral Oferir informació i coordinació

amb els dispositius d’inserció laboral del territori Formar i capacitar en l’àmbit tecnològic com a

procés de millora dels condicions d’ocupabilitat de les persones usuàries. Eix Estratègic: TREBALL

COMUNITARI Objectius operatius Fomentar l'autonomia personal dels usuaris del Punt Òmnia

en qüestions relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Treballar

amb altres entitats o serveis de la comunitat i dels barris. Oferir un espai de suport a les noves

tecnologies. Establir lligams amb el Pla Desevnolupament Comunitari de Verdum i Roquetes

com a plataformes de treball comunitari Eix Estraacions estan co-dissenyades i co-executades en

col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica

(trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació

saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la

gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i ascensors); i la 

2.8 Asociación Mujeres

Migrantes en

Cataluña

EXPO BARRIS El proyecto nace inicialmente surge con la cooperación entre la Asociación de Mujeres Migrantes

de Cataluña (AOMICAT) y la galería de arte ADA ARTS con la creencia de que las expresiones

artísticas son potencial creativo capaz de generar bienestar colectivo en una sociedad.

Ayudándonos no solo a expresar nuestros valores sino también a construir puentes entre las

diferentes culturas, construcción de espacios ciudadanos, donde se explican procesos y

problemas sociales, donde se exponen con el objetivo de generar debates constructivos, donde

se fortalecen las representaciones sociales, culturales, en el ámbito local, de barrio, pero también

con influencia global Por ello, se inicia Expo Barris con la mirada de la sensibilidad y la

cooperación artística buscando ser una alternativa en la expresión colectiva no solo en de las

artes, sino en la sociedad, aldea global, local, de barrio.

2.8 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Difusió de

campanyes de

promoció de la

cultura

El CSSBcn farà difusió, entre els diversos col·lectius que atén, de les campanyes de sensibilització i

promoció del dret d'accés a la cultura impulsades per l'Ajuntament de Barcelona.



2.8 Direcció de Serveis

de Drets de

Ciutadania i

Diversitat -

Ajuntament de

Barcelona

Programa BCN

Interculturalitat -

Espai Avinyó

El Programa BCN Interculturalitat (PROGBI) té per missió impulsar polítiques públiques des d’un

enfocament intercultural a través dels principis de reconeixement de la diversitat cultural, la

igualtat de drets, oportunitats i no-discriminació, i la interacció positiva/diàleg crític,

desenvolupades tant a l’àmbit de ciutat com de districte i de barri. Aquests principis es

materialitzen en diverses línies d’acció, entre les que destaca l’Espai Avinyó-Llengua i Cultura, una

programació d’activitats culturals de diferents formats i continguts adreçades a tota la ciutadania

amb l’objectiu de potenciar els principis de la interculturalitat i fer visible la diversitat cultural

existent a la ciutat.

2.8 Direcció d'Estratègia

i Innovació

Cabal Musical (Edició

2016-2017)

És és un projecte d’innovació social per a la inclusió, impulsat pel Taller de Músics en conveni

amb l’Ajuntament de Barcelona basada en “l'acompanyament i el suport a talents musicals joves”

que provenen d’entorns socials desafavorits. El programa s'ubica a l'Eix Besòs, un territori amb

indicadors que revelen especial vulnerabilitat i que ha esdevingut un eix d'intervenció estratègica

en els últims anys. Les dues primeres edicions de CABAL MUSICAL (anys 2014 i 2015) s'orientava

a la formació musical i suport a joves talents dels districtes de Sant Martí, Sant Andreu i Nou

Barris. Cabal Musical era un dels projecte de referencia en l'estratègia d'intervenció social al

voltant de la llera del riu Besòs a Barcelona. L'edició actual, però, es duu a terme en clau

metropolitana, fent extensiva la intervenció a barris i zones desafavorides d’altres municipis del

Baix Besòs (Sant Adrià del Besòs, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, i Montcada i Reixac)

situant CABAL MUSICAL en el marc de la gran aposta de transformaacions estan co-dissenyades i

co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del

territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualme

2.8 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Equipaments H-G per

a la solidaritat i la pau

Procés de sensibilització, reflexió i compromís dels ciutadans i ciutadanes del Districte d’Horta-

Guinardó envers els projectes i actuacions en matèria de solidaritat, cooperació internacional i

cultura de la pau que es realitzen en diversos equipaments del Dte, en concret a La Casa Groga, al

Centre Cívic Teixonera, al Centre Cívic Matas i Ramis, al mas Guinardó i a la Sala Polivalent

Montbau.



2.8 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

APS i Cooperació al

Districte Horta-

Guinardó

A proposta de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional s’ ha obert a les entitats de

cooperació del Districte que puguin participin en el Programa d’ Aprenentatge i Servei que s’ està

implementant al Districte Horta-Guinardó. Dues entitats, BlauMagenta i Vínculos Estelí després d’

assistir a la formació organitzada pel CRP del Districte i amb el suport d’ una tècnica de la

Fundació Bofill han construït dos projectes que estan treballant amb escoles e Instituts

2.8 Districte Sarrià-Sant

Gervasi (Ajuntament

de Barcelona)

Programa de

dinamització de la

gent gran

El districte de Sarrià –Sant Gervasi compta amb un nombre important de població gran

organitzada en diferents casal, grups i associacions. En l’àmbit municipal, hi han 2 casals (1 més

en el 2018) i 3 grups estables vinculats a centres cívics. La resta de grups tenen una gestió privada

i d’altres estan vinculats a diferents parròquies. El programa de dinamització té la voluntat

d’oferir activitats socials culturals i lúdiques obertes a tota la gent gran del Districte

2.8 Districte Sarrià-Sant

Gervasi (Ajuntament

de Barcelona)

Projecte de

col•laboració amb el

teatre de Sarrià

adreçat a gent gran: Pretendrà apropar i fer accessible la cultura a les persones grans que

presenten una situació de vulnerabilitat econòmica.

2.8 Districte Sarrià-Sant

Gervasi (Ajuntament

de Barcelona)

Casal de Gent Gran

Sant Ildefons

Desenvolupament del Pla Funcional dels Casals d'Avis.

2.8 Districte Sarrià-Sant

Gervasi (Ajuntament

de Barcelona)

Obertura d’un Espai

Jove

2.8 Fundacio uszheimer Tenir cura de la

nostra ment

Projecte de divulgació sanitària i educativa sobre les malalties neurodegeneratives. L’impacte de

les malalties neurodegeneratives en la Catalunya actual fa indispensable l’abordatge d’aquesta

realitat. Creiem que la ciutadania i, sobretot, les persones grans demanen i precisen de

informació sobre les malalties d’Alzheimer, Parkinson i altres malalties neurodegeneratives i

sobre les pèrdues de memòria associades a l’envelliment. El programa TENIR CURA DE LA

NOSTRA MENT treballa per conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania sobre les malalties

neurodegeneratives mitjançant la divulgació de informació sanitària i educativa vers a aquestes

malalties. Vol ser accessible a qualsevol persona que estigui interessada (tot i que està

especialment indicada per a persones majors de 60 anys), mitjançant xerrades de caràcter

divulgatiu, exposicions temàtiques, tastets de tallers ...



2.8 ICUB Barcelona Districte

Cultural

El Barcelona Districte Cultural és: un circuit estable d’espectacles professionals i, també, una

altra manera de formular la relació entre l'escenari i el públic: busca tant apropar la cultura als

ciutadans com els ciutadans a la cultura, amb el propòsit de convertir-los en agents culturals

actius. un programa de projectes artístics comunitaris, en el qual artistes juntament amb

col·lectius, comunitats i ciutadans amb realitats diverses de la nostra ciutat generaran processos

de creació artística compartida. QUÈ ÉS EL CIRCUIT? El circuit del Barcelona Districte Cultural

aplega espectacles de cinc disciplines: música, teatre, dansa i circ, arts escèniques en viu que

estan cada vegada més interconnectades i audiovisual. El circuit del Barcelona Districte Cultural

ofereix espectacles signats per artistes reconeguts -i que moltes vegades ja han viatjat pels

escenaris de mitja Europa- així com per joves que estan donant les seves primeres passes als

escenaris. A la programació del 2017 conviuen artistes que haacions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei munic

2.8 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Suport i finançament

a l’accessibilitat dels

espais i activitats

culturals

Actuacions de suport i finançament a l’accessibilitat dels espais i activitats culturals: museus

accessibles, teatre accessible, activitats accessibles als centres cívics i activitats de promoció de la

música (Apropa Cultura), entre d’altres.



2.8 Salut Mental Gràcia Projecte Horta amb

Gràcia

El PROJECTE 'HORTA AMB GRÀCIA' es presenta com una eina complementària a la intervenció

psicoeducativa amb les persones amb Trastorn Mental Greu que es duu a terme des de el Servei

Prelaboral de Salut Mental Gràcia, dins del procés de rehabilitació i capacitació que fomenti la

seva posterior integració sociolaboral. Es defineix doncs, com un projecte de formació en

Horticultura Ecològica, de foment d’un estil de vida saludable en un entorn natural, d’interrelació

personal i d’inserció comunitària del col•lectiu de persones amb un Trastorn Mental Greu (TMG),

dinamitzant un dels espais del PLA BUITS de l’Ajuntament de Barcelona, d’implicació ciutadana i

de transformació social. La figura beneficiaria principal i on es focalitza de la proposta és la d’una

persona amb malaltia mental, en una fase del trastorn estable i amb una motivació palesa per

endinsar-se en un projecte de inserció social i laboral. Es pretén que el propi col•lectiu adopti un

rol de participació activa i de relació d’igual a igual, evitant d’acions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els

objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir

els drets socials -Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per construir una ciutat justa -Cap a

una nova relació en la producció de polítiques públiques El Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets

Socials de Nou Barris es concreta en 4 àmbits d’actuació. Cadascun d’aquests àmbits pretenen

recollir el conjunt de línies i accions que durant el període 2016 i 2019 l’Ajuntament de

Barcelona, des 



2.9 Associació Catalana

per a la Promoció

de les Persones

Sordes

Per una Universitat

Accessible a les

Persones Sordes

Des de la creació de l'entitat el 1993, ACAPPS està treballant per a la millora de l'accessibilitat

dels joves estudiants a les universitats catalanes. Creiem que cal incidir en l'etapa de transició

dels joves amb discapacitat auditiva de l'educació obligatòria a l'educació secundària o formació

superior, ja que això millora les seves possibilitats d'inserció en el món laboral. A hores d'ara hi

ha molts joves amb discapacitat auditiva que volen accedir a la universitat o fins i tot joves

estudiants que no coneixen quins són els seus drets en matèria d'accessibilitat ni coneixen els

recursos que les diferents universitats posen al seu abast. Aquest pot ser un dels motius pels

quals molts d'ells decideixen no intentar-ho ja que creuen que no podran tenir un

acompanyament tan proper com del que disposen en etapes educatives més primerenques, i que

això frustrarà l'obtenció del títol universitari. D'altres, que ja han accedit podrien veure millorat el 

seu pas per la universitat amb tan sols ser conscients quins sferents recursos de la ciutat de tipus,

laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a

prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del

projecte contemplen potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i

més específica a través de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents

actius en el seu procés vital i la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès

per a les dones i que possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educa

2.9 Associació Gabella Centre obert i juvenil

Compartir

Servei diürn preventiu de prestació bàsica garantida, fora de l'horari escolar, que dóna suport,

estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització,

l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les

persones ateses.

2.9 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Disseny d'estratègies

d'inclusió educativa

El Consorci té l'objectiu de participar en el disseny d'estratègies d'inclusió educativa dels i les

joves menors no acompanyats (MENA) en edat d'escolarització obligatòria a la ciutat.



2.9 CONSORCI

D'EDUCACIÓ DE

BARCELONA

Xarxa d’Escoles i

Instituts per la

Igualtat i la No

Discriminació

Coeducació i prevenció de les relacions abusives, els prejudicis i estereotips de gènere i la

violència masclista Educació en drets humans i prevenció de les relacions abusives, la

discriminació i la violència davant la diversitat funcional, ètnic-cultural, sexual i de gènere

2.9 Creu Roja a Barcelon Promoció Èxit Escolar Projecte que facilita un acompanyament grupal o individual de forma integral a infants i joves

d'entre 6 i 18 anys en la promoció de l'èxit escolar. Aquest projecte es desenvolupa amb accions

d'acompanyament socioeducatiu, cobertura de necessitats bàsiques i promoció de les activitats

d'oci i temps de lleure.

2.9 Creu Roja a Barcelon Campanya de

Joguines

Projecte que vetlla pel dret dels infants al joc i a l'oci. En aquest projecte es proporciona joguines

noves i adaptades a cada infant per tal d'afavorir el desenvolupament personal. A més,

sensibilitza a la població en general de la imporància de la joguina adequada en cada etapa

evolutiva. Els principals destinataris d'aquest projecte són infants en situació de vulnerabilitat.

2.9 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

FOMENT DE

RELACIONS

IGUALITÀRIES A L'IES

FERRAN TALLADA

DEL CARMEL

Projecte de foment de relacions igualitàries entre la població de secundària, dins el centre

educatiu. Organitzat conjuntament pel Districte d'Horta-Guinardó, l'Institut Ferran Tallada,

l'Associació d'Estudiants del Ferran Tallada, la Plataforma Dona Cançó i l'Espai Jove Boca Nord del

Carmel. En aquests moments s'està dissenyant el programa d'accions, que es començarà a

implementar a finals 2017 o principis de 2018.

2.9 Districte Sants-

Montjuic

(Ajuntament de

Barcelona)

Convivim

esportivament

fomentar la integració i la cohesió social a través de la promoció de la pràctica esportiva de

qualitat entre neens, nenes i joves dels centres educatius dels barris dels Districte

2.9 Fundacio de

l'Esperança

Adolescents / Serveis

Educatius

Davant de la necessitat del barri de més recursos i espais per a joves durant l’etapa d’educació

secundària, la Fundació va posar en marxa un espai per a adolescents. El servei és pioner i es basa

en l’assessorament, el reforç educatiu i també l’acompanyament en l’etapa de l’adolescència.

D’aquesta manera, els nens que ja han passat per la CiberCaixa Tens Talent, i altres que s’hi

incorporen amb posterioritat, disposen de l’opció de participar dins d’aquest espai en altres

activitats socioeducatives i culturals més adequades a la seva edat.



2.9 Fundació Privada

Bayt al-Thaqafa

Infància i joventut El programa pretén reforçar l'aprenentatge de les llengües vehiculars i el progrés en l'àmbit

escolar acompanyant els nens, nenes, joves i les seves famílies en relació al seu entorn educatiu i

social, incloent educació en el lleure per enfortir les seves potencialitats i orientar les seves

aspiracions i necessitats. La Fundació Bayt al-Thaqafa acompanya des de fa més de quaranta anys

als nens, nenes i joves nouvinguts amb l'objectiu de construir una ciutadania basada en la igualtat

d'oportunitats i en el reconeixement del talent divers. Reforç escolar i casal Acollida educativa a

nens i nenes de 6 a 16 anys de diversos orígens culturals i molts d'ells amb incorporació tardana

al nostre sistema escolar que té necessitat de suport i acompanyament per facilitar el procés

d'integració soci i per ajudar a combatre l'exclusió social itineraris de èxit educatiu i fer aflorar les

seves capacitats i habilitats. Joves Els Menors Estrangers Indocumentats No Acompanyats, així

com els joves extutelats, s'enfronten a situacions estan co-dissenyades i co-executades en

col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica

(trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació

saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la

gent jove; les condicions d’habi

2.9 Fundació Privada

Pare Manel

Àrea d'infància,

adolescència i famílies

Dins de l’àrea d’Infància, Adolescència i Famílies de la FPM, que promou una línia d’acció

educativa Integral amb els infants i adolescents en situació de vulnerabilitat a Verdum-Roquetes,

es concreta el projecte de CENTRE OBERT MUNTANYÈS* de la Fundació Pare Manel al barri de

Verdum. La finalitat principal és acompanyar als infants i adolescents en el seu procés de

desenvolupament personal partint d’un conjunt d’intervencions educatives i d’un pla de treball

integral i global amb el nen/a i la seva família. Un mateix infant o adolescent en situació de

vulnerabilitat, en el marc del nostre programa, pot gaudir d’una àmplia intervenció en la

cobertura de les seves necessitats i d’una diversa potenciació de les seves capacitats. L’acció

educativa engloba un ampli conjunt d’àrees d’acció i de programes educatius que cobreixen les

tardes entre setmana i els períodes de vacances escolars, especialment l’estiu però també durant

la setmana santa (colònies) i alguns caps de setmana durant l’any (festes puntuals, sortferents

recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, q



2.9 FUNDACIÓ SOCIAL

DEL RAVAL

EL RACÓ DE LA

INFÀNCIA,

ADOLESCÈNCIA I

JOVENTUT

L’entorn social fa que molts dels infants del barri no tinguin cap figura referent dins el seu temps

lliure. El món laboral dels seus pares/mares i/o tutors/es legals no està adaptat al seu horari

extraescolar. Moltes vegades han de prioritzar l’aportació econòmica per cobrir unes necessitats

a vegades només bàsiques, a la necessitat que tenen els seus fills/es de recolzament afectiu i de

la transmissió referencial dels valors que afavoreixin la convivència entre diferents cultures i

d’hàbits saludables que potencien els seu creixement com a persones que formen part d’una

comunitat. D’aquí que cada vegada més, l’entorn familiar i els nois/es en aquest cas, es trobin

marcats per manca d’afecte, manca d’hàbits i inexistent transmissió de valors universals com

serien: la convivència, el respecte, la tolerància, l’amistat i la solidaritat. D’aquesta manera va

néixer el projecte amb la finalitat de fomentar l’educació, mitjançant el joc pedagògic com a

complement a la formació reglada i una eina més per facilitar acions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els

objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir

els drets socials -Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per construir una ciutat justa -Cap a

una nova relació en la producció de polítiques públiques El Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets

Socials de Nou Barris es concreta en 4 àmbits d’actuació. Cadascun d’aquests àmbits pretenen

recollir el conjunt de línies i accions que durant el període 2016 i 2019 l’Ajuntament de

Barcelona, des de les diferents àrees municipals prioritzaran: 1. Atenció social: que inclou serveis

socials, alimentació, salut, gent gran, dones. 2. Habitatge 3. Ocupació i treball 4. Educació i 



2.9 Fundación Soñar

Despierto

Prevenció i atenció

socioeducativa per

infants i adolescents

en situació de risc en

els centres oberts

Aquest projecte neix per millorar la situació acadèmica i emocional d'infants i adolescents de 8 a

18 anys que resideixen en centres oberts de la província de Barcelona, amb la finalitat de garantir

un nivell escolar adequat per al seu desenvolupament i futura integració social, adquirint els

coneixements necessaris, hàbits d'estudi, educació en valors i habilitats socials, amb el suport

personalitzat d’un equip de voluntariat. Els centres oberts són equipaments integrats en el

sistema de serveis socials d’atenció primària i representen l’únic servei específic adreçat a infants

i adolescents amb dificultats socials i familiars. La seva finalitat és el desenvolupament personal i

la integració social de tots els menors en situació de risc. El projecte que us presentem cerca

combatre el fracàs escolar i millorar l’escolarització de nens, nenes i adolescents en situació de

vulnerabilitat i risc social. Des de la Fundació s’ofereix un servei diürn preventiu, fora de l'horari

escolar, que dona suport i estimula el ferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu,

cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de

diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la família,

especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una forma

digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i

estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la família, uns ingressos

mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de banda, la demanda en

espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals, treballant les

mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què

volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb

responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del projecte contemplen

potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i més específica a través

de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i

la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que

possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i

educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents

dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que

s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment, apostem

per un programa integral, continu i molt proper perquè tots els agents i institucions dedicades al

maneig d'aquesta malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt més eficaç donada la

situació actual. A continuació, desgranem els diferents capítols del projecte d’intervenció grupal

per a cuidadors de malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels cuidadors es

contempla a partir de la crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la presentació de la

iniciativa. Les inscripcions es podran realitzar a través del formulari web 



2.9 Institut d'Educació

de Barcelona

Plans Educatius de

Barri

Implementació de Plans Educatius de barri. Un instrument educatiu de planificació de caràcter

comunitari, que dona resposta a les necessitats educatives d’infants i joves d’un territori concret.

Té per objectiu mobilitzar tots els agents educatius a partir de propostes i compromisos

permanents, dinàmics i compartits, permetent donar coherència a totes les actuacions que es

porten a terme per part dels diferents agents educatius que operen en un territori, tant si

pertanyen a l’educació formal com a la no formal o la informal. Permetent fer aflorar les

mancances i oportunitats educatives i ofereix eines per a donar resposta i canalitzar aquestes

necessitats i oportunitats.

2.9 Institut d'Educació

de Barcelona

Educació Inclusiva Impuls d’una Mesura de Govern d’Educació Inclusiva dirigida a infants i joves amb necessitats

educatives especials.



2.9 Salesians Sant Jordi-

PES Cruïlla

Acompanyament

socioeducatiu a

Adolescents

Es tracta d’un servei destinat a donar suport als adolescents en situació de risc amb la finalitat

que puguin assolir progressivament la capacitat de gestionar les seves responsabilitats personals i

socials. Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa

i coordinat amb serveis especialitzats d’acolliment residencial. Es tracta d’un projecte diferent del

Centre Obert i dels projectes de segona oportunitat educativa, però que en pot ser

complementari, ja que pot convertir-se en una porta de sortida per a adolescents que fa molts

anys que han estat al Centre Obert o en projectes de segona oportunitat educativa i han assumit

els objectius que van motivar el seu ingrés en el centre. OBJECTIUS GENERALS: • Oferir un espai

educatiu no formal, amb un clima familiar, on l’adolescent se senti acollit incondicionalment i

prioritàriament aquells que es troben en situació de vulnerabilitat. • Potenciar el

desenvolupament personal de manera integral de l’adolescent, per tal que aacions estan co-

dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social

del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els

objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir

els drets socials -Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per construir una ciutat justa -Cap a

una nova relació en la producció de polítiques públiques El Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets

Socials de Nou Barris es concreta en 4 àmbits d’actuació. Cadascun d’aquests àmbits pretenen

recollir el conjunt de línies i accions que durant el període 2016 i 2019 l’Ajuntament de

Barcelona, des de les diferents àrees municipals prioritzaran: 1. Atenció social: que inclou serveis

socials, alimentació, salut, gent gran, dones. 2. Habitatge 3. Ocupació i treball 4. Educació i 

Objectiu general3

Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i comunitàries de suport facilitadores de l’apoderament personal i col·lectiu.  



obj. línia entitat projecte descripció

3.1 ADAMA La llar són les

persones

Servei de tècniques naturals de salut adreçat a persones en exclusió social severa a centres

d'acollida i equipaments integrals.

3.1 Agència de Salut

Pública de Barcelona

Estratègia per arribar

a col·lectius

vulnerables que

donen resposta a

necessitats en salut.

Aquesta estratègia te per objecte arribar a col·lectius vulnerables i donar resposta a necessitats

en salut. Inclouen diverses activitats desenvolupades des de diferents àmbits: Infermeria de Salut

Pública: articulen les necessitats en salut de col·lectius vulnerables amb l’estructura sanitària i els

serveis de suport i cura. Desenvolupen activitats d’educació per la salut i activitats per donar

resposta a les necessitats de cura. Agents Comunitaris de Salut: articulen les necessitats socials i

de salut de persones immigrades malaltes amb l’estructura sanitària i els serveis de suport i cura.

Desenvolupen activitats d’educació per la salut i activitats per donar resposta a les necessitats de

cura. Programa de Tuberculosi: Facilita diverses mesures per la millora del compliment del

tractament. Entre elles s’inclou l’ingrés a Serveis Clínics (centre sociosanitari especialitzat en el

tractament integral de la Tuberculosi) així com l’Equip ETODA (Observació directa de tractament

ambulatòria) Programa d’Infeccionsferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu,

cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de

diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la família,

especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una forma

digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i

estables. Perquè creiem en la necessitat d

3.1 Ajuntament de

Barcelona - Direcció

de Salut

Programa d'ajuts al

pagament de la

medicació aguda i

crònica

Davant de la realitat de les persones que no es poden permetre el cost dels medicaments

receptats en el sistema públic i per raons diverses no compleixen els criteris d'exempció del

copagament del CatSalut, l'Ajuntament ha signat un conveni amb les entitats esmentades i

finança el cost dels medicaments d'aquestes persones prèvia valoració i derivació del personal

mèdic i de treball social dels Equips d'Atenció Primària de Salut.

3.1 Ajuntament de

Barcelona - Direcció

de Salut

Nou Espai

d'informació i

recursos per la cura

Actuació 35 de la Mesura de Govern per una Democratització de la Cura. Espai central de

referencia, vinculat amb les xarxes i entitats clau de la ciutat en matèria de cura i amb els centres

de serveis socials existents, els serveis sanitaris i les oficines integrals que es puguin desplegar en

un futur pròxim. La finalitat d’aquest espai és oferir informació i orientació sobre tots els recursos

existents a la ciutat en matèria de cura i alhora oferir a les treballadores del sector

l’assessorament jurídic i el suport formatiu i social que requereixin. Nota: també respon a

l'objectiu 3.7 i 1.7. Es preveu ubicat a l'Eixample però donarà servei a tota la ciutat.



3.1 Ajuntament de

Barcelona - Direcció

de Salut

Nous serveis

municipals

d'Odontologia i

Podologia per a

població amb pocs

recursos

A partir de la transformació de la mútua PAMEM per funcionaris i ex-funcionaris municipals, es

dissenya una nova oferta de serveis sanitaris necessaris i no coberts per la cartera CatSalut, pel

conjunt de la ciutadania però començant oferint l'accés només a les persones amb major

necessitat socioeconòmica derivades des dels Serveis Socials. Tot i l'ubicació a l'Eixample, és un

equipament de ciutat.

3.1 Amics de la Gent

Gran

Acompanyament a

domicili

Aquest programa consisteix en la visita setmanal d’un voluntari a casa d’una persona gran, per un

espai aproximat de dues hores. D’aquesta manera, amb el temps, s’estableix un vincle afectiu i de

confiança entre el voluntari i la persona gran. L’acompanyament a domicili ofereix suport afectiu

i nous vincles de relació a la gent gran que els permet trencar amb la seva solitud. Però, a més

d’alleugerir les situacions de soledat i/o aïllament, el suport afectiu que rep la persona gran

l’ajuda a reforçar els seus recursos personals, com l’autoestima, la capacitat d’adaptació, la

capacitat de relació amb els altres, etc. El nostre compromís és que aquest recolzament

emocional es mantingui fins a la mort de la persona gran.

3.1 Associació Arep Assessorament a la

salut mental

Serveis dedicats a l'atenció i l'assessorament a persones que presenten demandes relacionades

amb situacions de salut mental, i/o famílies afectades que requereixen d'una

intervenció/acompanyament. Pots contactar-nos: - Quan necessitis orientació en salut mental i

vulguis comentar les teves impressions - Si tens la necessitat d'acollida i atenció específica en

qualsevol moment del procés que vius - Quan busques una entitat de referència que conegui el

teu cas i sigui fàcil d'accedir-hi Oferim: - Servei d'Atenció a Famílies: un espai de suport i

seguiment, orientació i assessorament per a persones amb problemes de salut mental i les seves

famílies - Programes d'Atenció a Famílies: conjunt de grups de famílies orientats a desenvolupar

estratègies, facilitar sistemes de suport i potenciar xarxes d'ajuda mútua - Servei d'Atenció

Psicològica: accions i intervencions relacionades amb la demanda inicial del servei: orientació

terapèutica, avaluació, diagnòstic i atenció psicòlogica individualitzada



3.1 Associació Catalana

de l'Hemofília

Programa d'atenció

integral a persones

amb coagulopaties

congènites i les seves

famílies

L'associació desenvolupa diferents programes per atendre les persones amb coagulopaties

congènites i les seves famílies. Els més rellevants són: 1.Hemofília? Informa't! Trobarem

solucions. Inclou accions com: acollida a noves famílies, empoderament i seguiment necessitats

informatives, atenció dones portadores i edició de publicacions 2.No estàs sol. Fem pinya. Inclou

accions com: grups de pares i mares cuidadors, grups d'infants i joves, grup d'avis i àvies i altres

familiars 3.Serveis d’atenció a les persones amb coagulopaties congènites i les seves famílies

Inclou accions com: assessorament en temes socials, jurídics i fiscals, atenció psico-pedagògica,

assessorament escoles, nidra ioga, servei d'atenció domiciliària, borsa de treball, atenció als

nouvinguts i trobada intergeneracional anual 4.Sensibilització i difusió. Inclou accions com:

colònies d'estiu inlusives, esquí de fons adaptat, jornada actualització de la malaltia i actualització

de publicacions online 5.Formació, investigació i col·laboracionsferents recursos de la ciutat de

tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Per

3.1 Associació Catnova Projump Inclusión y

Projump Voluntariado

Desde 2017 coordinamos un proyecto (Projump) con dos vertientes, nos proponemos trabajar en

red para la inserción laboral , autonomía y liderazgo de latinoamericanos de Barcelona creando

vínculos de colaboración mutua entre nuestras beneficiarias, voluntarias y las entidades públicas

y privadas de la zona, ayudando así a construir una sociedad cada vez más inclusiva, participativa,

cohesionada y próspera. •Projump Inclusión ofrece formación integral, coaching,

acompañamiento, networking y bolsa de trabajo a latinoamericanos de Barcelona en riesgo de

exclusión social, acompañándolas de forma integral en sus procesos de búsqueda de mejores

empleos y autonomía laboral. Projump Voluntariado busca colaborar en la creación de redes

comunitarias de voluntarios, beneficiarios, empresas y entidades de Barcelona mediante la

inserción social, laboral y económica de mujeres latinoamericanas y sus respectivas familias. El

propósito es visibilizar al colectivo proporcionándoles mayor capacidad y empoderamiento social.

3.1 Associació LaFinKa

Barcelona

Mentors persones en

risc d'exclusió social

Programa de formació de persones en capacitats, actituds i coneixements bàsics sobre els

itineraris socials i administratius bàsics per acompanyar a persones en risc d'exclusió social per

facilitar el contacte i revinculació d'aquestes persones amb els serveis socials, altres entitats i

amb l'entorn comunitari de proximitat. Cada persona pot acompanyar entre una o màxim dues

persones per assegurar un seguiment personalitzat.



3.1 Associació LaFinKa

Barcelona

Recolzament jurídic Recolzament i orientació jurídica en múltiples aspectes amb empoderament de la població en risc

d'exclusió social. Amb acompanyaments i activació de justícia gratuïta, advocats propis,

consultoria amb advocats per la gestió de la regularització de la situació administrativa,

problemes de vivenda (pèrdua de vivenda, gestió de lloguer social), sanitat, desampar.

3.1 Associació Punt de

Referència

Projecte Referents El projecte ofereis suport emocional i guiatge a l’emancipació dels joves extutelats i en risc

d’exclusió a través de la mentoria. La mentoria és una eina d’intervenció social que promou la

relació entre dues persones, on una, voluntàriament s’ofereix per a proporcionar un suport

individual a una altra persona que es troba en una situació de risc d’exclusió. Aquesta relació és

motivada i tutoritzada per un professional. A través d’aquesta eina, oferim a cada jove un

voluntari/a adult que l’acompanya en la seva trajectòria. L’objectiu no és establir una relació

d’amistat sinó una relació de suport, amb una intencionalitat educativa, que és guiada per un

professional. La mentoria és una eina complementària a l’acció professional i en cap cas es

planteja com a substitut. El voluntariat mentor es posa al servei del pla de treball descrit pels

professionals i per a cada jove.

3.1 Associació Salut i

Familía

MARES ENTRE DUES

CULTURES

Activitats grupals gratuïtes de cobertura de les necessitats en la prevenció i promoció de la salut

materno-infantil, desenvolupant també xarxes de suport.



3.1 Associació Síndrome

d'Asperger de

Catalunya

Associació Síndrome

d'Asperger de

Catalunya

L’Associació Asperger de Catalunya és generada per la unió de pares de famílies amb fills i adults

afectats pel Trastorn de l’Espectre de l'Autisme (TEA) El motiu de la creació de l’Associació

Asperger de Catalunya és promoure el bé comú de les persones amb TEA. Té la finalitat de: a)

Promoure i desenvolupar accions que tendeixin a millorar la qualitat de vida, l'autonomia i

emancipació de les persones afectades pel Trastorn de l’Espectre Autista. b) Promoure i

desenvolupar accions que tendeixin a millorar la situació i ambientació social de les persones

amb Trastorn de l’Espectre Autista- c) Potenciar la investigació científica, la divulgació i el

coneixement amb relació a l’Espectre Autista-Asperger. d) Orientar, coordinar, acompanyar i

representar als socis davant les Administracions Públiques i Organitzacions, siguin locals,

autonòmiques, nacionals i internacionals. e) Realitzar i fomentar la formació de professionals que

per la seva tasca incideixin amb les persones afectades pel Trastorn de l’Espectre Aferents

recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar

resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir un

aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM.

Totes les activitats i programacions del projecte contemplen potenciar l’empoderament de la

dona, treballant de manera transversal i més específica a través de l’Espai de la Dona,

conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i la societat que ens

emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que possibiliten l’accés a

diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres.

Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i

activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que s'arribi a situacions

extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment, apostem per un programa

integral, continu i molt proper perquè tots els agents i institucions dedicades al maneig d'aquesta

malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt més eficaç donada la situació actual. A

continuació, desgranem els diferents capítols del projecte d’intervenció grupal per a cuidadors de

malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels cuidadors es contempla a partir de la

crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la presentació de la iniciativa. Les inscripcions 



3.1 ATRA Programa de suport a

la Vida Autònoma

(PSVA)

El programa de Suport a la Vida Autònoma va dirigit a persones que presenten dificultats en la

seva inclusió social i laboral. Les activitats que desenvolupa el programa, es basen

primordialment, en sessions de tutories individuals i/o grupals adaptades a la seva situación

personal. S'ofereix també, suport a les famílies i a l'entorn d'aquestes persones, que es troben

desorientades davant les problemàtiques expresades. El programa inclou un conjunt d'activitats

de suport i acompanyament que tenen com objectiu que l'usuari assoleixi una total autonomía.

reforçant l'autonomia i la responsabilitat es potencia el manteniment d'un estil de vida saludable

i una plena integració a la societat. Es tracta d'un programa personalitzat, amb atenció individual

i sessions de grup i, en funció nde les necessitats de cada usuari, se l'inclou en un o més mòduls: -

Tutories de suport a la vida autónoma, per a la gestió del temps lliure i la gestió económica -

Visites dominiliàries - Grup d'habilitats Socials - Grup d'Autoajudaacions estan co-dissenyades i

co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del

territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una

3.1 Caritas Diocesana

de Barcelona

Atenció psicològica

individual, familiar i

grupal

Un equip de psicòlegs atén les persones a nivell individual, familiar o grupal per tal d’ajudar-les a

resoldre els conflictes emocionals i relacionals. També dóna assessorament i suport als

professionals de Càritas.
3.1 Caritas Diocesana

de Barcelona

Acollida i

acompanyament

individual

L’objectiu és fer una primera acollida individual i, si cal, acompanyar la família o la persona per

millorar la situació amb la seva participació activa.

3.1 Caritas Diocesana

de Barcelona

Centre per families

PAIDÓS Ciutat Vella

Per al conjunt de famílies amb fills menors de 6 anys. S’atén tots els membres de la família i se’ls

acompanya de forma integral i intensiva en els diferents aspectes de la vida familiar: criança,

temes escolars, formació dels pares i mares, recerca d’habitatge, salut...

3.1 Caritas Diocesana

de Barcelona

Centre per famílies

PAIDÓS Roquetes

Per al conjunt de famílies amb fills menors de 6 anys. S’atén tots els membres de la família i se’ls

acompanya de forma integral i intensiva en els diferents aspectes de la vida familiar: criança,

temes escolars, formació dels pares i mares, recerca d’habitatge, salut...

3.1 Caritas Diocesana

de Barcelona

Centre per a famílies

PAIDÓS Porta

Per al conjunt de famílies amb fills menors de 6 anys. S’atén tots els membres de la família i se’ls

acompanya de forma integral i intensiva en els diferents aspectes de la vida familiar: criança,

temes escolars, formació dels pares i mares, recerca d’habitatge, salut...



3.1 Caritas Diocesana

de Barcelona

Centre Matern

Infantil Rull

Cada matí s’acompanya les dones en la criança dels seus fills i filles (0 a 3 anys) i se les ajuda a

consolidar uns llaços afectius protectors i generadors d’amor. A les tardes, també s’hi fan tallers

grupals per a famílies amb infants petits.

3.1 Caritas Diocesana

de Barcelona

Centre Matern

Infantil Mimos

Cada matí s’acompanya les dones en la criança dels seus fills i filles (0 a 3 anys) i se les ajuda a

consolidar uns llaços afectius protectors i generadors d’amor. A les tardes, també s’hi fan tallers

grupals per a famílies amb infants petits.

3.1 Caritas Diocesana

de Barcelona

Suport a la criança:

Taller de pares

Cada matí s’acompanya les dones en la criança dels seus fills i filles (0 a 3 anys) i se les ajuda a

consolidar uns llaços afectius protectors i generadors d’amor. A les tardes, també s’hi fan tallers

grupals per a famílies amb infants petits.

3.1 Caritas Diocesana

de Barcelona

Servei Vincles

d'atenció a malalts

mentals

Presta atenció professional (psicològica, psiquiàtrica i d’infermeria), tant ambulatòria com a

domicili, treballant amb un pla terapèutic individual o grupal segons les necessitats de cada

persona.
3.1 CASAL DELS

INFANTS ASB

VINCLES RAVAL Vincles és un servei diürn de proximitat que realitza una tasca socioeducativa per a la promoció

social de dones que són mares i dels seus fills/es de 0 a 3 anys que es troben en situació de

vulnerabilitat o exclusió social. A més a més, el servei detecta situacions de risc o exclusió social

que són abordades de forma conjunta amb altres agents del territori per a oferir un suport

integral. Destinataris: Dones mares d'infants de 0 a 3 anys del Barri del Raval que presenten

dificultats socials, econòmiques o personals i que per la combinació o grau d’aquestes es troben

en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social. Seran, preferentment, mares d'un sol infant, i per

tant necessiten aquest suport inicial a la criança. Els destinataris finals, per tant, són tant les

mares com els infants com a beneficiaris i participants dels processos impulsats des del servei. El

projecte és intensiu amb una durada de 6 mesos, durant la qual s'atendran dos grups d'infants

(de 15 usuaris cadascun) així com dos grups de mares acions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del

3.1 Ciutat i valors

fundació de serveis i

iniciatives de la

ciutat de Barcelona

Centres d'Acolliment

Mas Pins - Gaudí

El Centre d’Acolliment és un servei d’acolliment residencial d’estada limitada d’aquells

adolescents que necessiten una resposta immediata, que no pot donar-se des del propi entorn.

Dóna atenció les 24 hores, amb allotjament, i té encarregades dues funcions bàsiques: - de

substitució provisional de la llar, oferint la cobertura de les necessitats bàsiques i el suport

educatiu, social i jurídic que requereix el jove, oferint-li una educació integral i compensadora. -

dur a terme l’observació i estudis de desemparament o diagnòstic de l’adolescent i de les seves

famílies per a realitzar la proposta més adequada per al jove.



3.1 Ciutat i valors

fundació de serveis i

iniciatives de la

ciutat de Barcelona

Centres Residencials

d'Acció Educativa

Maragall - Casa Milà

Servei d’acolliment residencial, per a la guarda i educació dels seus usuaris i usuàries, on

resideixen temporalment amb la mesura administrativa d’acolliment simple en institució.

Funcions: - Promoure, establir i aplicar mesures tècniques educatives i d’inserció social, laboral i

familiar. - Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb professionals d’altres sistemes de

benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis

especialitzats. - Proporcionar als adolescents atesos tota la cobertura inherent a l’exercici de la

guarda i educació.

3.1 Ciutat i valors

fundació de serveis i

iniciatives de la

ciutat de Barcelona

Llar Sant Martí Servei de Llar Residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada

de malaltia mental. És un establiment d’atenció de caràcter temporal o permanent i flexible en

què les persones amb malaltia mental de llarga evolució i problemàtica social greu poden viure

les vint-i-quatre hores i rebre el suport d’un equip multidisciplinari de professionals. El servei té

com a objectiu la plena integració i normalització social de les persones usuàries, així com la

prevenció i el tractament del deteriorament produït per la cronicitat de la malaltia.

3.1 Ciutat i valors

fundació de serveis i

iniciatives de la

ciutat de Barcelona

Pisos Sant Martí Els pisos de suport per a persones amb problemes de drogodependències són un recurs d’àmbit

residencial en el medi urbà, en el qual s'ofereix un marc idoni, substitutori del mitjà familiar,

perquè l'usuari sigui protagonista, participant activament en la millora de la seva salut i la pròpia

reinserció social i laboral, amb suport professional i recolzament comunitari adients.

Constitueixen una alternativa pel suport al tractament ambulatori, amb una durada limitada,

fàcilment accessible, ofereix un espai tutoritzat per professionals experts, dotat d'una estructura

lleugera i flexible, que utilitza el màxim de recursos comunitaris habituals, i que representa la via

normalitzada per la seva total reinserció.

3.1 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Diversitat funcional El Consorci té la voluntat de participar en: - El disseny de l'ampliació del programa de vida

independent, destinat a què les persones amb diversitat funcional es puguin desenvolupar de

manera autònoma en totes les esferes de la vida quotidiana tenint en compte les seves

necessitats i les seves situacions familiars, de recursos o de treball. - En la xarxa d'acció per la

diversitat funcional en el marc de l'Acord Ciutadà.

3.1 Creu Roja a Barcelon Centre de Contacte Suport tecnològic que permet agendar trucades a les persones ateses per tal de fer seguiment de

la seva situació, del voluntariat que l'atén, informar-les de les activitats que organitza la Creu

Roja, etc.
3.1 Districte Eixample

(Ajuntament de

Barcelona)

eixgran És una iniciativa comunitària que treballem per construir entramats i vincles entre les diferents

entitats, serveis i la gent que vivim i convivim al nostre barri, per promoure la cooperació i la

solidaritat vers els veïns que es troben en situació de fragilitat.



3.1 Districte Eixample

(Ajuntament de

Barcelona)

homes en xarxa Crear un espai que permeti als participants manifestar els seus pensaments, experiencies i

sentiments respecte la seva situació de soletat i poder millorar el grau de satisfacció personal i

relacional. 2. Donar suport als membres per poder establir canvis positius i disminuir el malestar.

3. Recuperar i consolidar vincles a nivell emocionals, afectius, familiars, socials...

3.1 Districte Gràcia

(Ajuntament de

Barcelona)

Taula de Salut Mental Taula de coordinació de les activitats vinculades a l'atenció a persones amb problemes de salut

mental, en especial aquelles que afecten, amb participació de tots els agents que hi intervenen.

3.1 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Programa de Gent

Gran Vulnerable

d'Horta-Guinardó

Programa de gent gran vulnerable del districte d'Horta-Guinardó. Treballa la detecció de

persones en situació de solitud no volguda i deriva al servei competent amb coordinació amb la

resta d'agents del territori i intenta la vinculació de la persona amb equipaments de proximitat

del districte. També coordina el treball intergeneracional i genera sinergies entre els serveis

implicats per tal de treballar els estereotips. Obrim una línia de treball per integrar, en la mida del

possible, els usuaris d'establiments residencials en la dinàmica del barri.

3.1 Federació ACAPPS Accions per a

fomentar

l'accessibilitat a la

comunicació de les

persones sordes

El projecte pretén aconseguir la igualtat d'oportunitats de les persones sordes mitjançant la

difusió i la promoció de l'accessibilitat comunicativa de les persones sordes que es comuniquen

en llengua oral. En el projecte es dona informació i orientació sobre els mitjans de suport a la

comunicació oral tant a les persones sordes com a les entitats públiques i privades. Es fan

sessions informatives sobre els mitjans de suport a la comunicació oral. Es gestiona un servei que

ofereix accessibilitat comunicativa en actes públics, reunions, cursos de formació entre altres

mitjançant la subtitulació en directe i l'ús de bucles magnètics. També es realitza la subtitulació

per a persones sordes de material audiovisual així com la cessió gratuïta d'equips de fm per a

disposar d'un suport comunicatiu.

3.1 Federació Catalana

de Voluntariat

Social (FCVS)

Grans Actius És un programa de voluntariat que ofereix un servei d’acompanyament a visites mèdiques a

CAPs, hospitals, centres de rehabilitació, centres sociosanitaris i qualsevol centre de salut enfocat

a la prevenció, el manteniment i el benestar de les persones. Està dirigit a persones afectades

amb un grau lleu o moderat de malalties cròniques, de dependència o amb alguna discapacitat.

Té tres línies d'acció: - Afavorir l'envelliment actiu i autonomia personal - Donar cobertura a les

persones beneficiàries d'aquest servei - Promoure la participació de la ciutadania, a partir dels 18

anys, a través del voluntariat

3.1 Federació Catalana

de Voluntariat

Social (FCVS)

Servei d'assegurances 

de voluntariat

Gestió d'una doble pòlissa col·lectiva d'assegurances de Responsabilitat Social i d'Accidents, per a

persones voluntàries d'entitats federades i no federades.



3.1 Federació Salut

Mental Catalunya

XarXa Joves Barcelona XarXaJoves és un programa d’acompanyament a joves de 16 a 25 anys, amb problemes de salut

mental, encaixat al servei de Club Social per tal d’economitzar recursos, però diferenciat en

quant a professionals, metodologia i activitats. El Programa té la finalitat de desenvolupar

accions i estratègies que afavoreixin la cura de la salut mental i donin recolzament integral al

projecte vital dels joves de 16 a 25 anys que pateixen un problema de salut mental a través de la

promoció d’estils i hàbits de vida saludables. Els beneficiaris són joves a causa d’un problema de

salut mental pateixen problemes de socialització, de vinculació a l’àmbit comunitari, educatiu,

sanitari, familiar, etc. afectant la construcció d’un projecte de vida personal i significatiu per a ells

mateixos. Aquesta proposta posa també l’accent en establir col·laboracions amb les entitats de

lleure d’un territori concret per tal de treballar conjuntament en els suports específics que

aquests joves necessiten.

3.1 Filles de la Caritat,

Fundació Social

Espai Rosalia Rendu -

Vincles

Des d'aquest servei s'acompanya la realitat de persones amb anys de permanència al carrer i amb 

hàbits i funcionament de reestructuració social instaurats) que estan en situació d'exclusió social

severa. Ho fem mitjançant el contacte personal i càlid al seu propi lloc de vida i oferir-los un espai

d'estada protegit i acollidor, sense cap exigència i situat al barri on passen el dia, suposa una

oportunitat per efectuar un acostament a aquestes persones des del respecte a la seva dignitat i

la seva decisió sobre el seu projecte de vida.

3.1 Filles de la Caritat,

Fundació Social

Centre de Dia (Obra

Social Santa Lluïsa de

Marillac)

El Centre de Dia disposa de fins a 45 places adreçades a persones sense llar en situació greu

d'exclusió social amb pla de treball. El Centre de Dia obre de 9’30h a 16’30h de dilluns a

diumenge. Ofereix esmorzar i dinar, a més d'activitats de lleure, tallers educatius i culturals i

seguiment social.



3.1 Fundació Comtal Tria Famílies Partint de la premissa que la institució familiar és el primer agent socialitzador dels infants i

adolescents, des de la Fundació Comtal, volem seguir avançant en la intervenció amb les famílies

mitjançant el desenvolupament del Projecte Tria- Famílies. El procés d'aprenetatge i creixament

dels infants i joves requereix d'un marc suficientment estimulant i comprensiu per tal que la

criança esdevingui una experiència més assossegada i agradable per les famílies, i també pels

propis fills i filles. Per aquest motiu oferim un seguiment personalitzat i eines perquè les famílies,

amb infants i adolescents a càrrec, millorin la seva qualitat de vida, guanyin en autoestima i

autonomia, i tinguin eines per a la seva inclusió social. En aquest sentit volem oferir un projecte

d’atenció familiar que complementi l’oferta i l’acompanyament que les famílies ateses reben dels

altres serveis i dispositius amb els quals estan en contacte (Serveis Socials, EAIA, altres entitats

socials, etc). D'aquesta manera, estan en conjuntferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la

família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una

forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i

estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la família, uns ingressos

mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de banda, la demanda en

espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals, treballant les

mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què

volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb

responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del projecte contemplen

potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i més específica a través

de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i

la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que

possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i

educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents

dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que

s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment, apostem

per un programa integral, continu i molt proper perquè tots els agents i institucions dedicades al

maneig d'aquesta malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt més eficaç donada la

situació actual. A continuació, desgranem els diferents capítols del projecte d’intervenció grupal

per a cuidadors de malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels cuidadors es

contempla a partir de la crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la presentació de la

iniciativa. Les inscripcions es podran realitzar a través del formulari web 



3.1 Fundació Família i

Benestar Social

Dispositiu de cribatge

i acompanyament

sociosanitari de

persones i cuidadora

afectes de malalties

cognitives

Dispositiu que articula la coordinación dels serveis sociosanitaris del territori del Gòtic per a

detectar i acompanyar processos de deteriorament cognitiu, demències, malalties

neurodegeneratives, implementant un programa multicomponent d’estimulació global, és a dir

de les capacitats cognitives, funcionals, afectives i relacionals, per tal de reforça-les i mantenir-les

el màxim de temps possible. Aquest programa es realitza en els espais comunitaris del barri com

el CMGG Pati Llimona, CAP salut Gòtic, Ccivic Pati Llimona, en els primers nivells d'atenció per a

vehicular l'acompanyament vers als recursos especializats (centre de dia, residència) i els ajuts

públics (LLEI 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les

persones en situació de dependència). El programa muticomponent d’estimulació implementa

diferents activitats que incideixin en el conjunt de capacitats: - Exercicis d’estimulació de les

diferents funcions cognitives (memòria, atenció, llenguatge, planificació, oacions estan co-

dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social

del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins 

3.1 FUNDACIÓ IPSS PROGRAMA

D'ATENCIÓ

FAMILIAR. GRUPS DE

PARENTALITAT

POSITIVA I ESPAI

PSICOLÒGIC 

Aquest programa forma part del Servei d’Atenció a les Famílies (SAF) de Fundació IPSS. Ofereix un 

espai d’acompanyament i suport a pares i mares en el procés educatius i de desenvolupament

psicològic dels seus fills i filles entre 5 i 18 anys. Subvencionat pel Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad.

3.1 Fundació Mercè

Fontanilles

Servei de suport a

Medi Obert

Programa d'atenció a les drogodependències amb interns i internes que es troben en règim de

semi llibertat. Ofereix suport psicològic i social per a enfortir els vincles d'aquestes persones amb

la Xarxa de Centres d'Atenció i Seguiment de drogodependències i d'altres recursos de la xarxa

comunitària.



3.1 Fundació Mercè

Fontanilles

Servei d'Atenció

Especialitzada a Joves

(SAEJ)

Servei destinat a prevenir i/o pal·liar la situació de risc de joves, tutelats/des i extutelats/des,

procurant la seva integració sociolaboral, fomentant la seva autonomia i emancipació. Aquesta

atenció encomanada al servei ha de garantir que el jove tingui totes les necessitats bàsiques

cobertes i, a l’hora, disposi de les eines necessàries que li permetin seguir un procés d’inserció

sociolaboral que l’ajudi a sortir, de forma personalitzada, de la situació de dificultat social.

3.1 Fundació Mercè

Fontanilles

Pisos Assistits per a

joves

Es tracta d'un un recurs especialitzat al servei de la inserció social i laboral de nois majors de 18,

ex-tutelats per l’administració que en arribar a la majoria d’edat requereixen d’un suport

especialitzat per poder afrontar la seva autonomia amb èxit. En aquest recurs troben un servei de

pont entre el recurs institucional i la plena autonomia.

3.1 Fundació Mercè

Fontanilles

Pis d'Acollida Servei d’acolliment residencial temporal o permanent amb suport professional, per a persones

afectades del VIH/SIDA en situació d’exclusió social o amb vulnerabilitat. Garanteix una atenció

integral e individualitzada orientada a millorar la qualitat de vida dels residents, proporcionar

suport psico-emocional, cobrir la manca de suport familiar i social, fomentar estratègies per a la

promoció de la salut integral i de seguiment de la malaltia i l’adhesió als tractaments,

acompanyar processos de canvi cap a la inclusió social, potenciar les habilitats i les capacitats

personals

3.1 Fundació Mercè

Fontanilles

Itineraris de

protecció

individualitzats

El servei d'Itineraris de Protecció Individualitzats, és defineix com un servei tècnic especialitzat,

alternatiu a l‟acolliment residencial, que té per objecte acompanyar a joves tutelats de 16 a 18

anys en el seu procés d‟autonomia i emancipació. Els joves, d‟ambdós sexes, hi accedeixen

voluntàriament i el servei assumeix la seva guarda, garantint la seva protecció i proveint-los de la

cobertura de les necessitats bàsiques relatives a l‟habitatge i la manutenció.

3.1 Fundació Privada

AVISMÓN-

CATALUNYA

Servei de podologia a

domicili per a

persones grans

Es proporcionen serveis domiciliàris de podologia per a persones grans que viuen soles, sense

recursos suficients i amb deficultats de mobilitat. És un servei d’atenció podològica

especialitzada, per mantenir en bon estat i fer tractament de peus i ungles de les persones grans

que per algun motiu no poden accedir a aquests tractaments a través dels serveis públics de salut

i que els necessiten perquè els milloren la mobilitat en facilitar-los caminar millor. Els serveis són

realitzats per una podòloga diplomada, a les persones grans més febles que per motius de salut,

de manca mobilitat i deficiències en la visió, no poden ja tenir cura dels seus peus per si mateixes.

També es proporcionen plantilles i sabates ortopèdiques a les persones que més ho necessiten i

no poden assumir-ne el cost.



3.1 Fundació Privada

AVISMÓN-

CATALUNYA

FISIOTERÀPIA A

DOMICILI PER A

PERSONES GRANS

Servei de Fisioteràpia a domicili per a les persones grans més febles, les que viuen soles sense

suport familiar, sense recursos suficients i les que tenen una mobilitat reduïda. Tractaments que

són realitzats a domicili per uns fisioterapeutes diplomats, a través de massatges i exercicis de

rehabilitació per millorar la mobilitat i la locomoció, afavorint el manteniment de les AVD, evitant

l’anquilosament articular.

3.1 Fundació Privada

AVISMÓN-

CATALUNYA

PETITS

ARRANJAMENTS A LA

LLAR

Un equip de voluntaris especialitzats realitzaran les necessàries tasques reparació en els domicilis

de persones grans que, amb uns recursos econòmics insuficients, no poden fer front a les

factures de professionals. Es faran tasques com: arreglar frontisses de portes de cuina, esquerdes

de parets, posar estenedors. Pintar parets. Posar aixetes noves i arreglar cisternes del wàter.

Canviar bombetes i fluorescents, vidres trencats i cordes de persianes. Re-sintonitzar canals de

televisió. Desembussar aigüeres. Posar tapes de wàter, alces de wàter i agafadors al bany per

evitar caigudes. Per arranjaments més complexos, es contractaran els serveis de professionals

qualificats assumint el pagament de la factura corresponent. Si és necessari també es compraran

electrodomèstics com estufes, televisors, neveres, telèfons sense fils.

3.1 Fundació Privada

Escó

Espai d'Acollida És un espai d’escolta i acompanyament que vol afavorir l’apoderament de la persona perquè

afronti, de forma autònoma, la seva participació social i laboral. Ofereix recursos, assessorament

i informació de forma directa i individualitzada en temes d’habitatge, prestacions, ajudes

econòmiques o recerca de feina. També oferim suport en diverses gestions i accés lliure als

ordinadors.



3.1 FUNDACIO QUATRE

VENTS, FUNDACIO

PRIVADA

LLAR DE

RECUPERACIO

Una de les característiques de la petita infància és que es posen malalts freqüentment, sobretot

quan comencen l’escolarització. Les seves malalties, si bé al principi no solen ser greus, es poden

complicar si no s'atenen correctament des del començament, especialment, en aquesta edat en

que els nen/es són més vulnerables. La població destinatària del projecte està en situació

d’exclusió social, amb situacions laborals precàries, sense xarxa familiar ni social. L’ única persona

que pot atendre a l’infant és la mare, això fa que la vulnerabilitat i precarietat sigui major i la

pèrdua del lloc de treball per absència sigui una realitat que empobreix aquesta situació, de per si

prou deficitària. Aquesta necessitat tan crítica, no atesa fins ara per cap altra institució, és la que

ens ha portat a elaborar aquest projecte, que es beneficiarà de l'experiència i els recursos

institucionals de la fundació: un espai de recuperació per atendre de manera adequada als

infants malalts de malalties comunes, amb un componenferents recursos de la ciutat de tipus,

laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a

prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del

projecte contemplen potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i

més específica a través de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents

actius en el seu procés vital i la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès

per a les dones i que possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o

mancances, abans que s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. -

Finalment, apostem per un programa integral, continu i molt proper perquè tots els agents i

institucions dedicades al maneig d'aquesta malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt

més eficaç donada la situació actual. A continuació, desgranem els diferents capítols del projecte

d’intervenció grupal per a cuidadors de malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels

cuidadors es contempla a partir de la crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la

presentació de la iniciativa. Les inscripcions es podran realitzar a través del formulari web 



3.1 FUNDACIO QUATRE

VENTS, FUNDACIO

PRIVADA

PROJECTE DE

SUPORT A LA

FAMÍLIA AMB PETITA

INFÀNCIA ALBA

- Oferir uns recursos econòmics a famílies monoparentals. - Cobrir les necessitats bàsiques i

urgents de l’infant i de la seva família envers l’alimentació, la higiene, etc. - Potenciar espais de

trobada i d’autoajuda creant una xarxa social entre les dones. - Acompanyar a les famílies en el

desenvolupament integral dels seus fills oferint un espai relacional i de joc. - Garantir un àpat

adequat a la família. - Acompanyar en el procés d’inserció laboral. - Potenciar la presència de la

família amb els fills per compartir temps de joc i socialització. - Oferir suport a la família perquè

se sentin segurs en l’atenció i cura dels fills. - Oferir oportunitats de trobada i diàleg. - Potenciar

que per l’adult el jugar amb el fill/a sigui una de les activitats més serioses i importants. - Oferir

mecanismes de cohesió social: que s’ajudin amb els nens, es facin canguratges entre elles,

s’intercanvin recursos, roba, joguines, etc. - Potenciar mecanismes d’inserció laboral, per tal

d’afavorir la incorporació de la dona acions estan co-dissenyades i co-executades en col·laboració

amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica (trastorns

mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació saludable, pobresa

energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la gent jove; les

condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i l’aïllament de

la gent gran al barri, una franja de població en tendència a l’alça i a major dependència.

Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de Planificació i implementació

d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de 2017 s'ha començat a

implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La Teixonera.les paraules

d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va atendre al servei

municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables. Roba Amiga, Botiga

Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum sostenible (Xarxa

Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de generar ocupació

pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a través de la

recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes, etc.).mpanya Nou

Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de Nou Barris 2016 –

2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els objectius i principis

orientadors són: -Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir els drets socials -

Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per construir una ciutat justa -Cap a una nova relació

en la producció de polítiques públiques El Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de Nou

Barris es concreta en 4 àmbits d’actuació. Cadascun d’aquests àmbits pretenen recollir el conjunt

de línies i accions que durant el període 2016 i 2019 l’Ajuntament de Barcelona, des de les

diferents àrees municipals prioritzaran: 1. Atenció social: que inclou serveis socials, alimentació,

salut, gent gran, dones. 2. Habitatge 3. Ocupació i treball 4. Educació i infànciaarc Central de 3.1 FUNDACIO ROURE Botiga solidària Es dóna la possibilitat a aquelles famílies i persones del barri amb baixos ingressos, de poder

comprar, a preus molt econòmics, objectes, mobiliari roba de qualitat i amb el valor afegit de

poder triar-ho segons les necessitats, gustos, etc... Des de la Botiga es fomenta el consum

responsable i la cura del medi ambient i alhora és un recurs de formació i pràctiques per a

persones derivades d'altres entitats o fundacions



3.1 Fundació Salut i

Comunitat

Metzineres. Entorns

d'Aixopluc per Dones

que Usen Drogues

Sobrevivint Violències

Dones que usen drogues sobreviuen a múltiples violències en el seu dia a dia, conformen

històries úniques i complexes per les que sovint no existeixen respostes adients. Tot i els reptes

que això suposa, també mostren gran capacitat de resiliència, són creatives alhora de buscar

solucions a les seves situacions, es cuiden i exerceixen la cura vers persones en condicions

similars. Es coneixen a elles mateixes, les trajectòries i els contextos que les envolten i utilitzen

totes les eines al seu abast per buscar el seu benestar. Elles són per tant imprescindible alhora

d’establir les diferents passes dins els processos voluntaris de recuperació, assumint que

l'abstenció o romandre en contextos lliures de violència, no sempre són opcions viables, factibles

o realistes. Estudis internacionals evidencien que la recuperació d’aquestes dones no comença i

no implica necessàriament per abandonar el consum o trencar les relacions de dependència sinó

per estabilitzar les seves vides. És només a partir de tenir les necessacions estan co-dissenyades i

co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del

territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els

objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir

els drets socials -Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per construir una ciutat justa -Cap a

una nova relació en la producció de polítiques públiques El Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets

Socials de Nou Barris es concreta en 4 àmbits d’actuació. Cadascun d’aquests àmbits pretenen

recollir el conjunt de línies i accions que durant el període 2016 i 2019 l’Ajuntament de

Barcelona, des de les diferents àrees municipals prioritzaran: 1. Atenció social: que inclou serveis

socials, alimentació, salut, gent gran, dones. 2. Habitatge 3. Ocupació i treball 4. Educació i 



3.1 Fundación Babel

Punto de Encuentro

Puentes El projecte Puentes porta des de 2006, ara fa deu anys, creixent, modelant-se i consolidant-se

com a recurs d’acompanyament a persones migrants a la ciutat de Barcelona. La visió de l’equip

en general, de l’entitat i del projecte, des del seu origen, és una mirada sistèmica i apreciativa, en

què es considera els processos migratoris com a processos individuals, socials i socialitzadors,

antics i actuals, però sobretot processos evolutius, necessaris i de desenvolupament. Aquest

projecte entén per “crear PONTS” el fomentar el diàleg, la comunicació i els ajustaments mutus

entre persones i ens socials, així com el potenciar interrelacions que permetin el creixement i la

salut. Aquests processos són indispensables per a que la trobada entre la població migrada i la

societat de destí es doni d'una manera harmònica i cohesionada, i per tal de prevenir la

marginalització, l'aïllament, la incomprensió i la conflictivitat social. L'OBJECTIU GENERAL del

projecte Puentes és millorar la qualitat de vida de les persones ferents recursos de la ciutat de

tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

neces

3.1 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Programa de

subvencions a

entitats per a

projectes que

completen el

finançament de la

Cartera de Serveis

Socials

Programa de subvencions a actuacions i projectes d’entitats que complementen el finançament

de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya: grups d’ajuda mútua,

apoderament de les persones amb discapacitat, etc.



3.1 Institut Municipal de 

Serveis Socials

PONTS – CONSTRUIR

COL•LABORATIVAME

NT LES ALTRES

PORTES D’ENTRADA

Construir col.laborativament, les “altres portes d’entrada”; els processos d’acollida i d’atenció de

les persones derivades des de Serveis especialitzats, o orientades o detectades per altres serveis,

entitats o organitzacions del territori. Les mesures que cal articular són les següents: • Obrir

processos de treball i col•laboració amb els principals serveis que deriven o orienten a persones

ateses als Serveis Socials (OAC, oficines d’habitatge) per evitar les derivacions inadequades. •

Facilitar un major coneixement dels serveis que detecten, orienten o deriven persones ateses als

CSS i dels/de les seus/seves professionals per avançar en criteris i orientacions comunes

(reconeixement dels diagnòstics o valoracions, acompanyament en algunes derivacions,

avaluacions periòdiques, plans de treball conjunt, etc.). • Reforçar l’acompanyament en el procés

de transició entre els serveis especialitzats i els CSS (sense llar, atenció a la dona, infància en risc,

etc.) per evitar trencaments i retrocessos en els itineferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, 

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la

família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una

forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família

3.2 Agència de Salut

Pública de Barcelona

Barcelona Salut als

Barris (BSaB)

BSaB es un programa de salut comunitària adreçat a promoure l’equitat i la qualitat de vida en els 

barris de Barcelona amb indicadors socials i de salut més desfavorits. Es desenvolupa en cinc

fases: 1) Cerca d’aliances a nivell polític i amb els agents que poden tenir una influència sobre la

salut i els seus determinants i establiment d’un grup motor al territori, 2) Coneixement de la

situació mitjançant una anàlisi quantitativa i qualitativa de les necessitats en la salut i els seus

determinants així com dels actius en salut del territori, 3) Pla d’acció, amb una priorització

participativa de les necessitats en salut, cerca bibliogràfica d’intervencions efectives i disseny i

implantació de les intervencions 4) Seguiment, avaluació de procés i de resultats de totes les

intervencions, i 5) Manteniment de les actuacions i dinàmiques, preferentment amb els recursos

propis del barri, detecció continuada de noves necessitats i reforç de l’apoderament de la

ciutadania.

3.2 Ajuntament de

Barcelona. Gerència

de Presidència i

Economia

Pressupost obert Pàgina web per a presentar d'una forma oberta, senzilla i amigable d'un conjunt molt ampli

d'informació pressupostaria. Inclou les dades pressupostaries al més gran nivell de detall i fins i

tot la facturació dels darrers anys.



3.2 ALENCOP SCCL Desenvolupament i

consolidació projecte

Alencop pilot del

sistema integral

cooperatiu de

intervenció

socioeconòmic

(SICISE)
3.2 Associació Benestar

i Desenvolupament

Programa de

voluntariat

El programa de voluntariat d'ABD reforça el voluntariat com a motor del desenvolupament

social; d’una banda fa possible la participació ciutadana, ja que l’acció voluntària expressa la

responsabilitat i implicació dels/es ciutadans/es en el desenvolupament comunitari, aprofundint

en el concepte de democràcia. De l’altra, contribueix a la millora de la qualitat de vida de la

societat, defensant els interessos de les persones i grups desafavorits, col•laborant en la

resolució de necessitats socials, concretant i generant noves alternatives i propostes de millora.

Partim de la consideració de que quant més complexa es torna l’organització de la nostra

societat, més necessària es fa la implicació de la societat civil, la seva integració com a part activa

en el procés d’atenció a les drogodependències, la SIDA, la infància en risc, les famílies

multiproblemàtiques o la immigració, comporta entendre aquestes problemes com a fenòmens

socials en els qual la ciutadania té el dret a participar. És per això que ABD compferents recursos

de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar

resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen, assesso

3.2 BARCELONA ACTIVA IMPULS I

ENFORTIMENT DE

LES ECONOMIES

COMUNITÀRIES

Catàleg d’activitats per a promoure la sensibilització, l’impuls i l'enfortiment de projectes i

iniciatives de les economies comunitàries (grups de consum, grups de criança, horts urbants i

xarxes d'intercanvi), com ara: xerrades de sensibilització, jornades d'intercooperació i

aprenentatge entre iguals i accions formatives.



3.2 Barcelona Activa Impuls i Enfortiment

de les Economies

Comunitàries

Catàleg d'activitats per a promoure la sensibilització, l'impuls i l'enfortiment de projectes i

iniciatives de les economies comunitàries (grups de consum, grups de criança, horts urbans,

xarxes intercanvis), com ara: xerrades de sensibilització, jornades d'intercooperació i

aprenentatge entre iguals i accions formatives.

3.2 Barcelona Activa Programa de Pre-

Emprenedoria en

femení a la Marina

Disseny, desplegament i execució del programa Pre-Emprenedoria en Femení al barri de La

Marina, per apropar l'emprenedoria a dones del barri, amb idea de negoci o actitud

emprenedora. El programa dura 3 mesos i s'adreça a 15 dones.

3.2 CASAL DELS

INFANTS ASB

CASAL FAMILIAR

RAVAL

El Casal Familiar–Servei Comunitari de Famílies- vol enfortir les capacitats internes i comunitàries

de les famílies oferint recursos educatius, de promoció i de participació. És un servei que treballa

des d’un vessant integrador, promocionador i preventiu de situacions de risc. Famílies que es

troben en moments de crisi o fragilitat familiar i/o en situació de risc o d'exclusió social. Sobretot,

famílies formades pels col·lectius més vulnerables (monoparentals, nouvingudes, sense xarxa

social de suport...).

3.2 CASAL DELS

INFANTS ASB

CASAL FAMILIAR

BESOS

l Casal Familiar–Servei Comunitari de Famílies- vol enfortir les capacitats internes i comunitàries

de les famílies oferint recursos educatius, de promoció i de participació. És un servei que treballa

des d’un vessant integrador, promocionador i preventiu de situacions de risc. Famílies que es

troben en moments de crisi o fragilitat familiar i/o en situació de risc o d'exclusió social. Sobretot,

famílies formades pels col·lectius més vulnerables (monoparentals, nouvingudes, sense xarxa

social de suport...).

3.2 CEESC Fer costat a les

iniciatives ciutadanes

que es mobilitzen

davant de situacions

d'injustícia social

Fer aportacions i posicionaments davant els canvis socials que afecten el col·lectiu professional i

la ciutadania.

3.2 Col·legi Oficial de

Treball Social de

Catalunya

Enfortir i articular els

serveis i les xarxes

relacionals i

comunitàries de

suport facilitadores

de l’apoderament

personal i col·lectiu

Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i comunitàries de suport facilitadores de

l’apoderament personal i col·lectiu mitjançant el compromís de les comissions del Col·legi i de la

pròpia Junta de Govern



3.2 Direcció de Servei

de Prevenció

Servei de Suport a les

Comunitats de Veïns i

Veines de Barcelona -

SSCVB-

És un servei d'intervenció social vers les comunitats de veïns (CV) , intervé des de tres nivells i

basat en la metodologia d'investigació-acció-participació . Nivells d'intervenció : 1- Intervenció

específica en CV i propietaris. S'orienta a CV que tenen o poden tenir conflictes o dificultats en

l'organització interna , en l'àmbit de la convivència , en la participació, en la gestió de la neteja

i/o en la gestió econòmica, amb l'objectiu d'assolir el seu desenvolupament integral , potenciant

l'apoderament i la seva consolidació per tal que les CV puguin donar resposta a les seves

necessitats organitzatives , a la resolució de conflictes i a la millora de la convivència , com a base

per la cohesió social , 2- Prospecció territorial en relació a l'estat intern de les comunitats de

veïns. 3- Altres estratègies de caràcter preventiu (càpsules formatives, campanyes de

sensibilització, xerrades, intercanvi d'experiències...) .

3.2 Direcció de Serveis

d'Infància, Joventut

i Gent gran.

Ajuntament de

Barcelona

Mesura de govern de

Promoció de les

persones grans

(inclou entre els seus

objectius la lluita

contra les

desigualtats a causa

de l’edat)

• Elaboració d’un document polític que determini les accions que es duran a terme pel període

2017-2021. Serà el full de ruta que ha d’inspirar les accions de govern de la regidoria d’Infància,

Joventut i Gent Gran, adreçades a les persones grans. • 3 eixos, 8 objectius i 35 mesures

d’actuació per a fomentar les accions municipals sobre la promoció de les persones grans. • La

mesura de govern és el punt de partida amb les actuacions ja endegades i les que s’aniran definit.

• Àmbit de la promoció, sense incloure aspectes vinculats a l’atenció i protecció de la

vulnerabilitat. • Compta amb la veu de les persones grans. Perquè s’ha tingut en compte el que

ens han dit al PAM, CAGG, Fòrum, Les Veus de les persones grans... • Coproducció. Posa en valor,

també, el que fem amb altres entitats o operadors, amb qui tenim convenis o concedim

subvencions. • Inclou la renovació del compromís de Barcelona com a ciutat amiga de la gent

gran HI HA MESURES QUE IMPACTEN EN DIFERENTS OBJECTIUS DE L'ESTRATÈGIA

3.2 DIRECCIÓ SERVEI

D'ACCIÓ

COMUNITÀRIA

ELS EQUIPAMENTS

DE PROXIMITAT COM

A MOTORS DE

L'ACCIÓ 

Definir la metodologia i desplegar l’estratègia per a fer dels equipaments de proximitat espais de

vertebració de la comunitats i d’enfortiment de projectes associatius. Específicament per als

Casals de Barri, constituir i alimentar la Xarxa de Casals de Barri i donar suports tècnics i

metodològics als districtes.
3.2 DIRECCIÓ SERVEI

D'ACCIÓ

COMUNITÀRIA

SUPORT A

L'ASSOCIACIONISME

Organitzar i impulsar l’estratègia de suports a l’associacionisme. Aquesta estratègia es centra en

tres dispositius fonamentals: les subvencions a entitats i el seguiment de les mateixes;

l’organització d’activitats de visibilització i reconeixement de les associacions, en especial

l’organització de l’Associat a la Festa per La Mercè; i la facilitació de suports específics a projectes

associatius.

3.2 Districte Gràcia

(Ajuntament de

Barcelona)

o Suport al comerç a

partir de la creació de 

grups tècnics i

comunitaris.

A partir del Consell de Comerç de Gràcia, implementació de mesures i projectes adreçats a

l'enfortiment d'aquest comerç, com a eina per a la cohesió. Realització de Jornades de comerç al

carrer, suport a la campanya de Nadal. Creació de grups de treball per enfortiment de les entitats

de comerciants, en especial les de segon nivell.



3.2 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de barris- Creació

d'usos comunitaris,

millora accessos i

entorns de Can Soler

3.2 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

CREATIVES FENT

XARXA

Projecte que s'inicia a finals del 2015 amb una trobada entorn a la salut de les Dones. De la

trobada sorgeix un grup motor que esdevé Plataforma Creatives en Xarxa a principis del 2017.

Vincula la salut i el benestar de les dones amb el treball en xarxa, el foment de la creació

femenina i la participació social. Consisteix en una programació anual d'accions, gestionades des

de la mateixa plataforma, formada per dones associades o a títol individual i per tècniques del

Districte d'Horta-Guinardó i dels Casals de Barri Mas Guinardó i Can Travi, de la qual destaquem

les dues edicions de la Mostra de Creatives fent Xarxa al mes de maig, entorn al Dia Internacional

de Salut de les Dones (al barri del Guinardó), així com els cicles TricoTravi i Empodera't l'escena al

barri de la Vall d'Hebron.

3.2 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Donar suport a

l'esplai Sant Cebrià i

entitats al barri de la

Taxonera

Poder cercar , donar suport i crear espais perquè les entitats desenvolupin les seves activitats

d'enfortiment de valors educatius , socials i cívics al barri de la Taxonera de manera transitòria i a

la llarga definitivament .

3.2 Districte Les Corts

(Ajuntament de

Barcelona)

Espai Jove Projecte de disseny, construcció i funcionament de l'ESpai Jove de les Corts, un Espai orientat a

les necessitats socials dels joves, la seva promoció cultural, d'oci, d'ocupació i social en general

3.2 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Servei de mediació a

comunitats de veins i

venes i a l'espai públic

¨Davant dels problemes de convivència generats per dinàmiques d'ocupació o per pèrdua de

capital social , es proposa treballar la mediació a dintre de les comunitats de veins als barris de la

zona nord (Torre Baró, C. Meridina i Vallbona) i Verdum. La voluntat és a més ajudar a articular la

comunitat amb els òrgans de govern corresponents. Tanmateix aquest equip actua a l'espai

públic amb la finalitat de mediar davant els problemes de convivència.



3.2 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Nou Barris Digital El districte de Nou Barris està treballant des de juliol de 2017 en el projecte de NOU BARRIS

DIGITAL, per tal de facilitar a les entitats del Districte de Nou Barris, l’obtenció del certificat

digital, obligatori per adreçar-se a l’Administració, a partir d’octubre de 2018. Els dos objectius

que plantegem amb el projecte són: facilitar a les entitats i associacions del Districte l’obtenció

de la signatura digital donant-les un servei de suport i acompanyament, per aquelles entitats del

Districte que ho necessitin; i reduir l’escletxa digital en els territoris. Per això s’organitzaran en la

segona quinzena d’octubre 4 sessions informatives en el territori del districte per informar del

procés que han de seguir les entitats per obtenir el certificat, com han de contactar amb el servei

de suport i acompanyament per obtenir-lo i aclarir qualsevol dubte que considerin sobre el tema.

S’ha editat un díptic sobre les 4 passes que s’han de seguir per aconseguir la certificació, i

acompanyat d’una carta de la gerent, ferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu,

cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de

diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la família,

especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una forma

digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i

estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models 

3.2 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Programa de

dinamització d'

AMPA's

La finalitat d'aquest projecte és promoure una major consolidació de les AMPA's dintre de la

comunitat educativa. Les dificultats venen donada per la manca de participació, la manca de

projecte com a entitat, la manca d'implicació en la escola i la manca d'un programa d'activitats

extraescolars que complementin la proposta educativa del centre escolar. El programa es treballa

de forma colaborativa amb les direccions dels centres escolars per tal de promoure el projecte de

les entitats. Són projectes d'intervención que es fan ad hoc per a cada situació i que duren un

màxim de 2 anys, una vegada aconseguits els objectius plantejats.



3.2 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Roquetes Conviu Roquetes Conviu és un projecte que té com a objecte empoderar a la comunitat gitana del barri

de Roquetes per implicar-los en la vida comunitària des de diferents mirades: la convivència, la

participació, la implicació en l'educació, la informació en aspectes ocupacionals... Té com a

objectius bàsics: • Minimitzar el impacte d'estada a la plaça de Les Roquetes i Mina de la Ciutat

en horari nocturn. • Crear espais de relació per tal de millorar les relacions entre el veïnat i en la

mateixa comunitat gitana. • Acostar a la població gitana a l’ús d’altres espais i equipaments del

barri. • Treballar a l’estiu de manera conjunta entre els diferents recursos que hi ha al barri

durant la campanya d’estiu. • Millorar el manteniment de l’espai públic i promoure el civisme. •

Treballar conjuntament possibles conflictes que puguin sorgir en relació a l’ús de l’espai públic. •

Millorar la comunicació de les activitats.

3.2 Districte Sarrià-Sant

Gervasi (Ajuntament

de Barcelona)

7 Anys de

Microcrèdits a Haiti i

un nou repte: les

empreses socials

Projecte de sensibilització sobre la importància dels microcrèdits com a motor de creixement

econòmic en els països en via de desenvolupament

3.2 Federació Catalana

de Voluntariat

Social (FCVS)

Voluntariat en un clic Espai web per la publicació d'ofertes de voluntariat d'entitats de tot el territori català, dirigides a

la ciutadania, a joves a partir dels 16 anys i a empreses.

3.2 Federació Catalana

de Voluntariat

Social (FCVS)

Voluntaris.cat Al web Voluntaris.cat oferim: - Notícies d’actualitat sobre temes d’interès pel sector i difusió

d’actes, projectes i fets rellevants d’entitats membres. - Articles d’opinió on s’expressa la visió del

voluntariat dels diferents àmbits d'actuació i la línia editorial de la FCVS. - Agenda per activitats

de les entitats membres. - Documents d’interès. - Blog Val la pena!: espais de publicacions

d’opinions, punts de vista o experiències entorn al voluntariat social. - Xarxes socials: difusió de

notícies i activitats del sector i entitats federades. - Butlletins electrònics: * Voluntaris.cat: Butlletí

quinzenal amb notícies destacables d’actualitat del sector i informació dels serveis de la FCVS per

a entitats i ciutadania. * La FCVS informa: Butlletí intern per a les entitats membres sobre temes

que afecten al sector. * Formació: Butlletí sobre oferta formativa per a entitats i ciutadania. * El

Mercat Social: Butlletí per difondre promocions de venta de productes i serveis, així com,

activitats de difusió d’El Meacions estan co-dissenyades i co-executades en col·laboració amb els

diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica (trastorns mentals,

augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació saludable, pobresa

energètica.

3.2 Federació d

'Associacions de

Veïns i Veïnes de

Barcelona

Barcelona Espai de

Convivència

Es tracta d'una activitat que es realitza a barris succesius. Es desenvolupa als centres escolars i

amb la cooperació d'entitats del barris Promou el coneixement del barri, promou una diagnosi

col·lectiva del problemes i promou acciom



3.2 Federació Salut

Mental Catalunya

Activa’t per la Salut

Mental, informació i

recursos a l’abast de

tothom a través de la

xarxa

El web www.activatperlasalutmental.org vol ser un recurs a l’abast de tothom que busqui

informació i eines pràctiques sobre salut mental. Està pensada per facilitar la comunicació i la

presa de decisions sobre la salut mental, tant a nivell personal, com familiar i comunitari. El web,

i tots els recursos que hi inclou (que aniran augmentant) són el resultat del procés de treball del

Comitè d’Experts en salut mental creat en el marc del projecte Activa’t. L’objectiu del comitè ha

estat identificar necessitats d’informació en salut mental i elaborar continguts i materials per

donar-hi resposta. El Comitè ha estat format per 18 persones expertes, per experiència pròpia en

salut mental, o bé com per ser familiars o professionals de l’àmbit. Els materials que hem creat

reflecteixen diversitat d’opinions, lectures i llenguatges, i es presenten en diferents formats

(vídeos, guies, prospectes, continguts web...) per garantir l’accés de tothom a la informació.

Quan la nostra salut mental es veu afectada, tant la persoacions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els

objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir

els drets socials -Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per construir una ciutat justa -Cap a

una nova relació en la

3.2 Federació Salut

Mental Catalunya

Prospect Activa’t per

la Salut Mental

Formació en apoderament en salut mental per a persones en primera persona, familiars i

professionals, amb l'objectiu de promoure la participació més activa de les persones amb

problemes de salut mental i les seves famílies en els processos de recuperació i millora de la seva

qualitat de vida; participació que es considera un dret inherent a la seva condició de ciutadans.



3.2 Federació Salut

Mental Catalunya

GAM Grups d'Ajuda

Mútua - Activa’t per

la Salut Mental

Instauració de Grups d’Ajuda en salut mental per a persones en primera persona i familiars a

Barcelona. Ofereix un espai de desenvolupament d’estratègies d’apoderament que serveixen pel

maneig quotidià d’un trastorn mental, així com un espai d’auto-suport continuat, per lluitar

contra l’estigma i refer i/o enfortir la xarxa de relacions socials.

3.2 Federació Salut

Mental Catalunya

JURIMM El programa JURIMM és un Servei d’Atenció Jurídica per a persones amb problemes de salut

mental que dóna resposta a les necessitats d’assessorament legal específiques d’aquest

col·lectiu. També s’adreça als seus familiars, que sovint s’han d’implicar en la presa de decisions

importants.JURIMM és fruit de l’acord entre Sant Pere Claver- Fundació Serveis Socials i la

Federació Salut Mental Catalunya i aplega l’expertesa de juristes i professionals de salut mental.

Ofereix assessorament previ a qualsevol acció o decisió que s’hagi de prendre en l’àmbit jurídic,

així com defensa legal en cas que la persona afectada s’hagi vist involucrada en actes il·lícits de

caire civil o penal i requereixi d’una assistència especialitzada. La Federació Salut Mental

Catalunya recull la sol·licitud a través de l’Espai Situa’t d’alguna de les entitats i associacions

federades o bé des de la xarxa d’atenció sociosanitària. En una primera entrevista d’acollida, la

persona rep informació i orientació; una valoració tècnica determinaferents recursos de la ciutat

de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a

prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del

projecte contemplen potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i

més específica a través de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents

actius en el seu procés vital i la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès

per a les dones i que possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o

mancances, abans que s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. -

Finalment, apostem per un programa integral, continu i molt proper perquè tots e



3.2 Fundació APIP-

ACAM

Foment del

voluntariat

Captació, formació i acompanyament als voluntaris que hi col·laboren en els diversos serveis de

la entitat: . serveis socials penitenciaris. . serveis de mesures penals alternatives. . serveis per a

persones amb discapacitat. . serveis per a vícitimes de trata. . serveis per a persones refugiades. .

serveis per a persones immigrants. . serveis d'atenció a dones en situació de vulnerabilitat.

3.2 Fundació Comtal Servei

d'Assessorament

Sociojurídic -

Fundació Comtal

El Servei d’Assessorament Jurídic, neix de la necessitat observada des del Punt d’Informació

Sociolaboral de la Fundació Comtal al llarg dels anys, pretén ser un servei jurídic per aquells casos

en què la situació laboral i/o social de la persona atesa necessita d’un assessorament més

especialitzat. És un punt d’orientació legal en tots aquells tràmits administratius que ha de dur a

terme qualsevol ciutadà, garantint un assessorament i seguiment de tots aquells casos que així

ho requereixen. La finalitat última del projecte és proporcionar un accés gratuït a la defensa dels

drets de població en situació de risc d’exclusió social. Des de la Fundació es fomenta que la

persona sigui part activa en tot moment perquè assumeixi les conseqüències del procediment,

tant positives com negatives, i sigui conscient dels seus drets i deures. Amb aquest projecte

volem continuar millorant i innovant constantment per tal d'abordar les noves necessitats del

col·lectiu i respondre als canvis i dinàmiques sistemàtiques del mercferents recursos de la ciutat

de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, 

3.2 Fundació IReS Projecte Click El Projecte Click és un servei socio educatiu adreçat a joves que necessiten un acompanyament

temporal per tal de identificar el seu millor recorregut formatiu, laboral i personal. Treballem des

de tres grans eixos: l’individual, on s’estableix un vincle entre jove i educador per tal de fer el

seguiment regular d’un pla de treball compartit, a partir de trobades i tutories formals i

informals; l’eix grupal, on oferim activitats per compartir amb altres joves, fruit de les seves

propostes i motivacions; i l’eix comunitari on a partir de l’acord amb l’Associació 22@network,

oferim als joves visites i formacions, en especial vinculades als àmbits de la comunicació i les

noves tecnologies. En definitiva, acompanyem als joves perquè facin Click.



3.2 Fundació IReS AFERRA'T Programa d’acompanyament i apoderament per a la inclusió social i laboral. Un tècnic realitza un

procés de coach integral amb la finalitat que la persona dissenyi el seu projecte vital i el pugui dur

a la pràctica. L’Aferra’t respon a la necessitat de - millorar en benestar personal - ampliar i

millorar la qualitat de les relacions socials - millorar la ocupabilitat Fem un acompanyament

personalitzat i alhora un treball grupal cap a l’apoderament i l’autonomia.

3.2 Fundació Privada

Bayt al-Thaqafa

Dones El factor del gènere sumat a la pertinença ètnica i religiosa i al fet migratori ens enfronta a grans

reptes cap a la igualtat. Les situacions de sobreexplotació i de discriminació coexisteixen i se

superposen amb els processos d'empoderament social femení. Reconèixer i abordar

l'especificitat i els riscos que corren les dones en els seus itineraris migratoris així com generar

espais de solidaritat i intercanvi femení són objectius que treballem a través d'activitats de

formació específica (llengua d'origen, llengua o llengues vehiculars, tallers, etc.) espais de

trobada i reflexió, activitats d'oci i temps lliure, etc.



3.2 FUNDACIO QUATRE

VENTS, FUNDACIO

PRIVADA

PROJECTE SERVEI

D’ATENCIÓ PER A LA

INTEGRACIÓ SOCIAL

PROGRESSIVA DE

FAMÍLIES EN

EXCLUSIÓ SOCIAL

NOU HORITZÓ

La Fundació sempre atenta a donar resposta a les mancances detectades, quan és possible, va fer

constar que era necessari fer un treball socioeducatiu paral•lel amb la família i l'infant, implicant

a aquesta, en el procés educatiu i formatiu dels fills/es. Mitjançant el projecte Servei d'Atenciço

d'Infants i Families Quatre Vents, es va valorar la necessitat d'un projecte amb major incidencia

en la problematica de la familia immigrant, amb fills/es, amb la finalitat de potenciar una

integració progressiva en la societat de les persones en situació d'immigració, discriminació i/o

exclusió social, especialment dones amb fills / es, plantejant estratègies i actuacions destinades a

augmentar la seva capacitació i habilitats personals que els permeti integrar-se en la societat i

accedir al món laboral, així com aportar elements formatius i educatius que els suposi una millora

en la qualitat de vida i en la relació amb els fills/es. És necessari realitzar un treball d’inclusió

social, justament, per ser el col•lectferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu,

cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de

diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la família,

especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una forma

digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i

estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la família, uns ingressos

mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de banda, la demanda en

espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals, treballant les

mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què

volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb

responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del projecte contemplen

potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i més específica a través

de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i

la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que

possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i

educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents

dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que

s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment, apostem

per un programa integral, continu i molt proper perquè tots els agents i institucions dedicades al

maneig d'aquesta malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt més eficaç donada la

situació actual. A continuació, desgranem els diferents capítols del projecte d’intervenció grupal

per a cuidadors de malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels cuidadors es

contempla a partir de la crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la presentació de la

iniciativa. Les inscripcions es podran realitzar a través del formulari web 



3.2 Fundación Babel

Punto de Encuentro

Artífex Es tracta d'un projecte de coaching social, enfocat a donar eines d'empoderament a persones en

risc d'exclusió social i/o laboral, persones desnortades (donada l'actual situació de crisi

econòmica i social) que volen recuperar el timó de la seva vida i que tenen la voluntat de sortir-

se'n, però no tenen els recursos o no coneixen les eines per a fer-ho. El fet d'oferir un servei

gratuït d'acompanyament i assessorament per a persones amb risc d'exclusió social i/o laboral,

de fàcil accés, pròxim i flexible, té una repercussió positiva a diversos nivells, tant per a les

persones sol·licitants del servei (beneficiaris directes), com per als professionals del sector,

agents de l'àmbit social que vulguin aproximar-se al procés de coaching, així com per a l'entorn

del beneficiari (família, escola, amics, etc.). Per altra banda, l'accés a aquest tipus de serveis

acostuma a tenir un cost que molts no podrien permetre's. El projecte Artífex és un servei de

proximitat que facilita l'apoderament de persones en risc d'exacions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllame



3.2 Gabinet Tècnic de

Programació

(Ajuntament de

Barcelona)

Portal (Web) BCN

Coneixement Social

El projecte consisteix en crear una web tipus “portal” que, unificant les tres webs actuals del

Gabinet Tècnic de Programació, posi a l’abast de l’Ajuntament, i del conjunt de la ciutadania: -

Les dades primàries generades pel propi GTP: estadístiques municipals i estudis d’opinió. -

Anàlisis de dades primàries –pròpies i d’altres fonts- sobre temes de competència o interès

municipal. - Instruments perquè cadascú pugui dur a terme anàlisis pròpies que, al seu torn,

aniran alimentant la web amb nou coneixement. La web incorporarà un conjunt de

funcionalitats: - Consultes dinàmiques: generació de vistes d’estadístiques i d’estudis d’opinió, a

demanda, i per diferents criteris d’ordenació. - Descàrrega àgil de productes (en format de

treball, csv/xls, o en format d’informe, pdf), per desar i/o compartir. - Visualització de notícies i

destacats (sempre al dia). Noves dades, seguiment de xarxes socials, etc. - Creació d’una

biblioteca de vistes (creació i edició de taules/gràfiques/mapes interactius). - Cerca inteferents

recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar

resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir un

aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM.

Totes les activitats i programacions del projecte contemplen potenciar l’empoderament de la

dona, treballant de manera transversal i més específica a través de l’Espai de la Dona,

conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i la societat que ens

emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que possibiliten l’accés a

diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres.

Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i

activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que s'arribi a situacions

extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment, apostem per un programa

integral, continu i molt proper perquè tots els agents i institucions dedicades al maneig d'aquesta

malaltia puguem actuar de manera coo



3.2 INSTITUT

DIVERSITAS, s.c.c.l.

Fem un Te? El projecte «Fem un te?» sorgeix de la interacció entre diferents entitats participants a la plenària

de la Xarxa Barcelona Antirumors, l'any 2014. La iniciativa es basa en l'interès manifest d'algunes

entitats de la Xarxa i de fora de la Xarxa, de compartir experiències sobre la promoció de la

convivència intercultural i amb la intenció de promoure la interacció i la generació de sinèrgies

entre entitats amb la participació i aportació de les persones d'origens culturals diversos com a

protagonistes. La primera sessió en format tertúlia, es va dur a terme l'octubre de 2015 i des

d'aleshores s'han fet 9 edicions en les quals han participat diferents entitats. Ara però,

necessitem més recursos per a la coordinació de la participació diversa i per promocionar

l'activitat i ampliar la participació a diferents sectors de la vida de la ciutat, donat que a través del

coneixement entre col•lectius diversos es poden desmuntar molts prejudicis i estereotips i posar

en valor les aportacions de la diversitat cultural.

3.2 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Conveni per a la

promoció dels drets

de les persones amb

discapacitat

Conveni amb la Federació ECOM, l’Àrea de Drets a la Ciutadania, Participació i Transparència i

l’IMPD: elaboració d’un protocol per a l’Oficina per la No Discriminació per millorar la detecció de

vulneracions i l’assessorament en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat.

3.2 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Grup d'Homes i Dones 1. Oferir un espai de referència facilitador de la identificació amb la problemàtica que pateixen.

2. Millorar les habilitats personals i socials. 3. Afavorir l'avaluació cognitiva de les pròpies

capacitats. 4. Donar eines per afrontar les situacions de dificultat i resolució de conflictes. 5.

Augmentar l'autoestima per desenvolupar una autopercepció més positiva. 6. Promoure el

recolzament social i emocional entre els membres del grup.

3.2 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Projecte Grupal Llum Adreçat a persones que tenen grans dificultats per comprometre's a les mesures de PIRMI perquè 

pateixen addiccions: ludopatia, alcoholisme, heroïna, metadona...i/o tenen greus problemes de

Salut Mental. Son dependents dels circuits assistencials però no tots estan vinculats a un

tractament de la seva malaltia. 1.Oferir un espai en el que les persones se sentin acollides i

compreses i n'obtinguin suport de professionals i d'iguals per a afrontar el tractament de la seva

addicció. 2. Assolir la vinculació a un centre per a tractar la seva malaltia. 3. Donar eines per a

treballar la seva impulsivitat.

3.2 Institut Municipal de 

Serveis Socials

VII Escola

d'Envelliment Actiu

del Casc Antic. 2017

Millorar la qualitat de vida de les persones grans del Casc Antic mitjançant la promoció

comunitària d’un espai de relació i aprenentatge als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.



3.2 Servei Civil

Internacional de

Catalunya

Inclusió social a

través de la

participació social i el

voluntariat

internacional

L'SCI és un moviment internacional que treballa per la pau i la justícia social, entesa com a

igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans. És per aquest motiu que la inclusió social forma

part dels valors principals de l'entitat. Entenem que per promoure la inclusió cal parar atenció a

l'exclusió econòmica i a la igualtat d'oportunitats en tots els sentits, però creiem que també

implica potenciar el sentiment de pertànyer dins d’una comunitat i una societat. És en aquest

aspecte on entren el voluntariat i l'associacionisme com a elements que faciliten els processos

pels quals les persones amb menys oportunitats (per raó de gènere, salut, cultural, social o

econòmica) consoliden els llaços amb les seves comunitats a través de la pertanyença i

participació en la pròpia societat. Cal remarcar que els programes de voluntariat tant local com

internacional milloren les perspectives dels i les participants ja que enforteixen les seves

capacitats i habilitats com la comunicació intercultural, la resolució de conferents recursos de la

ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar

resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir un

aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM.

Totes les activitats i programacions del projecte contemplen potenciar l’empoderament de la

dona, treballant de manera transversal i més específica a través de l’Espai de la Dona,

conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i la societat que ens

emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que possibiliten l’accés a

diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres.

Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i

activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que s'arribi a situacions

extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment, apostem per un programa

integral, continu i molt proper perquè tots els agents i institucions dedicades al maneig d'aquesta

malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt més eficaç donada la situació actual. A

continuació, desgranem els diferents capítols del projecte d’intervenció grupal per a cuidadors de

malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels cuidadors es contempla a partir de la

crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la presentació de la iniciativa. Les inscripcions 3.2 Unió General de

Treballadors

Servei d'Informació,

Assessorament i

Mediació per dones

(SIAM)

Servei amb l'objectiu d'informar a les dones sobre els seus drets i combatre les desigualtats que

poden patir en qualsevol àmbit de la seva vida.

3.2 Unió General de

Treballadors

Xarxa d'Atenció al

Treballador (X@T)

Atenció a través de consultes a través de la nostra pàgina web per atendre dubtes laborals i

sindicals de les persones treballadores.



3.2 Xarxa Drets dels

Infants (XDI)

Xarxa dels Drets dels

Infants:

Aprenentatge Servei

de participació

d'infants a mitjans de

comunicació ( ràdio i

televisió)

La Xarxa de Drets dels Infants amb el recolzament de betevé demana als nois i noies de l'IES

QUATRE CANTONS la creació de càpsules de ràdio o de televisió sobre un tema relacionat amb

els drets dels infants en grups de quatre o cinc alumnes, que treballen amb metodologia

d'Aprenentatge Servei per preparar els continguts que després es graven i s'emeten per radio o

per televisió de betevé amb la finalitat de donar a conèixer els Drets dels Infants: vulneracions

sobre aquests drets, defensa o crida sobre els drets de tots i totes els menors de 18 anys, amb l’

orientació d’un periodista i suport tècnic de betevé i el suport i col•col·laboració de les entitats

de la Xarxca DI per al coneixement dels Drets i de l’organització social de la ciutat.

3.2 Xarxa Drets dels

Infants (XDI)

Xarxa dels Drets dels

Infants: Grups de

treball de nois i noies

que aporten idees

sobre com volen la

participació infantil

Reflexions de nois i noies de les entitats de la XDI sobre tres dimensions de la participació: voler

participar, saber participar i poder participar a casa, en els centres o en el seu entorn: per tal

d'explorar amb els infants i adolescents quins són els seus interessos, quins temes poden motivar-

los més i què cal fer perquè percebin la seva utilitat amb l'objectiu de detectar els elements que

faciliten i dificulten la participació i facilitar que els futurs espais de participació que es generin a

la ciutat de Barcelona siguin de la màxima qualitat possible. Mitjançant una dinàmica

participativa, activitats lúdiques i dinàmiques adaptades a les respectives edats els continguts i

idees que serviran per la Jornada i per nodrir la cançó sobre la participació que es crearà amb

motiu de la Jornada de Participació dels Infants del 2o de novembre.

3.3 Asociación Mujeres

Migrantes en

Cataluña

Intervenció sistèmica

dels vincles socials i

familiars en la tercera

edat

Programa de intervenció sistèmica sobre els Vincles socials i familiars en la tercera edat, mostra

les relacions de la gent gran amb el seu entorn –en què s’inclou la família, les amistats i la

comunitat– és fonamental per a les condicions de vida d’aquest col•lectiu. El capital social

familiar i comunitari que tingui la gent gran és determinant a l’hora de poder dur a terme

diverses tasques, com ara anar a comprar, anar al metge, fer esport o altres activitats. Una

persona gran que no disposi d’aquestes xarxes relacionals té una sèrie de mancances que cal

cobrir. Aquest apartat està organitzat de la manera següent. Primer de tot, es presenten les

diferents relacions de la gent gran amb el seu entorn i la freqüència que tenen. Aquesta

informació es complementa i s’analitzen tenint present amb qui se sol tenir relació, on es

desenvolupen majoritàriament les relacions, amb quina freqüència es donen i com van

evolucionant amb el pas del temps. Per això proposem cicles de tallers, de xerrades particpativas

de refacions estan co-dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del

projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de

substàncies addictives, accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i

l’abandonament dels estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge 



3.3 Caritas Diocesana

de Barcelona

Espai Cangur infants

Barceloneta

Cangur d'infants

3.3 Caritas Diocesana

de Barcelona

Espai Cangur infants

Barcelonès Sud

Amb el suport de professionals, voluntariat i alguns pares i mares, els infants poden jugar i fer

activitats mentre els pares realitzen cursos de formació.

3.3 Departament del

Temps i Economia

de les Cures.

Ajuntament de

Barcelona

Temps i cures

projecte pilot als

barris

Projecte per realitzar una prova pilot a dos barris de la ciutat (Sant Andreu del Districte de Sant

Andreu i Guinardó del Districte d’Horta-Guinardó) pretenent, per una banda, sensibilitzar a la

ciutadania sobre els usos dels temps i la sobrecàrrega de temps de cura en les famílies i en les

dones en particular, i per l’altra, proposar actuacions en un barri determinat per anar avançant

en una millor organització del temps de vida que proporcioni més qualitat de vida a les dones,

homes i infants que hi visquin. Els objectius del projecte són: 1.Sensibilitzar a la ciutadania en

general, entitats, comerços, etc. sobre les diferències en els temps que destinen homes i dones a

atendre les cures dels altres i dificultats en la gestió del temps de treball, temps de cura i

d’atenció a la llar i temps propi. 2. Recollir propostes de millora dels veïns i veïnes que

representin actuacions o canvis en la gestió d’equipaments o serveis del barri per tal de millorar

la compaginació dels temps de treball i familiar amb la dferents recursos de la ciutat de tipus,

laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma

3.3 Departament del

Temps i Economia

de les Cures.

Ajuntament de

Barcelona

Publicació d’estudis i

altres materials

divulgatius que

visibilitzin la

importància social i

política de la cura i

dels usos del temps

Encàrrec i publicació d'estudis sobre diversos temes que afecten els usos socials del temps i a

l'economia de les cures. Al 2017 comptem amb l’estudi Economia de les cures i política

municipal: cap a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona. UVIC i La Ciutat Invisible.

I també amb els dossier del temps i cures que és una col·lecció de documents del Departament

de Programes de Temps i Economia de les cures, que pretén sensibilitzar i dinamitzar el debat

sobre els paradigmes del temps a la ciutat i al món local i sobre la importància de l'economia de

les cures.

3.3 Departament del

Temps i Economia

de les Cures.

Ajuntament de

Barcelona

Accions de

sensibilització de

bones pràctiques

d’entitats i empreses

en l’economia social i

solidària que

promoguin la

democratització de la

cura

Diverses accions adreçades a sensibilitzar i impulsar bones pràctiques d’entitats i empreses en

l’economia social i solidària que promoguin la democratització de la cura.



3.3 Departament del

Temps i Economia

de les Cures.

Ajuntament de

Barcelona

Acompanyament i

formació per

introduir la

perspectiva de la

democratització de la

cura a les empreses i

entitats del secor de

la provisió de les

cures de l’economia

social i solidària

actuacions d’acompanyament i de formació adreçades a introduir la perspectiva de la

democratització de la cura a empreses i entitats de l’economia social i solidària que fan provisió

de cures.

3.3 Xarxa NUST -

Ajuntament de

Barcelona

Tallers de la Xarxa

NUST (Nous Usos

Socials del Temps)

Espais formatius i d'intercanvi de bones pràctiques entre les empreses que formen part de la

Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps) per tal d'aprofundir en temes concrets (ex. teletreball,

reforma horària, etc.) amb l'objectiu de facilitar una millor gestió del temps i conciliació de la vida

laboral, familiar i personal, afavorint la productivitat i un clima de confiança que beneficiï tant a

l'empresa com a les persones que hi treballen, i contribuint a la millora de la qualitat de vida de

les persones de la ciutat.

3.3 Xarxa NUST -

Ajuntament de

Barcelona

Jornada Anual de la

Xarxa NUST (Nous

Usos Socials del

Temps)

Trobada anual d'experts i interessats al voltant d'una qüestió específica (ex. conciliació i reforma

horària, treball i salut mental, etc.), amb els objectius de: · Reconèixer i promoure la tasca de les

empreses compromeses amb facilitar l'harmonització del temps en la seva organització. ·

Intercanviar i difondre coneixements i experiències entre empreses en l'àmbit de la gestió del

temps i la conciliació, presencial i virtualment. · Fer xarxa amb altres organitzacions públiques,

privades i del tercer sector, a nivell local i internacional, per generar sinergies i avançar

conjuntament.

3.3 Xarxa NUST -

Ajuntament de

Barcelona

Premi Barcelona a

l'Empresa

Innovadora en

Conciliació i Temps

L´any 2012, l´Ajuntament va crear el Premi que vol reconèixer, promoure i divulgar la tasca

d'aquelles empreses (petites, mitjanes i grans) compromeses en millorar la gestió del temps per

aconseguir la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal. Empreses que treballen

implementant mesures d'usos del temps per facilitar que els treballadors i treballadores puguin

organitzar-se millor i, al mateix temps, millorar l'organització empresarial. Objectius: - Reconèixer

públicament la tasca de les empreses de la ciutat que desenvolupen mesures innovadores en

gestió del temps, flexibilitat i equilibri de la vida laboral, familiar i personal. - Promoure la

visibilitat de les empreses compromeses amb facilitar l'harmonització del temps en la seva

organització, sensibilitzant a la societat en aquesta matèria. - Contribuir al coneixement i

l'intercanvi, generant un banc de bones pràctiques en l'àmbit del temps i la conciliació a les

empreses.



3.3 Xarxa NUST -

Ajuntament de

Barcelona

Sinèrgia entre Xarxes

del Temps

La Xarxa NUST des del seu inici, al 2006, va enllaçar la seva actuació amb altres xarxes (DenBora

al País Basc, Xarxa Europea en Usos del Temps, etc.) amb qui puntualment, però de manera

continuada, establim actuacions d'intercanvi com és la participació a jornades, trobades o

enviament d'informació.

3.3 XSFC Mesura de Govern

per una

Democratització de la 

Cura

La Mesura de Govern pretén a mig i llarg termini impulsar una altra manera d’organitzar

socialment la cura, des d’un punt de vista transformador. Per aconseguir-ho, s'han establert tres

objectius principals: reconèixer la cura com a part central de la vida socioeconòmica de la ciutat,

promoure la corresponsabilitat de tots els actors socials a l’hora de garantir el dret a una cura

digna i de qualitat, i reduir les desigualtats socials i de gènere que actualment caracteritzen tant

la provisió com la recepció de les cures.

3.4 Ajuntament de

Barcelona

(Departament de

Transversalitat de

Gènere)

EFPP: Ampliació del

servei dels PIAD per

al desenvolupament

d'accions de

sensibilització i

foment de xarxes des

del treball comunitari.

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.69)

3.4 Associació Arep Voluntariat inclusiu El voluntariat inclusiu treballa les dues vessants: la realització d'una acció al servei dels altres o a

la comunitat en general i a la vegada la millora de la inclusió social de persones amb problemes

de salut mental. El servei inclou accions de sensibilització de salut mental, acompanyaments

puntuals a persones amb problemes de salut mental i accions de reforç comunitàries i

associatives. Pots contactar-nos: - Quan vulguis col·laborar en la millora de qualitat de vida de

persones amb problemes de salut mental - Si vols donar a conèixer les capacitats de persones

amb problemes de salut mental mitjançant les diferens accions de sensibilització



3.4 Associació Benestar

i Desenvolupament

Robetes Més que robetes és una iniciativa comunitària d'intervenció social que busca en primer lloc poder

oferir cobertura de béns de primera necessitat (roba, productes d'higiene, alimentació infantil,

articles de puericultura, etc.) a les famílies en situació de vulnerabilitat social, en concret adreçat

a dones amb un risc afegit i les quals tenen infants a càrrec. En segon lloc, es busca oferir un

espai de suport i d'ajuda mútua entre dones per trencar el cercle d'aïllament i promoure

l'apoderament a través de les dinàmiques grupals i la inclusió social. La població diana en aquest

cas es constitueix de dones amb fills/as de 0 a 3 anys. Aquestes dones viuen situacions d'alta

vulnerabilitat com a conseqüència de dificultats individuals, relacionals i socials en les quals es

troben immerses: falta d'ocupació, escassos ingressos econòmics, monomarentalitat, maternitat

en edat primerenca, absència de xarxes de suport, processos migratoris complexos, salut mental,

drogues, violència familiar, etc. La precarietat i mancacions estan co-dissenyades i co-executades

en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica

(trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació

saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la

gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i

l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a l’alça i a major

dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de Planificació i

implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de 2017 s'ha

començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els

objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir

els drets socials -Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per construir una ciutat justa -Cap a

una nova relació en la producció de polítiques públiques El Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets

Socials de Nou Barris es concreta en 4 àmbits d’actuació. Cadascun d’aquests àmbits pretenen

recollir el conjunt de línies i accions que durant el període 2016 i 2019 l’Ajuntament de

Barcelona, des de les diferents àrees municipals prioritzaran: 1. Atenció social: que inclou serveis

socials, alimentació, salut, gent gran, dones. 2. Habitatge 3. Ocupació i treball 4. Educació i 3.4 Caritas Diocesana

de Barcelona

Espais grupals per

gent gran Sant jeroni

Voluntaris que organitzen setmanalment activitats grupals, generalment en els locals de les

parròquies: xerrades, jocs, gimnàstica, manualitats, sortides culturals i excursions.

3.4 Caritas Diocesana

de Barcelona

Espais grupals per

gent gran - Sant

Andreu

Voluntaris que organitzen setmanalment activitats grupals, generalment en els locals de les

parròquies: xerrades, jocs, gimnàstica, manualitats, sortides culturals i excursions.



3.4 Caritas Diocesana

de Barcelona

Espais grupals per

gent gran - Sant Martí

Voluntaris que organitzen setmanalment activitats grupals, generalment en els locals de les

parròquies: xerrades, jocs, gimnàstica, manualitats, sortides culturals i excursions.

3.4 Caritas Diocesana

de Barcelona

Suport grupal per a

inmigrants BAOBAB

Voluntaris que organitzen setmanalment activitats grupals, generalment en els locals de les

parròquies: xerrades, jocs, gimnàstica, manualitats, sortides culturals i excursions.

3.4 CEESC Realitzar projectes

d'interès per a

l'educació social i que

contribueixin al seu

reconeixement

Generar, impulsar i promoure espais de debat de dimensions i a través de metodologies diverses

per avançar en la dimensió comunitària de l'abordatge de les realitats socials.

3.4 Col·legi de Pedagogs

de Catalunya

COPEC SOLIDARI COPEC SOLIDARI està vehiculat des de la Vocalia de Social del Col·legi de Pedagogs de Catalunya,

amb la finalitat de sumar-se a les iniciatives de voluntariat social que es desenvolupen a casa

nostra i arreu. Una de les accions és la BORSA DE VOLUNTARIAT SOCIAL que té com a objectiu

posar en contacte entitats de voluntariat (no lucratives i organitzacions no governamentals -ONG-

) amb professionals de la pedagogia i la psicopedagogia, col·legiats i estudiants afiliats, que

vulguin oferir-se com a voluntaris. També engloba el GRUP DE RECERCA DE PEDAGOGS SENSE

FRONTERES (GRPSF) que vol ser un espai de diàleg entorn la figura del pedagog/a i

psicopedagog/a i l’àmbit de la solidaritat i cooperació internacional -entitats de caràcter social-

per fomentar l'equitat i la justícia social. Entitats com poden ser EDUCO i PARE MANEL en formen

part. Les línies generals de treball d'aquest grup de recerca són la col·laboració amb entitats del

sector, la posada en marxa de projectes propis i la construcció de coneixement. Eacions estan co-

dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social

del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòl



3.4 DIRECCIÓ SERVEI

D'ACCIÓ

COMUNITÀRIA

CONSTRUCCIÓ D'UN

SISTEMA

COMUNITARI DE

POLÍTIQUES SOCIALS

ALS BARRIS

Acompanyar, facilitar, i liderar quan calgui, l’activació dels equips, equipaments i dispositius de la

política social als barris (Escola, Centre de Salut i Centre de Serveis Socials, principalment) com a

constructors de comunitat. Aportar estratègia i coneixement, i construir projectes amb els equips

de professionals d’aquest equipaments. Acompanyar i facilitar la participació d’aquests

equipaments als processos comunitaris que es donin als barris. Impuls, suport i seguiment de

Plans i Processos de Desenvolupament Comunitari

3.4 DIRECCIÓ SERVEI

D'ACCIÓ

COMUNITÀRIA

ACCIONS

COMUNITÀRIES ALS

BARRIS

Donar suports als districtes (tècniques de proximitat de les DSPiT) en la tasca de promoció

d’accions comunitàries singulars als barris, d’acord amb l’estratègia d’enfortiment comunitari des

dels equipaments de proximitat i de les entitats. El focus de l’acció es concentra en aquells

territoris als quals no es donen estratègies d’intervenció integral, ni existeixen PDCs

3.4 Districte Gràcia

(Ajuntament de

Barcelona)

Mapa de salut. Taules 

de salut

Elaboració de mapes guies de salut, treballades conjuntament amb el sector sanitari a partir de

les taules de salut, constituïdes (Vallcarca, el Coll, Camp d'en Grassot...) o en procés, en els barris

del districte.
3.4 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de barris Sant

Genís -Teixonera.

Subcomissió de la

Gent Gran dins la

taula de salut

un dels tres eixos principals a donar impuls i força per millorar tots els aspectes de qualitat de

vida de la Gent Gran dins del Pla de Barris

3.4 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Taula d'infància en

risc a la zona nord

Es tracta d'un espai on hi participen tots els professionals que treballen amb infància en risc. La

finalitat d'aquest espai és analitzar de forma estratègica la situació de la infància a la zona ,

establir procediments compartits, análisi de casos,... amb la voluntat de mantenir un diagnòstic

compartit, millorar els protocols d'actuació, combinar socioeducativament els plans de treball

entre escoles i lleur, etc--

3.4 Districte Sant

Andreu (Ajuntament

de Barcelona)

Bon Pastor

Transforma't

Es tracta d'un projecte per millorar la convivència entre el col.lectiu gitano i paio. S'han

contractat 3 persones d'ètnia gitana, sota la direcció de l'empresa co-neix, experta en conflictes

veïnals, per ajudar en els conflictes de convivència que hi ha al barri.

3.4 Districte Sants-

Montjuic

(Ajuntament de

Barcelona)

Xarxes d'infància a

Sants i a la Marina

Consolidació i enfortiment de les xarxes d'atenció a infància, adolescència i famílies dels barris de

La Marina (a través de la TIAF) i de Sants

3.4 Districte Sarrià-Sant

Gervasi (Ajuntament

de Barcelona)

Projecte de Suport

per la Metodologia

APS

Proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol

projecte ben articulat, on els participants aprenen tot treballant en necessitats reals de l’entorn

amb la finalitat de millorar-lo. Es treballa amb 3 entitats.



3.4 Federació Salut

Mental Catalunya

Espai Situa’t - Activa't

per la Salut Mental

Espai d’informació i assessorament sobre Salut Mental, no és necessària derivació ni diagnòstic.

S’atén a familiars, 1a persona, professionals i qualsevol persona que tingui algun dubte sobre

Salut Mental. Orientació, derivació i acompanyament als serveis/ projectes, prioritzant tot el que

és comunitari, que puguin atendre els interessos de les persones que s’apropin, si és necessari. I

suport al circuit Activa’t per la salut mental. Ofereix informació i assessorament específic sobre el

trastorn mental a tota la ciutadania amb l'objectiu d'esdevenir un referent d’informació per

persones amb un diagnòstic i/o els seus familiars (serveis, informació jurídica, tràmits, escolta…),

fer el seguiment de casos que normalment no arribarien al centre de salut mental, i actuar com a

referent de tot el procés, vinculat al moviment associatiu del territori i directament en contacte

amb els professionals de la xarxa sanitària i els professionals de la Federació Salut Mental

Catalunya.

3.4 Fundacio de

l'Esperança

Acollida, Atenció i

Seguiment - Treball

en Xarxa

Des de l’inici, la Fundació ha estat conscient que no podia exercir la seva tasca social a Ciutat

Vella sense la cooperació de la resta d’entitats del districte. Calia escoltar la realitat amb la porta

oberta i detectar quines eren les necessitats de les persones que s’acostaven a demanar ajut. El

que dirigeix l’acció de la Fundació són les necessitats reals de la gent, que ens urgeixen a buscar

els recursos adients allà on siguin. És per això que la Fundació de l’Esperança ja disposa, a dia

d’avui, d’una àmplia xarxa d’entitats i recursos, propis i externs, que complementa l’acció directa

adreçada a fer sortir les persones del lloc d’exclusió en què es troben. El valor de la xarxa és

fonamental, ja que la cooperació entre els serveis incrementa els recursos i les possibilitats de les

persones i les seves famílies, afavoreix la complementarietat i millora l’atenció dels serveis i dels

professionals. D’aquesta manera, per poder garantir l’atenció global a les necessitats de les

famílies i dels seus membres, esacions estan co-dissenyades i co-executades en col·laboració amb

els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica (trastorns mentals,

augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació saludable, pobresa

energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis 

3.4 Fundació IReS Servei socioeducatiu

biblioteca Bon Pastor

Aportar la visió de l’educació social a estratègies i actuacions que afavoreixin la integració de

infants i adolescents a l’equipament de la biblioteca ja sigui donant pautes d’actuació a l’equip de

bibliotecaris o fent intervenció directe amb els infants i joves. Suport escolar a infants i

adolescents, Acompanyament emocional a infants i adolescents, Resolució de conflictes, Tallers i

activitats dirigides, Assessorament a l’equip de bibliotecaris/es



3.4 Fundacio uszheimer Grup de Suport a les

Families

En sessions mensuals de 90 minuts es dóna resposta a inquietuts dels membres del grup i on

poden col · laborar professionals especialitzats com metges, advocats, treballadors socials, etc. Es

tracta d’un espai de descàrrega emocional en el qual els familiars poden compartir una situació

comuna a través de l’intercanvi d’experiències. A més el Servei d’informació, orientació i

assessorament a les famílies sorgeix de manera informal quan els familiars s’apropen a demanar

informació. Es tracta d’un servei continu en funció de les demandes concretes de cada família,

aixi com oferir el coneixement necessari per entendre situacions i manifestacions del malalt. “Si

entends el que fa i perque ho fa, ciudas bé” es el nostre lema.

3.4 Fundacio uszheimer Brain Film Fest, Premi

Solé Tura

Vol ser un punt de trobada que faciliti l’apropament i la discussió interdisciplinària entre els

diferents actors que tracten diversos aspectes del cervell; les seves capacitats, les seves

possibilitats, així com les seves malalties i condicions.  Cinema, neurologia, sociologia, assistència

social, cultura, psicologia, arts, producció cultural, literatura. Així com sensibilitzar a la població

en general de les malalties neurodegeneratives.

3.4 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Banc del Moviment Banc del Moviment. Xarxa solidària de productes de suport amb la col•laboració d’entitats

(ASENDI, Nexe Fundació, Amputats Sant Jordi i la Cooperativa Alencop), adreçada a la millora de

l’autonomia de les persones amb discapacitat.

3.4 Institut Municipal de 

Serveis Socials

projectes grupals :

innovem i transferim

(Impulsem!)

Donar contuïnat al Pla d'Impuls grupal incorporant les prioritats identificades: Suport als

processos d'implantació de nous projectes a partir de l'acompanyament i intercanvi entre

professionals i la transferència de projectes que ja funcionen amb èxit.Suport al disseny de nous

projectes per abordar necessitats emergents. Orientacions per a flexibilitzar l'abast territorial dels

projectes.

3.4 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Sessions d'acollida

Vine ( Impulsem!)

El projecte ha de concretar una nova forma de realitzar la primera acollida d'atenció a les

persones que fan demanda d'atenció als serveis socials: des d'un context grupal. Aquestes

sessions han de reforçar la vinculació i l'apoderament de les persones, així com també la

normalització de situacions complexexes.



3.4 Institut Municipal de 

Serveis Socials

COMUNITÀRIAMENT

(Impulsem)

El projecte ha de conceptualitzar, sistematitzar, i, sobretot, operativitzar la intervenció i

perspectiva comunitària als CSS. Així, aquest projecte vol articular accions que permetin passar

d’un desenvolupament de l’Acció comunitària sovint massa “experiencial”, i basat en el

voluntarisme d’alguns/es professionals, a un desplegament més estructural, fonamentat en

encàrrecs i funcions. En definitiva, consolidar una nova visió dels CSS com a equipaments més

oberts i inserits en teixits institucionals i comunitaris al territori. En aquest sentit, aquest projecte

pretén desenvolupar un pla de treball en el que, entre d’altres, plantejarà reptes com: •

Aclariments conceptuals bàsics (treball en xarxa, grupal, comunitari) a nivell operatiu. Detecció

d’incongruències. • Augmentar la intervenció amb perspectiva comunitària des dels CSS. •

Sistematitzar els escenaris en què es desenvolupa l’acció comunitària als CSS • Creació de les

condicions i suports necessaris per desenvolupar l’acció comunitària des dels CSS • Dferents

recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàm

3.4 Institut Municipal de 

Serveis Socials

RADADRS-Ciutat de

Barcelona

El Projecte Radars és un projecte d’Acció Comunitària liderat pels Serveis Socials bàsics

territorials de l’Ajuntament de Barcelona. S’adreça a detectar i prevenir situacions de risc de les

persones grans i a pal•liar els efectes negatius o impacte de la solitud no volguda en al seva

qualitat de vida i benestar, tot comptant amb la complicitat de l’entorn. Va néixer l’any 2008 al

Camp d’en Grassot Gràcia Nova, en un context marcat pel creixent nombre de persones grans en

risc d’aïllament, però també davant de la voluntat dels serveis socials de combinar la seva

capacitat d’acció amb la participació activa de les entitats, serveis veïns i comunitat en general

per afrontar aquesta situació amb un enfocament preventiu. Els bons resultats del projecte han

comportat que Radars hagi esdevingut en un projecte de ciutat que, començant-se a expandir

l’any 2012, actualment està present als 10 districtes de la ciutat. Concretament a 35 barris de la

ciutat. La previsió és poder arribar a 53 barris de la ciutat abans que acions estan co-d

3.4 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Cercle de Dones:

Viatge cap a una

mateixa

- Contactar amb elles mateixes en el “aquí i ara”. - Experimentar el que els passa, el que senten,

el que pensen en com és comporten. - Compartir experiències / vivències. - Experimentar el

expressar, el dir les coses ja que moltes vegades manipulem, ens excusem i neguem. - Treballar

l’acceptació. - Donar espai a que sorgeixin les necessitats per detectar-les i vivenciant-les. -

Treballar la diversitat cultural. - Tenir l’experiència de noves maneres de fer en front les noves

dificultats. - Potenciar i reforçar els vincles afectius. - Facilitar suport mutu entre les participants. -

Millorar la vinculació de la dona amb els Serveis Socials de Primària. - Desmitificar la idea dels

Serveis Soicals i humanitzar-los.



3.4 Unitat de Formació i

Recerca de Treball

Social. Universitat

de Barcelona

Apropar l'Acord

Ciutadà, el tercer

sector i el treball en

xarxa als i les

estudiants de treball

social

Divulgar coneixements i apropar l'Acord Ciutadà, el tercer sector i el treball en xarxa als i les

estudiants de treball social, futurs professionals de l’àmbit social a la ciutat.

3.4 XAPSLL de Barcelona Jornades tècniques

anuals de la XAPSLL

Les Jornades tècniques de la XAPSLL surten com a resultat de la feina reslitzada pels Grups de

Treball, que cerquen estudiar els diferents aspectes del fenomen del sensellarisme segons les

necessitats prèvies detectades (a partir d'anteriors Diagnosis com els informes de diagnosi,

recompte... o a partir de requeriments socials o de la pròpia XAPSLL). Les Jornades són el resultat

final d'un treball que cerca: 1. Analitzar si els recursos actuals s’adapten a les necessitats

detectades. 2. Abordar el tipus d’intervenció específica que es requereix segons la temàtica

escollida del fenòmen. 3. Promoure l’anàlisi i la reflexió entorn dels models d'intervenció (Model

en escala i Model Housing First) que es desenvolupen actualmente amb el col·lectiu, a través de

la documentació existents i de les experiències de l’àmbit internacional. 4. Difondre el

coneixement de la XAPSLL sobre la temàtica concreta dirigida a les entitats pròpies de la XAPSLL

(professionals, voluntaris i persones ateses) i a d'altres agents externsferents recursos de la ciut



3.5 Associació Catalana

per al Parkinson

Programa d'atenció

sociosanitària a

persones amb

discapacitat al

domicili

La Malaltia de Parkinson és una alteració neurològica del Sistema Nerviós Central, crònica i

progressiva que provoca una sèrie de símptomes que poden arribar a produir una discapacitat

(sobretot física) que comporta un augment significatiu de la dependència de l'afectat. Es

requereix la figura d'un cuidador, majoritàriament esposos o esposes, que adquireixi la

responsabilitat de la cura del malalt. Tot existint aquesta figura, existeixen afectats amb escassa

mobilitat que els impedeix poder accedir a les teràpies que s'imparteixen en centres

rehabilitadors. Per això s'apropa la figura del terapeuta al domicili dels afectats. Per cobrir les

diverses necessitats que apareixen a raó d'aquesta discapacitat, els serveis a domicili es

completen amb atenció personal, a la llar i familiar. El Servei d'Atenció Integral a domicili, inclou

dues modalitats diferents. Aquestes dues modalitats no són excloents sinó que s'adaptaran a les

necessitats concretes de cada afectat i a la seva família. Les activitats que inclou elacions estan

co-dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit

social del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies

addictives, accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i

l’abandonament dels estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum,

humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de

població en tendència a l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel

es troba a la fase de Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla

de Barris, a l'estiu de 2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant

Genís dels Agudells i La Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a

la psicòloga que la va atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de

persones vulnerables. Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena

d’alternatives de consum sostenible 



3.5 Associació Catalana

per al Parkinson

SENSIBILITZACIÓ A

TRAVES DE L'OCI

Des dels seus inicis l'Associació Catalana pel Parkinson ha constatat en els seus associats una

necessitat significativa en els afectats, de la importància de les relacions personals amb altres

persones que es troben en una situació similar a la seva. Cal destacar que, davant del diagnostic

d'una malaltia com el Parkinson, es generen molts canvis psicològics tant en el propi pacient com

en les persones que li envolten (familiars / cuidadors), com per exemple el procés d'acceptació

de la malaltia, el procedeixo d'acceptació del canvi de rols que implica la dependència en la

persona, etc. A més, un símptoma que comporta amb si, en un elevat nombre de casos, la

malaltia de Parkinson és la depressió i l'aïllament social, per la qual cosa generar un espai de

trobada en un entorn segur com és la pròpia associació i supervisat per una equip especialitzat en

la malaltia de Parkinson, resulta de vital importància. Si bé és cert que per treballar aquests

aspectes en moltes ocasions, es requereix d'espais formals com elferents recursos de la ciutat de

tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a

prendre decisions amb resp



3.5 ATRA Actua, tots per tots Actua, tots per tots és un programa comunitari, integrador i innovador de suport a la vida

autònoma per a persones amb trastorn mental i que contempla l’atenció a la pròpia llar, al

districte de Gràcia de Barcelona. Un programa innovador, perquè incorpora la participació de

persones amb trastorn mental com a voluntaris del programa , en un voluntariat inclusiu, es a dir,

format per persones – amb i sense malaltia mental. Aquest fet integrador fomenta la cooperació

i el suport i ajuda- mútua entre persones del mateix col·lectiu, amb idèntiques dificultats i

experiències. Neix per donar resposta a les necessitats detectades des dels professionals de

l’entitat en les persones d’aquest col·lectiu amb l'objectiu del programa es millorar l’autonomia,

la qualitat de vida i la integració de les persones amb trastorn mental. Per una part, s'estableix

atenció de forma integral de la persona per a millorar en les activitats de la vida diària i per la

consecució dels objectius del seu Programa d'Atenció personasl estableacions estan co-

dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social

del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els

objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir

els drets socials -Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per construir una ciutat justa -Cap a

una nova relació en la producció de polítiques públiques E

3.5 Caritas Diocesana

de Barcelona

Voluntaris

d'acompanyament a

gent gran a domicili i

a residències

Grups de voluntaris i voluntàries visiten setmanalment el domicili o la residència de persones

grans que no tenen suport social. Fan companyia, animació a residències, passegen i

acompanyen la gent gran al metge, etc.

3.5 Caritas Diocesana

de Barcelona

Ajuda a la llar per a

famílies

S’ofereix servei assistencial i educatiu a domicili per donar suport a les necessitats de la vida

diària com: higiene, alimentació, salut, cura dels fills, organització de la llar...



3.5 Caritas Diocesana

de Barcelona

Ajuda a la llar per a

gent gran

Servei assistencial i educatiu a domicili per donar suport a les activitats de la vida diària (higiene,

alimentació, neteja, salut i cura de la persona) i la vinculació de la persona a la xarxa familiar i

social.
3.5 Creu Roja a Barcelon Radars És un projecte preventiu d'acció comunitària per a persones grans que promou una xarxa

comunitària per tal de reduir el risc d'aïllament i d'exclusió social d'aquest col·lectiu.

3.5 Creu Roja a Barcelon Teleassistència

Domiciliària

El Servei de Telassistència Domiciliària de la Creu Roja dóna una resposta immediata a les

persones usuàries que es trobin en situacions d'emergència, les 24 hores del dia i els 365 dies de

l'any, quan es troben a casa. Seguretat, protecció i caliu.

3.5 Creu Roja a Barcelon Baixem al carrer Es dona suport a la baixada al carrer amb una cadira motoritzada amb capacitat de pujar i baixar

escales, a persones majors de 65 anys i aïllades socialment per problemes de mobilitat, barreres

arquitectòniques i /o dificultats per anar soles pel carrer. Les persones participants realitzen una

activitat, en principi setmanal, acompanyades d’un voluntari o voluntària, familiar o cuidador

dins del seu entorn/barri i/o de la ciutat. També es realitzen sortides en grup, sortides

extraordinàries per realitzar gestions, celebracions familiars,..( fora del dia de la setmana pactat),

es participa a diferents programes de Creu Roja i a les activitats organitzades per les entitats dels

territoris (escoles de Salut, fires, …). Com a complement de les sortides, es fan visites i trucades

de seguiment, amb recomanacions sobre les onades de fred i calor, es fa detecció de necessitats i

es faciliten productes de suport. Amb les sortides es pretén incidir sobre la qualitat de vida

relacionada amb la salut física i mental d’aqacions estan co-dissenyades i co-executades en

col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica

(trastorns men

3.5 Creu Roja a Barcelon Enréd@te Amb el projecte Enréd@te es vol millorar les relacions socials de les persones més grans de 65

anys en el seu entorn proper i comunitari, com a base de la promoció de participació social i com

a base per l'afrontament de la soledat i la millora de les relacions intergeneracionals, tan dintre

com a fora de la família. Es contribueix al manteniment de les persones grans en el seu domicili el

major temps possible, motivant el desenvolupament d'aquestes sigui un pilar clau en la millorar

de la seva qualitat de vida durant el procès d'envelliment.

3.5 Creu Roja a Barcelon Teleassistència

domiciliària

El Servei de Telassistència Domiciliària de la Creu Roja dóna una resposta immediata a les

persones usuàries que es trobin en situacions d'emergència, les 24 hores del dia i els 365 dies de

l'any, quan es troben a casa. Seguretat, protecció i caliu.



3.5 Creu Roja a Barcelon Teleassistència mòbil El Servei de Telassistència Mòbil de la Creu Roja gestiona qualsevol situació potencial de risc les

24 hores del dia els 365 dies l'any, tot assegurant protecció, autonomia i tranquil·litat als seus

usuaris quan es troben fora de casa.

3.5 Districte Eixample

(Ajuntament de

Barcelona)

interior d'lles , crear un punt de trobada periòdic i accés lliure per les persones grans, sobre tot aquelles que

tenen dificultats d'inclusió i/o en risc d'exclusió social , on puguin relacionar-se entre elles i altres

agents o entitats del territori .
3.5 Districte Gràcia

(Ajuntament de

Barcelona)

o Pla d’Envelliment

saludable a partir de

la seva promoció a

través dels casals,

aules universitàries,

consells, taules de

treball, etc.

Mesura de govern que contemplal'enfortiment dels espais i asals de Gent Gran, atenció al procés

d'envelliment, promoció de la qualitat de vida, atenció a la vuilnerabilitat social i promoció de la

participació en les accions comunitàries

3.5 Districte Gràcia

(Ajuntament de

Barcelona)

o Prevenció de

l’aïllament a partir de

projectes com radars,

grups de cuidadores,

reutilitzar comerços

dels barris, etc.

Conjunt de projectes adreçats a millorar la qualitat de vida i seguretat de persones grans que

viuen soles, de suport a persones cuidadores,

3.5 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de Barris.

Comissió de Gent

Gran

Dintre de Pla de Barris, obrir un procés participatiu per impulsar projectes adreçats a gent gran

dels barris de la Teixonera i Sant Genís

3.5 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Diagnòstic de GG al

barri de Montbau

Fer un diagnòstic dels interessos, necessitats, neguits, percepcions,... de la gent gran del barri de

Montbau per a pode treballar en funció de necessitats detectades i les propostes que se'n derivin.

3.5 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Interxarxes El projecte consisteix en l’establiment d’una xarxa de coordinació regular i estable, en l’àmbit del

Districte, entre els diferents serveis de salut, educació i atenció social adreçats a la població

infantil (0-18 anys) . Aquesta xarxa ha de revisar, periòdicament, la qualitat assistencial,

programar accions conjuntes i afavorir l’intercanvi d’informacions i coneixements. Els objectius,

doncs, són la millora de la qualitat assistencial dels serveis, l’increment del coneixement de la

realitat de la infància i la família al territori mitjançant la recerca aplicada, la formació i

aprenentatge mutu dels professionals en el treball en xarxa i la formulació de propostes

d’optimització dels recursos disponibles dins d’un pla més ampli de dinamització comunitària.



3.5 Districte Sarrià-Sant

Gervasi (Ajuntament

de Barcelona)

Projecte Radars Sant

Gervasi, el Putxet i el

Farró i Radars Sarrià -

Tres torres

: És una xarxa de prevenció i d’Acció Comunitària per detectar i prevenir situacions de risc i

solitud no volguda en persones grans, gràcies a la complicitat de tots els agents socials del seu

entorn

3.5 Districte Sarrià-Sant

Gervasi (Ajuntament

de Barcelona)

Projectes de vida

independent

amb diferents entitats La promoció de la cessió d’habitatges públics a persones individuals o

petits grups de convivència adreçats a persones amb especials dificultats (intel•lectuals, i/o

mentals). Aquests habitatges ofereixen la possibilitat de viure independent de la família d’origen,

i principalment poder decidir com vols viure en tot moment. Disposen del suport d’un educador

periòdic adaptant la presència d’aquest a les necessitats de cada individu. En el Districte de Sarrià

Sant Gervasi disposem d’un conveni signat el 2007 i amb una cessió per 50 anys de dos

habitatges a la Fundació Síndrome de Down i dos més al Centre d’Higiene de Salut Mental.

3.5 Fundació Família i

Benestar Social

Servei d'Atenció a la

Fragilidad i l'Exclusió

Social SAFES

Servei adreçat a atendre persones adultes grans i persones grans en situació de fragilitat i

exclusió social que requereixen suport i intervenció professional per prevenir i revertir l'exclusió i

la dependència. Atén persones sense valoració de dependència, sense grau de dependència, i

persones amb grau I de dependència que requereixen la compatibilitat dels serveis d'atenció

domiciliària i de centre de dia. El SAFES proporciona atenció a les necesitas bàsiques d'higiene i

alimentació, suport sociosanitari, socioeducatiu i suport psicosocial, fomentant la xarxa relacional 

i la participació en la ciudadania. Els eixos d'actuació son: la proximitat, la comunitat, la

continuïtat assistencial; desenvolupats des del treball en xarxa, l'atenció integral i integrada,

centrada en la persona i la seva dimensió social i comunitària

3.5 FUNDACIO ROURE Viure i Conviure El projecte vol, paliar la solitud de les persones grans , afavorir les relacions socials i afectives i

evitar el seu aïllament social. Facilitar l'accés a l'habitatge d'estudiants amb pocs recursos a

través de la convivència en els domicilis de persones grans en situació de sol·litud

3.5 FUNDACIO ROURE Suport en els

domicilis

Es garanteixen els serveis domiciliaris i personals necessaris per assegurar el manteniment i

millora de l'autonomia de la persona gran i procurar, així que pugui continuar vivint en el seu

domicili en les millors condicions possibles

3.5 Fundacio uszheimer Unitat de Memória La Unitat de Memòria Uszheimer ofereix orientació diagnòstica, avaluació i assistència a aquelles

persones que pateixen qualsevol trastorn que es manifesta amb la disminució de les funcions

cognitives (demència, trastorns de la memòria associats a l’envelliment, oblits benignes, etc.). La

Fundació Uszheimer posa a disposició de l’usuari una unitat de valoració neuropsicologica i una

unitat d’intervenció amb possibilitat de tractament que permeti un diagnòstic real i la

implantació d’un pla de treball personalitzat segons el cas.



3.5 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Servei Municipal

d’Assistent Personal

Servei Municipal d’Assistent Personal, que facilita hores d’assistència personal com a alternativa

al serveis residencials perquè les persones usuàries puguin desenvolupar els seus projectes de

vida.
3.5 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Adaptació funcional a

la pròpia llar.

Actuacions d’adaptació funcional a la pròpia llar mitjançant obres i productes de suport, per tal

que les persones amb discapacitat crònica o sobrevinguda puguin romandre a la pròpia llar.

3.5 Institut Municipal de 

Serveis Socials

PLA DE RETORN AL

DOMICILI PER A

PACIENTS AMB ICTUS

El Pla de retorn és un projecte pilot d’atenció integrada social i sanitària que ha de permetre un

procés d’atenció continuat des de l’hospitalització fins a l’atenció del pacient al seu domicili. Així,

el projecte busca garantir una millor continuïtat en el servei assistencial i una major recuperació

funcional de les persones que han patit un ICTUS. S’aposta, per tant, per activar, abans de l’alta

hospitalària, els serveis d’atenció domiciliària municipals per possibilitar i facilitar el retorn al

domicili d’aquelles persones que es troben ingressades en un recurs hospitalari.

3.5 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Grup de cuidadors - Reduir la sobrecàrrega del cuidador/a. - Aprendre a cuidar-se. - Adquirir habilitats d'autocontrol

i de gestió de conflictes. - Afavorir el canvi de posicionament del rol de cuidador/a. - Facilitar

eines i aprenentatges al cuidador/a. - Ajudar a afrontar i acceptar la malaltia i de la situació de

dependència. - Facilitar l'elaboració del dol. - Ajudar a prendre consciència de la situació que

estan vivint. - Crear un espai d'intercanvi d'experiències i de recolzament.

3.5 Institut Municipal

d'habitatge de

Barcelona

Assessorament legal i

mediació a les

Oficines d'habitatge

S’ofereix mitjançant advocats especialitzats, a través de les Oficines de l’Habitatge. (9.766

assessoraments realitzats el 2016) El darrer any va augmentar el nombre d’assessoraments

realitzats per possibles casos d’assetjament immobiliari que van arribat a les Oficines de

l’Habitatge. El consistori treballa amb les veïnes i veïns analitzant cas a cas la problemàtica i

oferint acompanyament legal per poder realitzar els tràmits judicials. - 2015 27 casos de possible

assetjament atesos a les OH - 2016 46 casos

3.5 Institut Municipal

d'habitatge de

Barcelona

Unitat contra

l'exclusió residencial

Té la funció d’acompanyar als afectats per un desnonament durant tot el procés per evitar fer-lo

efectiu, també en el cas que finalment es produeixi el llançament. Determina les causes, la

vulnerabilitat dels afectats, el tipus de propietat, previsió temporal del llançament i actuar

seguint els procediments de desnonaments establerts per les lleis 24/2015 i 4/2016, quan la data

de llançament prevista és inferior als 15 dies. Les dades de 2016: llançaments ajornats 1.351;

solució temporal 115; mesa emergències 276, lloguer social 20; mediació/ajuts 193; solució

pròpia 280; sense informació 37; recuperació claus HPO 31.

3.5 ONCE PROGRAMA DE

VOLUNTARIAT

OFERIM SERVEI DE VOLUNTATRIAT A AQUELLS AFILIATS ADULTS SENSE AUTONOMÍA PER A

DIVERSES ACTIVITATS COM ACOMPANYAMENT A GESTIONS, LECTURA DE DOCUMENTACIÓ,

ACOMPANYAMENYT A LA SOLITUT A PERSONES GRANS....



3.5 Psicolegs Sense

Fronteres Catalunya

Crean Psicoxarxa Associació sense anim de lucre i de caracter social, composada per psicolegs i psicologues

col.legiats per atendre a persones en risc d'exclussió social en l'ambit de la Psicologia. El projecte

que portem a terme "Crean Psicoxarxa" es posible per la participació solidaria i voluntaria com un

acte per la ciutadania dels psicòlegs i la cessió d'espais d'entitats i altres asociacions que

demanen els nostres seveis.

3.6 Agència de Salut

Pública de Barcelona

Activa’t als parcs activitat física suau (tai-txi i caminades) en parcs i places de la ciutat dirigit a població major de 40 

anys, principalment major de 65.

3.6 Ajuntament de

Barcelona - Direcció

de Salut

Pla de Salut Mental -

Accions per la

inserció cultural

Identificar les activitats culturals i de lleure de la ciutat per persones amb malaltia mental,

proposar-les com a bones pràctiques, reforçarles i ampliar-les en els districtes prioritzats per

l’existència de desigualtats socials en salut. Incloure la perspectiva de la salut mental en el

disseny dels tallers generalistes que es fan als Centres Cívics i formar al personal docent.

Incrementar el suport a activitats de lleure i cultura per a la inclusió de persones amb malaltia

mental que es realitzin en els serveis de proximitat (centres cívics, casals, biblioteques, etc..).

Organitzar esdeveniments culturals, on les persones amb malaltia mental siguin protagonistes, i

programar-los en l’agenda cultural de la ciutat. Donar suport a entitats amb projectes culturals,

de lleure i oci inclusiu per a persones amb malaltia mental que es realitzin en diferents àmbits,

tant sanitaris com comunitaris. També respon als objectius 4.2 i 4.3

3.6 Ajuntament de

Barcelona - Direcció

de Salut

Programa de suport a

les persones amb

síndromes de

sensibilitat central

Hi ha molta desigualtat de gènere i socioeconòmica en l'incidència de fibromialgia i altres

síndromes. Abordar les necessitats d'aquest col·lectiu pot ser una eina de lluita contra les

desigualtats

3.6 Associació Inclús Inclús: Lleure Inclusiu

i Accessible

El “Inclús: Lleure Inclusiu i Accessible” neix amb la voluntat de crear espais de lleure inclusiu per a

les persones amb diversitat funcional de la ciutat de Barcelona al llarg de tot l’any. Aquest

projecte està promogut per voluntaris, amb i sense diversitat funcional, de la secció jove de

l’Associació Inclús. Aquesta secció neix amb una intenció clarament inclusiva que ens ha portat a

oferir tot els recursos necessaris per a que les persones amb diversitat funcional puguin o bé ser

creadores de continguts, o bé gaudir-ne.

3.6 Associació Punt de

Referència

GR16-18 El projecte GR16-18 té per objectiu millorar les oportunitats d'emancipació dels joves tutelats de

16 a 18 anys, acollits en recursos residencials tutelats, a través d'un projecte de mentoria grupal.

Apostem per una fòrmula de mentoria poc utilitzada, fins ara, a casa nostra: la mentoria a través

de l'art. Amb aquest format volem afavorir la creació de relacions de confiança a través de

l'aprenentatge comú d'una disciplina artística, la fotografia, per facilitar la participació dels i les

adolescents.



3.6 CASAL DELS

INFANTS ASB

JARDINS DE SANT

PAU

Aquest projecte es desenvolupa a través de diferents accions encaminades a la millora de la

convivència a l’espai públic: - Promovent la creació de grups de veïns amb sentiment de

pertinença amb l’espai. - Promovent la implicació d’entitats, veïns i associacions amb Els Horts de

san Pau i el treball en xarxa per tal de generar espais i activitats de participació i relació grupal

contemplant les diferents franges d’edat i necessitats dels veïns i ocupants de l’espai. - Oferint

espais i activitats de participació i relació grupal contemplant les diferents franges d’edat i

necessitats dels veïns i ocupants de l’espai.

3.6 CASAL DELS

INFANTS ASB

PISTA NEGRA Dinamització dels i de les joves del barri a través de l'esport.

3.6 Creu Roja a Barcelon Participació Juvenil Projecte que fomenta la implicació de joves de 14 a 16 anys en el món social i associatiu, tenint

un primer apropament amb el món del voluntariat

3.6 Direcció de Serveis

d'Infància, Joventut

i Gent gran.

Ajuntament de

Barcelona

Targeta Rosa Prestació social que facilita l'ús dels transports públics i descomptes en l'accés a equipaments

públics de la ciutat i establiments adherits a les persones grans amb pocs recursos

3.6 Direcció de Serveis

d'Infància, Joventut

i Gent gran.

Ajuntament de

Barcelona

Comerç amigable • Projecte co liderat pel departament de Participació Social i el de Promoció de Gent Gran que

pretén definir i implementar un model de Comerç amigable amb les persones grans a la ciutat de

Barcelona. • Es conceptualitza en 3 fases: 1. Fase de conceptualització. Es definirà que s’entén

per Comerç amigable. Aquesta fase es treballarà amb el Consell Assessor de la Gent Gran i

persones grans participant en el fòrum “Cap a una ciutat amigable”. Focus grups, debats,

entrevistes... Es concretarà el projecte internament, definint, entre d’altres qüestions, eixos

comercials i de proximitat amb implicació i participació de les propies persones grans i calendari.

2. Fase pilot en 2 districtes: Nou Barris i Sant Andreu 3. Fase d’implantació del model a la resta de

districtes de Barcelona



3.6 Direcció d'Estratègia

i Innovació

Compromís de

Barcelona per

l'Amigabilitat amb les

Persones Grans 2017-

2021

En el marc de la Xarxa de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Grans de

l'Organització Mundial de la Salut, i com a continuació i ampliació del treball realitzat els darrers

anys, aquest projecte consisteix a dissenyar i construir, entre les persones grans de la ciutat, les

àrees i ens de l'Ajuntament i les entitats, una ciutat amigable amb les persones grans. És a dir,

una ciutat amb uns entorns que afavoreixin relacions amables i cordials entre les persones,

actituds afavoridores, inclusives i no discriminatòries o limitadores, un tracte professional i

respectuós en la provisió de serveis, facilitat de comprensió i utilització per part de les persones

grans... Aquest projecte, seguint el concepte d'amigabilitat descrit per l'OMS, es basa en la

participació de les pròpies persones grans en totes les seves fases, així com en el codisseny i la

coproducció de les polítiques entre les diverses àrees municipals i entitats de la ciutat.

3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

H-G amb les persones 

refugiades

L’agent impulsor és el Servei de Convivència d’Horta-Guinardó (en endavant Servei de

Convivència HG), depenent del Districte d’Horta Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona. La base

del projecte està en el treball col•laboratiu entre el Servei de Convivència HG i els equipaments i

entitats del territori que ens ocupa (Districte d’Horta Guinardó), comptant amb el suport de

l’àrea d’Interculturalitat i Pla Barcelona Ciutat Refugi de l’Ajuntament de Barcelona.

3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Drets humans i

convivència:

construim comunitat

L’agent impulsor és el Servei de Convivència d’Horta-Guinardó (en endavant Servei de

Convivència HG), depenent del Districte d’Horta Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona. La base

del projecte està en el treball col•laboratiu entre el Servei de Convivència HG i els equipaments i

entitats del territori que ens ocupa (Districte d’Horta Guinardó), comptant amb el suport del

departament d’Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona.Tot i ser un eix transversal inherent

a l’activitat del propi Servei des dels seus inicis, sempre des d’una perspectiva intercultural,

arribats al 2017 el projecte “Drets Humans i convivència: construïm comunitat”, suposa sumar

esforços i recursos per tal de promoure el debat, la reflexió i intercanvi d’experiències envers la

salvaguarda dels Drets Humans, el principal motor per a construir ciutadania activa.



3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Servei Convivència El Servei contempla diferents àmbits dels que s’hi desenvolupen diferents projectes, sempre des

d’una perspectiva interseccional inclusiva i en clau de procés, i sobretot orientats en la

comunitat. Es participa activament en espais de treball del Districte.Alhora, a nivell de ciutat de

Barcelona: Grup Territori - Xarxa Barcelona Antirumors Àmbits: Dones. Troba't, grup de suport

entre dones del Districte d’Horta-Guinardó que compta amb el suport professional d’un

especialista Joves Projecte Barribook: Es consolida, amb el suport professional d’una entitat, com

a projecte que treballa amb joves amb l’audiovisual com eina de transformació social. Escola

Adults El Carmel: S’inicia un treball col•laboratiu amb els APC per tal de potenciar espais de

participació empoderament i treball amb i pels joves del centre, en el que es treballen els

continguts relacionats amb la solidaritat i la diversitat a l’aula. Línia d’acció comunitària i

intercultural: es treballa per dotar d’eines i estratègies per a la gestió de la dferents recursos de la

ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense es

3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Arranjament Pl.

Poesia 4 a Montbau

Arranjament de la Pl Poesia 4 al barri de Montbau per millorar l'accessibilitat (noves escales,

baranes i rampes), la il·luminació, el mobiliari urbà i la zona d'estada, especialment tenint en

compte que es tracta d'una plaça situada al costat de l'institut.

3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Arranjament de guals

per vianants al C.

Lledoner de Sant

Genís

Arranjament dels guals per vianants del C. Lledoner per millorar l'accessibilitat del carrer al barri

de Sant Genís

3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Actuacions a les

Placetes de la Vall

d'Hebron

Actuacions i reparacions puntuals a les Placetes de la Vall d'Hebron per millorar l'accessibilitat,

els espais d'estada i l'entorn, afavorint la interrelació entre els veïns i l'ús de l'espai públic

3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Arranjament vorera

C. Arquitectura a

Montbau

Arranjament de la vorera del C. Arquitectura per millorar l'accessibilitat i la seguretat dels

vianants, tenint en compte que en aquesta vorera es troba un dels accessos a urgències de

l'Hospital de la Vall d'Hebron



3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

FEMGRAFF Projecte d'intervenció mural en espai públic amb perspectiva de gènere, que visibilitza la creació

femenina i l'aportació de les dones en la construcció dels barris del Districte.

3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Arranjament vorera

Rda Guinardó, davant

de l'Hosp. de S. Pau

Arranjament i millora de la vorera de Rda. Guinardó, renovació de l'arbrat per espècies més

adaptades, utilització de paviment filtrant i millora de l'accessibilitat pels vianants i els usuaris de

l'Hospital de S. Pau

3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Arranjament escales

C. Castillejos/Josep

Ciurana

Arranjament d'escales existents, millorant la pavimentació, implementant baranes i senyalitzant-

les per millorar l'accessibilitat del carrer

3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Passejades amb gent

gran

Passejades en que l'objectiu és apropar el patrimoni cultural a la gent gran i afavorir l'envelliment

saludable. Integrem persones inscrites des de qualsevol equipament de proximitat del districte i

aquest curs incorporarem derivades des de Radars, Amics de la GG, Avismón facilitant-ho des del

programa Vulnerables

3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Tallers a Montbau i

dinamització de

l'espai la Pedrera els

caps de setmana

Afavorir la vinculació de la gent gran de Montbau en situació d'aïllament la seva vinculació a

tallers específics adreçats a afavorir un envelliment saludable. Dinamitzar un espai

tradicionalment vinculat a la gent gran com és l'espia Montbau de la la Fundació Catalunya-l a

Pedrera en caps de setmana tot afavorint la incorporació de persones en situació de solitud no

volguda.



3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla Buits El Programa Municipal Pla Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social té l'objectiu de

dinamitzar terrenys en desús de la ciutat de Barcelona, a través d'activitats d'interès públic de

caràcter provisional, impulsades per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, afavorint

la implicació de la societat civil en la regeneració i dinamització del teixit urbà. Al Districte

d'Horta-Guinardó hi ha dos espais de Pla Buits, dos Horts: 1. CALIU-Projecte Verd: És un espai

destinat a la posada en marxa d'un hort ecològic urbà, contribuint a les accions ambientals que es

fan a Barcelona en el marc de l'agenda 21 i refermant la vessant d'integració social de l'entitat

que el gestiona. Caliu és un espai d'acolliment al barri d'Horta, que atén a persones en situació de

pobresa alimentària, i que pretén donar una resposta més integral a les necessitats derivades de

situacions crítiques i de risc d'exclusió social. L'entitat gestora és la Parròquia Sant Joan d'Horta,

amb la col·laboració de les parròquies de St.ferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la

família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una

forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i

estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la famíl

3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Acompanyats Projecte iniciat pel CAP Sant Rafael en que el vol donar a conèixer i vincular a persones amb

fragilitat i poca xarxa social als equipaments i entitats del barri tot mesurant la possible millora en

la seva salud. Col.laborem amb ells tant els tècnics de serveis a les persones com els equipaments

dels 4 barris en que tenen influència: Vall d'Hebron, Teixonera, Sant Genís i Montbau

3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Millora de l'espai

comunitari de la

Campa .Procés

participat

Espai esportiu que necessita de millores tècniques importants , per a poder ser utilitzat en

condicions i generar un espai de trobada veinal intergeneracional i realitzar activitats que

acompanyin la millora de la salut personal i col.lectiva

3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Adequacio Pl.

Botticelli a Horta

Adequació de la Pl. Botticelli a Horta que consisteix en la millora de les pistes de petanques, la

ubicació d'un mòdul de serveis pels usuaris, millora de l'espai d'estada i arranjament de la rampa

d'accés per millorar l'accessibilitat de la plaça

3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Construcció del Casal

de la Gent Gran de

Sant Genís

Construcció d'un nou equipament destinat a Casal de la Gent Gran a Sant Genís



3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Patis Oberts Horta-

Guinardó

Patis oberts Els patis escolars de la ciutat s'obren com a espai d'ús públic per a famílies, infants i

adolescents fora d'horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolar. Els

objectius principals de l'obertura dels patis escolars són: Optimitzar l'ús dels centres escolars

potenciant la seva vessant educativa i social, fent possible un ús del pati entre els col·lectius i/o

activitats que es puguin realitzar sense interferències tot potenciant la seva interrelació. Donar

una alternativa de lleure als infants i joves i les seves famílies que s'exerceix de forma autònoma

en un context segur i de proximitat. Cada pati escolar obert compta amb un servei de

monitoratge que obre i tanca el pati escolar dins els horaris previstos, vetlla pel bon ús de les

instal·lacions i procura establir dinàmiques de relació entre els infants i joves. Als patis escolars

oberts es realitzen activitats de dinamització educativa de tipus esportiu, artístic i en família.

Aquestes activitats són obertes i gratuïtes al acions estan co-dissenyades i co-executades en

col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica

(trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, 

3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Posada en marxa del

Casal de Gent Gran

de Sant Genís

Obrim un nou equipament de gent gran que ha de permetre la interacció amb altres franges

d'edat, tipus de població i coordinada i coparticipada amb la resta d'equipaments i entitats del

barri. Això ha d'implicar una manera de treballar i de relacionar-se diferent entre els

equipaments i serveis del barri.



3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Camí escolar, espai

amic

El projecte de camí escolar es desenvolupa des dels districtes de la ciutat; l’Àrea de Prevenció,

Seguretat i Mobilitat, el Servei d’Educació Viària de la Guàrdia Urbana i, finalment, l’Institut

d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (IMEB). Cada entitat té la seva funció específica, però

totes elles es coordinen el procés de posada en marxa i de manteniment de cada projecte, a més

de la corresponsabilització per part de la ciutadania. Els projectes de camí escolar els definim

com una estratègia educativa, de participació i de barri que compta amb un gran potencial

transformador i de millora de l’entorn físic i relacional, si es desenvolupa en determinades

condicions. L’aspecte més fàcilment visible i, d’altra banda, prioritari per començar a treballar té

a veure amb les millores físiques que es fan al voltant de l’escola i amb la senyalització de

l’itinerari de camí escolar. El programa Camí escolar, espai amic va començar al Districte el curs

2012-13, amb la incorporació al programa de l’escola ACIS Artur acions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant

3.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

MEDI AMBIENT I

PATRIMONI: PASSAT

I PRESENT D’HORTA-

GUINARDÓ

Es tracta d’un curs que ofereix als participants l’oportunitat de visitar de la mà d’una educadora

espais de gran interès per la ciutat, el Districte i també, pels mateixos centres educatius que

podran incorporar els itineraris i continguts a les aules ja que totes les sessions tenen una

justificació curricular. El curs consta de 10 sessions, 8 de les quals, són passejades i visites a espais 

d’interès. Augmentar el nivell de coneixement sobre el territori d’Horta-Guinardó, des de

diferents enfocs: arquitectònic, històric, cultural i medi ambiental. Visitar i identificar els espais

i elements clau que aporten un elevat valor patrimonial al districte d’Horta-Guinardó. Formar

als docents amb exemples pràctics per elaborar propostes didàctiques a nivell de continguts i

competències que permetin treballar l’historia i evolució del territori. Aportar noves

metodologies i continguts per aplicar als centres educatius.

3.6 Districte Les Corts

(Ajuntament de

Barcelona)

Projecte

intergeneracional

Treball entre alumnes de les escoles del Districte i gent gran dels Casals de Gent Gran. Intercanvi

d'experiències, la gent gran explica contes, els joves ensenyen informàtica.



3.6 Districte Les Corts

(Ajuntament de

Barcelona)

Vivències. Recuperació de la Memòria Històrica de la Gent Gran del Districte. Recollim el seu testimoni en

format digital i treballem per una exposició l'any 2018 així com diverses peces en el web del

Districte.
3.6 Districte Les Corts

(Ajuntament de

Barcelona)

Horts urbans Disseny i funcionament de dos horts urbans, autogestionats i solidaris, un a Colònia Castells i un

altre a Ceràmiques Vicenç

3.6 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla d’impuls i

promoció de la

convivència a Nou

Barris

Pla de Impuls i Promoció de la Convivència a Nou Barris (PC9B) s’emmarca dins el Pla d’Actuació

del Districte de Nou Barris (2016-2019) i respon a la voluntat de construir una Barcelona diversa

que asseguri el bon viure, tot impulsant un espai públic de convivència, accessible per a tots i

totes i democràtic, que prioritzi la vida quo tidiana dels veïns i veïnes dels nostres 13 barris.

Aquest Pla suposa una oportunitat per entendre i gestionar l’espai públic com un lloc de

ponderació de drets de vida comunitària, d’enfortiment de les xarxes relacionals i promotor de

valors democràtics. PC9B està enfocat a treballar de forma directa amb les xarxes veïnals,

d’entitats i col·lectius del nostre Districte. Aquestes xarxes són un dels principals agents de

vertebració social del territori donat el seu coneixement del mateix i la seva capacitat, durant

molts anys, de canalitzar i articular les demandes i peticions dels nostres barris. Aquest és tot un

actiu del nostre districte que s’ha d’aprofitar per a implementar ferents recursos de la ciutat de

tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a

prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del

projecte contemplen potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i

més específica a través de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents

actius en el seu procés vital i la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès

per a les dones i que possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o

mancances, abans que s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. -

Finalment, apostem p



3.6 Districte Sant

Andreu (Ajuntament

de Barcelona)

MES QUE IGUALS Més que iguals Més que iguals (+K=), una campanya de la Xarxa Jove de Trinitat Vella per

promoure les relacions igualitàries, és un projecte d' intervenció comunitària al barri de la Trinitat

Vella La Xarxa Jove de Trinitat està formada per entitats i equipaments que treballen amb joves i

per a joves: Educadors A Partir del Carrer, Servei de Dinamització Juvenil de Sant Andreu (Trinitat

Vella i Baró de Víver), Punt d’Informació i Atenció a la Dona de Sant Andreu, Centre Cívic-Espai

Via Barcino, Sala Jove, Punt d’Informació Juvenil Garcilaso, Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero,

amb el suport de la DSSPIT del Districte de Sant Andreu Cada any es promouen diferents

activitats . Enguany es destaca dues activitats : Taller trencant estereotips : obre de teatre "

darrera el teló " : generar espais de debat on poder reflexionar i construir coneixement. Per altra

banda, partim d’una metodologia participativa i experiencial per transformar i posicionar-nos

vers la societat que ens envolta. En l' àmbit educatiu . Es acions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'

3.6 Ecologia Urbana -

Ajuntament de

Barcelona

Pla de rehabilitació

integral (PRI)

El Pla de rehabilitació integral (PRI) suposa la reurbanització integral de carrers i places de la

ciutat que es realitza de forma periòdica i amb la visió de proximitat del territori, amb l’objectiu

de tenir un espai públic de màxima qualitat a tots els barris. Objectiu de línia 3.6 (espai públic que

afavoreix relació)

3.6 Ecologia Urbana -

Ajuntament de

Barcelona

Pla BUITS El Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social) és un programa que té per objectiu

dinamitzar terrenys en desús de la ciutat de Barcelona, a través activitats d’interès públic de

caràcter provisional, impulsades per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, afavorint

la implicació de la societat civil en la regeneració i dinamització del teixit urbà. Els projectes

incorporen un proporció important d’espais verds i horts. En aquesta segona edició s’han cedit sis

solars, cadascun a una entitat de la ciutat. Objectiu de línia 3.6 (espai públic que afavoreix relació)



3.6 Ecologia Urbana -

Ajuntament de

Barcelona

Agricultura Urbana L'agricultura urbana a Barcelona s'està practicant als horts urbans municipals per a gent gran, als

horts escolars, als horts del Pla buits i en horts privats o de gestió comunitària. El projecte es

planteja per conèixer i donar suport a les diferents iniciatives existents, intentant ampliar els seus

beneficis socials i ambientals, que són àmpliament reconeguts arreu del món i practicats

abastament. El programa va destinat a les persones més grans de 65 anys i a entitats de la ciutat,

amb l'objectiu d'incorporar-los a activitats de millora ambiental a través del conreu d'hortalisses

seguint els principis de l'agricultura biològica. També tracta de reforçar els serveis que donen els

horts municipals, fent-los més ecològics i ampliant les entitats beneficiaries, i donar suport a

l'agricultura urbana que existeix a la ciutat, més enllà dels horts municipals.

3.6 Ecologia Urbana -

Ajuntament de

Barcelona

Superilles El Programa Superilles pretén redefinir l’espai públic de la ciutat com a llocs habitables, espais

comunitaris, territoris d’extensió de la residència i àmbits per al joc, el verd, la història i la vida

local dels barris. Per fer-ho planteja repensar la ciutat a partir de noves formes d’agrupació,

basades en les illes tradicionals, replantejant el rol dels carrers i fomentant la interacció i

l’agrupament social. La implantació de les superilles (unitat urbana més gran que una illa de cases

però més petita que un barri) busca pacificar espais i alliberar el trànsit de pas a determinades

vies, per tal d’humanitzar-les i guanyar-les per l’activitat ciutadana. Objectiu de línia 3.6 (espai

públic que afavoreix relació)+ 5.4 (mobilitat)

3.6 Fundació Els Tres

Turons

Rehabilitació

Comunitària

S'adreça a persones amb trastorns mentals L'objectiu és la millora de la qualitat de vida i

l'autonomia personal i social per afavorir la inclusió plena a la comunitat. En el disseny de les

actuacions es prioritza les intervencions disn de la comunitat i la col·laboració amb entitats de

l'entorn Està constituit per: - Servei de Rehabiltiació Comunitària d'Horta-Guinardó: per a

població adulta residents al districte - Servei de Rehabilitació Comunitària per a Joves: per a

població de 16 a 25 anys residents a Barcelona ciutat

3.6 Fundació Els Tres

Turons

Projecte Can Soler Espai de dinamització comunitària i inclusió social. Dins del programa de capacitació

socioprofessional els usuaris de la Fundació (persones amb trastorns mentals) fan actuacions de

recuperació agrícola i forestal que tenen un interés social i activitats educatives amb escoles. Les

acutacions es realitzen de forma coordinada amb les entitats del territori La metodologia

emprada és la de l'Aprenentatge- Servei



3.6 Fundació Família i

Benestar Social

Teixint Vincles El programa Teixint Vincles vehicula la sinergia que es crea en la prestació dels serveis d'atenció i

acompanyament i el compromís d'aquests serveis amb el desenvolupament comunitari. El

conformen diversos projectes adreçats a l'apoderament de les veïnes i veïns del barri Gòtic en

procés d'envelliment. 1- Tallers Oberts al Barri: 1.1- Connectats i Vinculats: Promoure el

coneixement i l'ús de les noves tecnologies entre les persones adultes grans i persones grans,

incidint en l'escletxa digital amb una perspectiva de gènere. Fomentant la creació i manteniment

de vincles. 1.2- Fem memòria del Gòtic: Recollir la memòria històrica del barri a través del relat,

fomentant el veïnatge i els vincles. Aquests tallers es realitzen en espais municipals i d'entitats

veïnals. 2- Veraneando. Projecte per a fomentar la participació de persones adultes grans i

persones grans en situació de vulnerabilitat i exclusió social en activitats lúdiques i culturals,

promovent la participació en la ciutadania amb una mirada de gènere ferents recursos de la

ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar

resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir un

aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM.

Totes les activitats i programacions del projecte contemplen potenciar l’empoderament de la

dona, treballant de manera transversal i més específica a través de l’Espai de la Dona,

conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i la societat que ens

emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que possibiliten l’accés a

diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultura

3.6 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Grup d’accessibilitat

en el marc de l'Acord

Ciutadà.

Acord ciutadà: grup d’accessibilitat per a l’elaboració del model tipus d’àrea de jocs infantils

accessibles en l’espai públic.



3.6 Institut Municipal de 

Serveis Socials

1,2,3...Acció! Objectiu principals: - Treballar la gestió emocional i la resolució de conflictes a partir del teatre,

com a eina pedagògica i d’autoconeixement. Objectius específics: - Oferir un espai relacional

informal per tal que les dones puguin sentir-se recolzat durant el seu procés vital i personal. -

Oferir un marc segur perquè les dones puguin treballar aspectes de la seva personalitat que li

causen un patiment a nivell emocional (alt grau de timidesa i/o introversió, baixa autoestima,

manca de control d’impulsos...). - Oferir la possibilitat, a partir del teatre, de treballar conflictes o

dificultats que les dones es poden anar trobant al llarg de la seva vida i que no saben com

resoldre’ls: conflictes personals, familiars, amb la parella, amb els fills/es, els amics... - Trobar

solucions conjuntes amb el grup als conflictes proposats a partir del debat i la reflexió del grup.

Treballar l’escolta, l’assertivitat, l’opinió pròpia... - Treballar Les relacions personals positives i

constructives, creant llaços entre ferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu,

cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de

diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la família,

especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una forma

digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i

estables. Perquè creiem en 

3.6 Suara Cooperativa Llavors Llavors forma part dels projectes de Tranformació de l'Entorn de Suara cooperativa, vinculat a

l'objectiu de fi de la pobresa dels objectius de desenvolupament sostenible El objectiu principal

del projecte és poder oferir, mitjançant la cessió d’una parcel·la en un del horts municipals de la

xarxa d’horts urbans de Barcelona, el accés a persones que estan o que han passat en algun

moment per la xarxa d’atenció a persones sense sostre de la ciutat (XAPSLL) i que no tenen accés

per no complir amb els requisits mínims d'accés. D’aquesta manera, la intenció principal es poder

oferir la participació al hort urbà a persones amb manca de recursos econòmics suficients per

accedir a productes ecològics i que no compleixen els requisits de participació individual(major

de 65 anys, empadronat al barri etc..). Es portaria a terme amb una metodologia participativa,

amb la creació de un grup de treball dinàmic de entre 6 i 8 persones, amb la possibilitat de

incorporació i abandó pels casos que ho requereixen. Haurà d’estaracions estan co-dissenyades i

co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del

territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gen

3.6 Taula d'entitats del

tercer sector social

de Catalunya

Impacte del sector

turístic en les entitats

socials

S'ha fet un estudi que mostra bones pràctiques de relació entre les empreses turístiques i les

entitats socials de Barcelona



3.6 Unió General de

Treballadors

Union Bar Barcelona Espai de participació juvenil on es realitzen taller, debats i conferències sobre diferents aspectes

de la vida social, personal, laboral i sindical

3.7 ADAMA Senderus Salus Senderus Salus és un projecte d'intervenció grupal i formatiu innovador dirigit a la millora de la

salut de persones en vulnerabilitat o exclusió social. Els beneficiaris/es adquireixen eines de

gestió emocional que els hi permeten una integració efectiva dels hàbits saludables relacionats

amb la nutrició, l'activitat física o la cura de la imatge personal.

3.7 Agència de Salut

Pública de Barcelona

SIRIAN: consell

contraceptiu a

l’àmbit comunitari

El programa SIRIAN pretén reduir els embarassos no planificats i els embarassos adolescents en

barris amb alta proporció de població nouvinguda mitjançant la oferta de consell contraceptiu a

l’àmbit comunitari. Els seus objectius, adreçats a dones i homes, adolescents i adults, son: 1)

augmentar i millorar l'ús de contracepció efectiva, 2) incrementar els coneixements sobre

contracepció i mètodes postcoitals, 3) promoure les actituds favorables al control de la natalitat i

4) facilitar l’accés als serveis sanitaris del barri en cas que sigui necessari. El programa contempla

la intersectorialitat i la participació comunitària, i l'equitat de gènere, classe i origen.

3.7 Ajuntament de

Barcelona - Direcció

de Salut

La Salut en Xarxa:

mapes d'actius en

salut i impuls de la

"prescripció social"

des dels centres

sanitaris

Salut en Xarxa respon a la necessitat de disposar d’informació de qualitat i actualitzada sobre les

accions relacionades amb la salut que es desenvolupen a la ciutat. Objectius: Disposar d’un

instrument i d’una metodologia per obtenir i articular la informació de les actuacions

relacionades amb la salut que es desenvolupen a la ciutat per múltiples actors. Permetre la cerca

d’actuacions que es desenvolupen a la comunitat segons paràmetres d’interès per la persona

usuària. Facilitar que es puguin introduir noves activitats i recursos comunitaris. El mapa d’actius

és una eina que facilita la recollida d’actius i la seva sistematització per tal de que sigui útil per:

Tècnics municipals, de districte, de plans de barri Professionals sanitaris (per recomanació social)

Organitzacions de la societat civil i ciutadania En “Salut en xarxa” ‘rastregem’ actius en cada

districte, àrea municipals, i entitats que participen en processos de coproducció de polítiques

(salut mental, salut sexual, suport a persones cuidadores,ferent

3.7 Ajuntament de

Barcelona - Direcció

de Salut

Estratègia de Ciutat

de Suport a les

Persones Cuidadores

Elaboració d'una estratègia compartida pel suport a les persones i/o famílies que cuiden

persones malaltes i/o depenents, de 2018 en endavant, amb compromisos de institucions i

entitats en el marc de la XSFC. Nota: contribueix també a l'Objectiu 3.1 i 3.3 i 1.7



3.7 Ajuntament de

Barcelona - Direcció

de Salut

Projectes pilot de

integració social-

sanitària

A través de la Taula d'Atenció Integrada Social i Sanitària, les institucions responsables de la

provisió de serveis sanitaris i socials a la ciutat impulsem projectes estratègics per avançar en la

coordinació de serveis en benefici de les persones. Alguns dels projectes en curs o previstos: Pla

de Retorn a Domicili Interconnexió de dades socials i sanitàries Circuits de derivació en les

urgències socials en gent gran Detecció i derivació de la pobresa energètica i la dependència

energètica Pilots de coordinació territorial entre Servei d'Ajuda a Domicili i Atenció Primària de

Salut



3.7 Associació Benestar

i Desenvolupament

SERVEI

MULTIFAMILIAR-

Multiplicant Salut

MULTIPLICANT SALUT pretén promocionar el benestar i augmentar el capital social en els barris

amb major índex de vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona a través de la participació

comunitària. Entenem aquests espais grupals com a llocs de trobada espontanis, d'escolta, de pa-

raules i de vincles que funcionen sota un marc que permet l' intercanvi d'experiències en un clima

de tolerància, confiança, confidencialitat i de llibertat; protegit de qualsevol tipus de prejudicis i

judicis. Està basat en 3 premisses fonamentals: 1. Les dificultats individuals estan donades en un

context: cap persona està aïlla-da, sinó que pertany a una xarxa relacional. 2. Encara que la

persona ho ignori, totes les persones tenen recursos i eines de les seves experiències vitals que

són útils pels altres, independentment de la condició social i econòmica, la cultura, la situació o

les dificultats. 3. Les competències adquirides venen donades per la pròpia història de vida, les

experiències viscudes i les situacions afrontades al llacions estan co-dissenyades i co-executades

en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica

(trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació

saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la

gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i

l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a l’alça i a major

dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de Planificació i

implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de 2017 s'ha

començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els

objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir

els drets socials -Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per construir una ciutat justa -Cap a

una nova relació en la producció de polítiques públiques El Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets

Socials de Nou Barris es concreta en 4 àmbits d’actuació. Cadascun d’aquests àmbits pretenen

recollir el conjunt de lí



3.7 Associació Catalana

per al Parkinson

Teràpies

rehabilitadores

Les teràpies rehabilitadores associades a la Malaltia de Parkinson tenen l’objectiu de mantenir o

millorar la qualitat de vida de l’afectat. La oferta en teràpies rehabilitadores es diversa, entre les

quals podem trobar: fisioteràpia, logopèdia, psicologia, artteràpia, tai-txi, musicoteràpia,

estimulació cognitiva, teràpia social, etc. Abans de realitzar qualsevol teràpia, és important que

l'afectat faci una valoració amb un professional que l'aconselli a realitzar de manera més optima i

aprofitable aquest tipus de teràpia. Les teràpies més bàsiques o troncals son: FISIOTERÀPIA

Aquest programa pretén treballar els símptomes eminentment físics de la Malaltia del Parkinson

(tremolor, rigidesa, equilibri i marxa) sabent que, a més, incidirà sobre molts altres símptomes

secundaris. LOGOPÈDIA La finalitat de la intervenció logopèdica en la Malaltia de Parkinson és

millorar la qualitat de vida dels pacients, portant a terme un tractament pal•liatiu, preventiu i de

manteniment de les alteracions de la comunicació i ferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la

família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una

forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i

estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la família, uns ingressos

mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de banda, la demanda en

espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals, treballant les

mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què

volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb

responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del projecte contemplen

potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i més específica a través

de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i

la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que

possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i

educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents

dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que

s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment, apostem

per un programa integral, continu i molt proper perquè tots els agents i institucions dedicades al

maneig d'aquesta malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt més eficaç donada la

situació actual. A continuació, desgranem els diferents capítols del projecte d’intervenció grupal

per a cuidadors de malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels cuidadors es

contempla a partir de la crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la presentació de la

iniciativa. Les inscripcions es podran realitzar a través del formulari web 3.7 Associació LaFinKa

Barcelona

Atenció emocional Recolzament emocional i psicològic a persones en risc d'exclusió social que viuen situacions

d'estrés i malestar psicològic que volen fer un treball de millora de capacitats i desenvolupament

personal per fer front a les dificultats de forma individual. També desenvolupament de tallers de

relaxació, hort urbà, costura, escacs, art, serigrafia per millorar capacitats i desenvolupar altres

capacitats i dret a un lleure actiu en relació amb la resta de la comunitat de proximitat creant

nova xarxa.



3.7 Col.legi Oficial de

Psicologia de

Catalunya

Suport emocional per

a aturats de llarga

durada

Una ciutat inclusiva és també aquella que facilita l’accés a la feina als col.lectius més vulnerables.

Entre ells, es troben els aturats de llarga durada. Entre els professionals de la Psicoxarxa,

comptem amb un grup que ofereix suport emocional a aquestes persones i que compta amb un

recorregut exitós en aquesta tasca. • Destinataris: Usuaris dels diferents serveis d'orientació

professional municipal o d’entitats socials, persones adscrites al Soc (previ acord de col.laboració

entre les diferents institucions implicades) • Servei: Grups d’entre 8-10 persones en situació

d’atur de llarga durada (amb entrevista individual prèvia per valorar idoneïtat per participar en el

grup) • Remuneració: La remuneració d’aquests professionals seria assumida per les institucions

públiques implicades

3.7 Col.legi Oficial de

Psicologia de

Catalunya

Atenció psicològica a

usuaris de les entitats

socials

Des del 2015, el Copc compta amb un projecte solidari que ofereix atenció psicològica a persones

sense recursos econòmics. La Psicoxarxa del Copc, actualment compta amb una borsa del voltant

d’un centenar de col•legiats a tot el territori català. Durant aquests dos anys s’han realitzat

nombroses derivacions, moltes d’elles provinents d’entitats socials, que detecten en alguns dels

seus usuaris la necessitat de fer un treball psicològic amb continuïtat. Des del Copc creiem que

aquesta és una necessitat que, una Barcelona Inclusiva hauria de poder cobrir, tenint en compte

que, una de les claus per tal de que les persones es desenvolupin, és comptar amb un cert

equil.libri emocional, moltes vegades truncat, per aquestes persones, donada la seva situació de

vulnerabilitat. És per això que proposem, aprofitant l’experiència en el funcionament d’una xarxa

d’atenció psicològica dirigida als col.lectius més vulnerables, la creació d’un Pla d’atenció

psicològica a persones en risc d’exclusió. • Destinataris: Persones acions estan co-dissenyades i

co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del

territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gen



3.7 Col.legi Oficial de

Psicologia de

Catalunya

Suport emocional als

professionals de les

entitats socials

Una altra necessitat detectada és la de rebre alguna mena de suport emocional per part dels

professionals de les entitats socials, degut al gran impacte emocional que suposa treballar amb

persones en situació de vulnerabilitat. Sovint aquests professionals queden desbordats

emocionalment en la relació amb persones amb un elevat grau de patiment. Per tal de prevenir

el síndrome de burnt out d’aquests professionals i mantenir així el gran valor que aporten a la

nostra societat, és necessari crea espais de supervisió i suport emocional per a ells. En aques

sentit proposem oferir la possibilitat de realitzar espais de supervisió i suport emocional •

Destinataris: Professionals de les entitats socials • Servei: Grups de supervisió i/o de suport

emocional • Remuneració: La remuneració d’aquests professionals seria compartida entre

l’entitat social (en la mesura de les seves capacitats) i les institucions públiques implicades

3.7 Creu Roja a Barcelon Ajudes sanitàries Amb el projecte de “Suport a les persones amb desigualtat a l’accés als medicaments” : Ajuts

sanitaris, Creu Roja vol donar resposta a les demandes de sectors de la població que es troba en

situació de desigualtat en salut a la ciutat de Barcelona per estar en risc d’exclusió , pobresa i no

poder afrontar a més la seva malaltia per no tenir l’accés a la medicació i fer-se càrrec de les

despeses derivades d’una malaltia o d’altres necessitats en l’àmbit sanitari (temes

odontològics/òptics/audiòfons, etc...) a més, de no tenir xarxa social i recolzament per poder

treballar conductes preventives que millorin no tant sols el seu estat físic de salut, sinó el seu

benestar bio-psico-social.

3.7 Direcció de Serveis

d'Economia

Cooperativa, Social i

Solidària i Consum

Projecte Cuines

Comunitàries

Definir models i criteris de funcionament i creació de cuines comunitàries

3.7 Districte Les Corts

(Ajuntament de

Barcelona)

Aquí t'escoltem Un espai on els joves poden adreçar-se sempre que necessitin un professional que els escolti i

acompanyi en el seu desenvolupament

3.7 Districte Les Corts

(Ajuntament de

Barcelona)

Respir Un espai per cuidar als cuidadors. Donar un servei que els permeti descansar per unes hores al

dia en períodes vacacionals

3.7 Federació d

'Associacions de

Veïns i Veïnes de

Barcelona

Suport al teixit

associatiu i veïnal

La FAVB pràctica el suport a moltes entitats emergents posant a disposició tant les seves

infraestructures com el serveis de comunicació. Moltes xarxes i entitats utilitzen espais i serveis.

Entitats com la PAH o el Sindicat de Llogaters en començat el seu camí utilitzant aquestes

oportunitats. Els darrers dos anys detectem la aparició de noves demandes en aquest sentit.

Quan es tracta d'entitats de barri l'acolliment es fa a la Associació de Veïns, però quan es el cas

de xarxes es quan apareixen a la FAVB. Per exemple quan es tracta de organitzar rodes de premsa

per denunciar processos o situacions



3.7 Fundació Aroa ADPTP-BCN: Accions

per la Detecció

Precoç dels

Transtorns

Psicosocials a

Barcelona

Aquest projecte vol incidir en la reducció de l’abast dels trastorns psicosocials a la nostra ciutat,

aportant un servei d'atenció especialitzat i recursos comunitaris de promoció de la salut

biopsicosocial i el benestar emocional, que complementi la tasca que es realitza des de la xarxa

d’atenció primària i de salut mental especialitzada, amb una intervenció de llarga durada,

centrada en la persona i coordinada amb aquests serveis. L’acció del projecte vol incidir en la

disminució dels trastorns ansiosos i depressius vinculats a processos d’adversitat, en l’àmbit

personal (familiar, laboral,…) i social, contribuint a la detecció precoç i per tant a la prevenció del

desenvolupament de la malaltia a estadis més avançats, a través d'acompanyar en la identificació

dels riscos, facilitant eines d’autoconeixement i d'afrontament a l'adversitat a través de la

resiliència, perquè les persones puguin generar canvis, adquirir hàbits saludables i esdevinguis

actives en la preservació de la seva salut biopsicosocial. Elferents recursos de la ciutat de tipus,

laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a

prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del

projecte contemplen potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i

més específica a través de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents

actius en el seu procés vital i la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès

per a les dones i que possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o

mancances, abans que s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. -

Finalment, apostem per un programa integral, continu i molt proper perquè tots els agents i

institucions dedicades al maneig d'aquesta malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt

més eficaç donada la situació actual. A continuació, desgranem els diferents capítols del projecte

d’intervenció grupal per a cuidadors de malalts d’Alzheimer



3.7 Fundació Aroa Vincles VINCLES és una línia d’intervenció en xarxa, impulsada inicialment l'any 2013 per les entitats i

serveis que participen de la Comissió de Gent Gran del Pla Comunitari de Sagrada Família; i des

de l'any 2016 la Fundacií Aroa com a responsable des dels seus inicis de la gestió del projecte i de

l'intervenció directa n'assumeix el lideratge. Aquesta línia té com a objectiu treballar

conjuntament per a la prevenció i suport a la gent gran que viu al barri Sagrada Família i que

comparteix una situació de soledat, objectiva o subjectiva (sentiment), que els ha portat a un risc

d’aïllament social i progressiu deteriorament del seu estat de salut biopsicosocial . VINCLES té

com a finalitat millorar la qualitat de vida de la gent gran del barri, alleugerint i transformant el

seu sentiment de soledat i minvant el risc d’aïllament i deteriorament del seu estat de salut

biopsicosocial, mitjançant la promoció de la participació, la creació de xarxes, l’envelliment

proactiu, la reparació de l’afectació psicosocial i el refacions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els

objectius i pri

3.7 Fundació Maria

Raventós

Residència Maternal Un servei residencial que acull a dones gestants i/o amb infants menors de 3 anys que es troben

en situació de dificultat social, personal i econòmica. La Maternal ofereix el suport necessari i

acompanya a la mare i al nadó durant els seus 3 primers anys de vida , i desenvolupa funcions

preventives, educatives, assistencials i empoderadores vers les mares i els seus fills.



3.7 FUNDACIO ROURE Centre de dia PRISBA El centre de dia és un centre d'atenció per a persones grans, amb capacitat per a 30 usuaris, que

poden passar el dia en un ambient confortable i amb l'atenció necessària per a persones amb un

cert grau de dependència. L'objectiu és evitar l'aïllament i la solitud ja que aquests 30 usuaris

viuen en situacions de fragilitat.

3.7 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Xarxa d'infància del

Gòtic

1. Crear o millorar la comunicació i coordinació entre serveis i entitats que treballen en l’àmbit de

la infància i adolescència i que tenen incidència parcial o total al Gòtic. 2. Crear una cultura de

treball en xarxa que tingui com a valor clau la participació de tots els qui la formen. Ampliar

coneixement i construir un discurs conjunt entorn de l’atenció la infància. 3. Optimitzar l’atenció i

intervenció que realitzem amb la infància, l’adolescència i les famílies. 4. Promoure accions

conjuntes orientades a la Prevenció, l’atenció, la Promoció i la Protecció de la infància.

3.7 Institut Municipal de 

Serveis Socials

El cafè del divendres POBLACIÓ: 1) Persones adultes ateses per CSS en que s'ha detectat soledat, fragilitat i poca xarxa

social. 2) Que es detecti que tenen en comú també altres problemàtiques afegides (precarietat

econòmica, fragilitat salut, etc).- Enfortir els vincles socials. OBJECTIUS: - Reduir el sentiment de

sol·licitud dels participants a través de les activitats de grup i interaccions entre iguals. - Millora

de l'autoestima i de l'autoconfiança de les persones participants. - Vinculació a activitats formals

del barri. - Col·laboració per part dels participants d'anys anteriors entorn als nous participants.

3.7 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Projecte RADARS Detectar i prevenir situacions de risc, d'aïllament i d'exclusió social de las persones grans Pal.liar

la solitud no volguda i/o conseqüències negatives de la solitud de las persones grans.

3.7 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Projecte XAFIR Millorar la qualitat de vida i l’atenció integral en els diferents àmbits (socials, educatius, sanitaris,

lleure...) dels infants i famílies del Raval, millorant la coordinació, cooperació i comunicació entre

els professionals del territori.

3.7 Institut Municipal de 

Serveis Socials

XICA (Xarxa

d'Infància i

Adolescència Casc

Antic)

1. Crear o millorar la comunicació i coordinació entre serveis i entitats que treballen en l’àmbit de

la infància i adolescència i que tenen incidència parcial o total al Gòtic. 2. Crear una cultura de

treball en xarxa que tingui com a valor clau la participació de tots els qui la formen. Ampliar

coneixement i construir un discurs conjunt entorn de l’atenció la infància. 3. Optimitzar l’atenció i

intervenció que realitzem amb la infància, l’adolescència i les famílies. 4. Promoure accions

conjuntes orientades a la Prevenció, l’Atenció, la Promoció i la Protecció de la infància.

3.7 Taula d'entitats del

tercer sector social

de Catalunya

Campanya de

promoció del "Mapa

d'entitats"

Campanya de televisió que pretén donar visibilitat al mapa d'entitats de Catalunya, concretament

a Barcelona, i animar a la ciutadania que participi i col·labori amb les entitats socials de Barcelona



3.7 Taula d'entitats del

tercer sector social

de Catalunya

Intercooperació

entre entitats socials

i administracions en

l'àmbit social i

sanitari de Barcelona

S'ha dut a terme un estudi de bones pràctiques d'intercooperació entre les entitat socials i els

serveis socials i sanitaris de la ciutat, per dur a terme una millor atenció social i sanitària.

3.7 Taula d'entitats del

tercer sector social

de Catalunya

Avaluació de

l'impacte social i de

gestió dels

programes

municipals gestionats

per entitats socials

S'ha fet un estudi per fer una eina pròpia de les entitats que permeti avaluar l'impacte socials

dels programes municipals gestionats per entitats. S'ha fet una jornada de presentació de

l'estudi. Durant aquest any es farà una avaluació de necessitats de les entitats que formen part

de la Xarxa d'habitatges d'inclusió, veient què poden oferir les entitats i què necessita realment la

ciutadania que requereix habitatge de la XHI

3.7 Unió General de

Treballadors

Oficina Tècnica

dePrevenció de

Riscos Laborals

Promoure la millora de les condicions de seguretat i salut a la feina a través d’accions

d’informació, assistència tècnica, informació, divulgació i promoció del compliment de la

normativa de prevenció de riscos laborals. L’OTPRL ofereix informació, suport i assessorament a

les persones interessades en la salut laboral i, de forma prioritària, als delegats i delegades de

prevenció, per desenvolupar amb la màxima eficàcia totes les competències i facultats que la Llei

de prevenció de riscos laborals els atorga.



3.8 Associació Catalana

per al Parkinson

UNITAT DE RESPIR

FAMILIAR PER A

AFECTATS PER LA

MALALTIA DE

PARKINSON

La Malaltia del Parkinson (EP) és una malaltia neurodegenerativa, és a dir, crònica i progressiva.

Afecta al Sistema Nerviós Central, concretament a les estructures del cervell encarregades del

control i de la coordinació del moviment, així com del manteniment del to muscular i de la

postura. El programa que presentem el vàrem crear l’any 2003 donades les necessitats

observades d’un suport bio-psico-social per a persones afectades per la malaltia de Parkinson i

les demandes de respir de familiars i cuidadors que no desitjaven institucionalitzar a la persona

afectada i volien un entorn de suport i coneixença. L’èxit del programa, ens ha dut a donar-li

continuïtat fins a l’actualitat. Aquest servei, està dirigit a persones afectades en situació de

dependència moderada i severa. Es pretén promocionar l’autonomia de l’afectat i,

simultàniament, donar un espai de respir diürn a la família. Els beneficiaris, reben un programa

personalitzat i específic en Parkinson, que proporciona un tractament integral. S’ofereix acions

estan co-dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el

teixit social del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies

addictives, accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i

l’abandonament dels estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum,

humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de

població en tendència a l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel

es troba a la fase de Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla

de Barris, a l'estiu de 2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant

Genís dels Agudells i La Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a

la psicòloga que la va atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de

persones vulnerables. Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena

d’alternatives de consum sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la

Fundació Formació i Treball de generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la

conscienciació mediambiental a través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba,

mobles, joguines, bicicletes, etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la

Cohesió i els Drets Socials de Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de

Districte per aquest mandat. Els objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les

desigualtats a la ciutat i garantir els drets socials -Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per

construir una ciutat justa -Cap a una nova relació en la producció de polítiques públiques El Pla

d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de Nou Barris es concreta en 4 àmbits d’actuació.

Cadascun d’aquests àmbits pretenen recollir el conjunt de línies i accions que durant el període

2016 i 2019 l’Ajuntament de Barcelona, des de les diferents àrees municipals prioritzaran: 1.

Atenció social: que inclou serveis socials, alim



3.8 Associació Catalana

per al Parkinson

Mòduls

Psicoeducatius per a

familiars d'afectats i

afectats per la

Malaltia de Parkinson

i Parkinsonismes

En la Malaltia de Parkinson és fonamental per a la família, poder comptar amb un suport extern

tant a nivell social com a psicològic, no solament pels dubtes que puguin anar sorgint al llarg de

l'evolució de la patologia, sinó també per la important càrrega emocional que aquesta patologia

implica, tant a la persona afectada per aquesta com para el seu entorn més proper: els seus

familiars cuidadors. La tendència en “i-health” proposa la idea que siguin els pacients, però

també els familiars els qui tinguin un paper més actiu i responsable sobre el seu procés de salut.

S'ha demostrat que aquells pacients i familiars que té més clara la seva simptomatologia, possible

evolució i importància del tractament tenen: • Un millor domini sobre la sensació de incertesa i

inseguretat que puguin arribar a representar la vivència d'una malaltia. • Un millor ajust

emocional davant de les dificultats i desafiaments vitals. • Una millor adhesió al tractament. És

per això que no solament proporcionar una correcta atenció psicoferents recursos de la ciutat de

tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a

prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del

projecte contemplen potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i

més específica a través de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents

actius en el seu procés vital i la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès

per a les dones i que possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o

mancances, abans que s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. -

Finalment, apostem per un programa integral, continu i molt proper perquè tots els agents i

institucions dedicades al maneig d'aquesta malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt

més eficaç donada la situació actual. A continuació, desgranem els diferents capítols del projecte

d’intervenció grupal per a cuidadors de malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels

cuidadors es contempla a partir de la crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la

presentació de la iniciativa. Les inscripcions es podran realitzar a través del formulari web 3.8 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Temps per tu És un servei per fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies amb

infants amb discapacitat. Els permet disposar de temps personal, mentre els infants participen

amb d'altres nens i nenes en activitats lúdiques de qualitat, adequades a les seves necessitats. Les

activitats es duen a terme per professionals de lleure per a persones amb discapacitat. Activitats i

jocs per a nens i nenes amb discapacitat i els seus germans/es entre 4 i 18 anys.



3.8 Fundació Jubert

Figueras

Allotjem i

acompanyem. Suport

a les famílies que

cuiden

La Fundació Jubert Figueras té per missió millorar la qualitat de vida dels familiars que tenen cura

d’un malalt, quan es veuen obligats a desplaçar-se lluny del seu domicili habitual per acompanyar

el pacient ingressat o en tractament en un hospital de referència, i disposen de pocs recursos

econòmics. Les famílies d’un malalt greu o de gran complexitat han d’assimilar l’impacte de tota

una sèrie de males notícies i han d’intentar compaginar el ritme de vida habitual amb una estada

prolongada en una ciutat aliena. Centrem la nostra tasca en dos programes: Programa

d’Allotjament: Està destinat a aconseguir que els familiars, desplaçats del seu domicili per a ser

cuidadors, trobin UNA LLAR LLUNY DE CASA SEVA. La FJF ofereix a les famílies sol.licitants un pis,

totalment moblat i condicionat, prop de l’hospital motiu d’ingrés, que compartiran amb altres

famílies. Això els permet no només disposar d’un llit, sinó també d’un lloc on poder descansar,

menjar calent, i compartir estones amb altres persones que es trferents recursos de la ciutat de

tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos 



3.8 Fundación Pasqual

Maragall

Fundación Pasqual

Maragall

Grups Terapèutics per a Cuidadors de Malalts d’Alzheimer La proposta consisteix en la

implementació de grups terapèutics als territoris de Barcelona. Per tal d’avalar una adequada

dinàmica grupal, es reclutaran fins a un màxim de 10 cuidadors per grup. La proposta

d’implementació de grups terapèutics per a cuidadors es fonamenta en un estudi científic de la

Fundació Pasqual Maragall (FPM), en el qual s’ha demostrat que una intervenció terapèutica

grupal, dirigida per un/a psicòleg/a clínic/a, pautada i reforçada amb sessions de seguiment,

ajuda a millorar la qualitat de vida, la capacitat de resiliència i l'estat d'ànim dels cuidadors de

persones amb malaltia d'Alzheimer. En aquesta psicoteràpia grupal, es treballen emocions,

sentiments i pensaments que el cuidador viu i pateix diàriament. Se’ls dota d’eines, recursos i

estratègies que facilitin la tasca de cuidar de forma empàtica, sense prejudicis ni judicis de valor

cap a un mateix. Acompanyar-los en aquest procés és un component essencial de la

intervenciacions estan co-dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del

projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de

substàncies addictives, accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i

l’abandonament dels estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum,

humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de

població en tendència a l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel

es troba a la fase de Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla

de Barris, a l'estiu de 2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant

Genís dels Agudells i La Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a

la psicòloga que la va atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de

persones vulnerables. Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena

d’alternatives de consum sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la

Fundació Formació i Treball de generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la

conscienciació mediambiental a través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba,

mobles, joguines, bicicletes, etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la

Cohesió i els Drets Socials de Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de

Districte per aquest mandat. Els objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les

desigualtats a la ciutat i garantir els drets socials -Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per

construir una ciutat justa -Cap a una nova relació en la producció de polítiques públiques El Pla

d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de Nou Barris es concreta en 4 àmbits d’actuació.

Cadascun d’aquests àmbits pretenen recollir el conjunt de línies i accions que durant el període

2016 i 2019 l’Ajuntament de Barcelona, des de les diferents àrees municipals prioritzaran: 1.

Atenció social: que inclou serveis socials, alimentació, salut, gent gran, dones. 2. Habitatge 3. 3.8 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Grup de suport a

famílies en el marc

de l'Acord Ciutadà

Acord ciutadà: grup de suport a famílies per a la realització del mapa d’activitats públiques i

privades de respir de la ciutat.

3.8 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Temps per a Tu. Activitats de lleure per a persones amb diversitat funcional i temps de respir per a les persones

cuidadores, en diferents equipaments de districtes de la ciutat.



3.8 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Grups de suport per a

persones cuidadores

Sessions de treball grupal amb homes i dones que tenen al seu càrrec la cura d'una persona

malalata o depenent. Es treballen temes al voltant de l'assumpció de rol de cuidador/cuidadora,

la connexió amb emocions que mouen l'exercici d'aquest rol i la cura d'un mateix. Es promou el

suport mutu i l'intercanvi d'experiències entre les persones i la vinculació d'altres grups i/o

activitats que ajudin a trencar l'aïllament i l'activació d'espais personals/propis.

3.8 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Aprendre a Cuidar DESTINATARIS: 1- Dones majors de 55 anys en risc d’exclusió social 2- Persones en situació de

dependència o famílies amb voluntat de contractar. OBJECTIUS: 1- Desenvolupar l’autonomia. 2-

Desenvolupar les competències d'ocupabilitat relacionades amb la feina de cuidadora. 3-

Recolzar a les famílies que volen contractar a una cuidadora 4- Crear sinergies entre les diverses

iniciatives comunitàries del barri.

3.8 XSFC Treballar per

aconseguir que totes

les persones que

cuiden familiars

malalts o dependents

rebin el

reconeixement que

mereixen i el suport

que necessiten

1. Donar a conèixer una realitat que afecta a moltes persones. Donar visibilitat a la tasca de les

persones que cuiden als seus familiars i promoure el reconeixement públic de la seva contribució.

2. Defensar el dret de les famílies a cuidar. Difondre els seus drets i incorporar les seves

necessitats a l’agenda pública, fent que les polítiques sanitàries i socials les tinguin presents. 3.

Implicar als i les professionals. Treballar amb els i les professionals de la medicina, la infermeria,

el treball social i la psicologia per millorar conjuntament l’atenció i el suport a aquestes persones

des dels Serveis Socials i de Salut. 4. Donar a conèixer les organitzacions de suport. Facilitar

informació sobre les entitats que ofereixen serveis d’acollida i d’orientació a les famílies que les

connecten amb altres i estan al seu costat ajudant-les a afrontar aquesta situació."

3.8 XSFC Consulta: I tu, com

estàs?

"I tu, com estàs?" és una iniciativa que presenta un doble propòsit: - Reconèixer a les persones

que cuiden. Una característica de la realitat de les persones que cuiden és la seva invisibilitat

social. I la poca consideració que elles mateixes donen a les pròpies necessitats front a les

necessitats de la persona a qui cuiden. La campanya vol facilitar una major visibilitat d’aquesta

realitat i fer emergir el denominador comú que caracteritza la situació de les persones que

cuiden a la ciutat. - Escoltar-les. Volem conèixer de primera mà quines són les dificultats que han

d’afrontar en la seva vida professional, familiar i social. Com els va amb els serveis socials i de

salut. Amb quins serveis i suports poden comptar i de quin els agradaria disposar. Aquest és el

primer pas per a treballar conjuntament en l’impuls d’un Pla de Ciutat per al Suport a les

Persones Cuidadores.



Objectiu general4

obj. línia entitat projecte descripció

4.1 Agència de Salut

Pública de Barcelona

Abordatge de

violència masclista en

els Centre d’Atenció i

Seguiment de

drogodependències

(CAS).

cribratge en les dones i abordatge tant en els homes com en les dones. Aplicació del protocol

d’actuació.

4.1 Amics de la Gent

Gran

Campanya de

sensibilització Roses

contra l'oblit

ROSES CONTRA L'OBLIT L’aïllament de les persones grans genera situacions tràgiques, de les

quals recentment els mitjans de comunicació s’han fet ressò. Les conseqüències de l’exclusió

venen també detonades per l’estigma de part de la societat sobre la vellesa. El diccionari de la

Real Academia Española institucionalitza el prejudici definint aquesta fase de la vida de forma

pejorativa. Així doncs qualsevol persona que busqui la paraula vellesa al diccionari trobarà: 1. f.

Cualidad de viejo. 2. f. Edad senil, senectud. 3. f. Achaques, manías, actitudes propias de la edad

de los viejos. 4. f. Dicho o narración de algo muy sabido y vulgar. Amb l’eslògan “Per Sant Jordi,

reescrivim la vellesa”, Amics de la Gent Gran llença la campanya Roses Contra l’Oblit 2017, amb

la model Judit Mascó, gran amiga de l'entitat des de l'any 2.000, per sensibilitzar sobre el perill

d’estigmatitzar la vellesa. L’entitat et proposa participar a les xarxes socials amb la teva pròpia

definició de vellesa amb l’etiqueta #ReescrivimLaVelacions estan co-dissenyades i co-executades

en col·laboració a

4.1 Asociación Mujeres

Migrantes en

Cataluña

Atención a Mujeres

en riesgo de

exclusión social

Atención a las mujeres victimas de violencia de género, o en riesgo de exclusión social.

Dependiendo del caso derivamos a otras organizaciones sociales, y dirigimos a la mujer según el

protocolo establecido en la ciudad de Barcelona en los casos de violencia machista. Los

consulados y redes sociales nos derivan casos de mujeres maltratadas, o en riesgo de exclusión

social

Eliminar l’estigmatització i la segregació social. 



4.1 Associació Benestar

i Desenvolupament

Escola Inclusiva L'augment de l'alumnat provinent de famílies immigrades als centres educatius de la nostra ciutat 

als darrers anys, que es concentra encara més en els centres públics, aquest fet ha produït una

sèrie d’oportunitats i reptes per als centres educatius, així com un seguit de dificultats i

problemes: com ara la dificultat de comunicació i entesa entre centres educatius i famílies;

mancança, per part del professorat, de coneixement de la cultura de les famílies nouvingudes;

baixa participació en les activitats a les escoles d’aquestes noves famílies, etc. És per això, que

ens proposem realitzar de manera principal dues accions als centres educatius, tot donant

preferència als centres públics de primària i secundària: -Tallers formatius per al professorat

sobre les cultures dels països amb més presència als centres i/o les que representen major

dificultat d'integració per la distància cultural existent: així es contempla fer formacions sobre la

cultura de la Regió Andina (Equador, Bolívia, Colòmbia, Perú, Veneçuelaferents recursos de la

ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la

responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar

resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir 

4.1 Associació Benestar

i Desenvolupament

Tallers per combatre

la LGTBI+fòbia

Tallers per combatre la LGTBI+fòbia és un projecte dissenyat per educar i sensibilitzar contra les

situacions de discriminació per orientació sexual i d’identitat o expressió de gènere en les i els

adolescents. Es tracta d’una actuació des de la prevenció com a estratègia fonamental en la lluita

contra aquestes situacions i la creació d’una cultura basada en el reconeixement de la diferència,

el respecte i la llibertat. El projecte està format per una sèrie de tallers, específicament dissenyats

per l’Alumnat de Secundària, en els quals es contemplen les necessitats diferenciades de la

comunitat LGTBI+ així com també les especificitats dels diferents subcol·lectius. Aquest 2017 es

faran 12 tallers al Institut Moisés Broggi de BCN.

4.1 Associació Benestar

i Desenvolupament

Laris, Servei

d’Atenció,

Tractament i

Prevenció de la

Violència de Gènere i

Familiar.

Treballa per eliminar o disminuir qualsevol tipus de violència (física, psicològica, sexual i/o

econòmica) en el sí de la família i entre qualsevol dels seus membres. Va adreçat a dones, fills/es

i altres membres de la família que viuen o han viscut situacions de violència de gènere i/o

familiar. Ofereix Atenció psicològica: Teràpia individual a la dona i Teràpia familiar amb el nucli

de convivència (pares/mares i fills/es).



4.1 Direcció de Serveis

de Drets de

Ciutadania i

Diversitat -

Ajuntament de

Barcelona

Oficina per la No-

Discriminació

L’Oficina per la No-Discriminació (OND) és un servei que es configura en de dos àmbits d’actuació

essencials: àmbit de prevenció i àmbit de garantia. Dins l’àmbit de prevenció s’agrupen tots

aquells elements que han de servir per aconseguir que no es produeixin situacions de

discriminació a la ciutat des d’una vessant informativa, formativa i de sensibilització. Evitar la

vulneració de drets i les situacions discriminatòries és una tasca on es conjuguen actuacions

públiques a diferents nivells des d’una mirada socioeducativa i amb una projecció

intergeneracional a llarg termini. En aquest cas, l’OND realitza una tasca de promoció i

sensibilització en drets. A través del Centre de recursos, s’oferirà una oferta formativa dirigida a

la ciutadania, a fi i efecte d’assegurar una connexió i coordinació amb totes les entitats

defensores de drets humans de la ciutat. D’altra banda, dins l’àmbit de garantia, l’OND intervé

mitjançant l’atenció, l’acompanyament, l’anàlisi i l’assessorament quan s’hagin produït

situacioacions estan co-dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del

projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de

substàncies addictives, accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i

l’abandonament dels estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’h

4.1 Direcció d'Estratègia

i Innovació

Les situacions tipus

en que es donen

maltractaments a les

persones grans.

Factors,

desencadenants i

variables associades

Des del nostre Dep. de Planificació i Processos s’ha iniciat el projecte “Identificació de les

situacions en que es dóna maltractament a les persones grans. Factors implicats, desencadenants

i variables associades” a partir de de la necessitat plantejada pel Departament de Gent Gran de la

Direcció d’Intervenció Social, per tal de millorar el coneixement sobre les situacions de

maltractament a les persones grans i innovar en el tipus d’abordatge psicosocial rehabilitador. Els

objectius generals del projecte són: 1. Identificar i conèixer les situacions i els possibles perfils de

les persones que exerceixen el maltractament 2. Detectar quines són les múltiples causes

presents en les situacions de maltractament vers les persones grans, els desencadenants i altres

variables associades. 3. Extreure orientacions i recomanacions per avançar i millorar en la

intervenció i l’abordatge psicosocial del maltractament a les persones grans. El projecte abasta 4

fases: El disseny i anàlisi documental, el desenvolupament tècferents recursos de la ciutat de

tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activi

4.1 Districte Eixample

(Ajuntament de

Barcelona)

estrategies

transversals en

relacio a l'atencio de

les violencies

desenvolupament d'estratègies, metodologies i projectes per l'atenció de les violències en

especial l'assajament i l'autòlisi



4.1 Districte Eixample

(Ajuntament de

Barcelona)

projecte Miratge ● Detectar el grau de consciència vers l’assetjament escolar. ● Promoure la reflexió sobre el

concepte, causes i conseqüències del bullying i la seva actuació davant aquestes situacions. ●

Detectar aquelles situacions que més afecten als nois i noies. ● Detectar el nivell de consciència

dels adolescents, vers diverses situacions de violència a la parella. ● Generar la reflexió i

consciència entre els adolescents, sobre situacions de violència a la parella. ● Detectar la visió

dels adolescents davant les situació d’assetjament en el món de les xarxes socials. ● Promoure la

consciència i reflexió sobre la gravetat, les conseqüències i de la pròpia col•laboració amb el

ciberassetjament.

4.1 Federació Catalana

de Voluntariat

Social (FCVS)

Voluntariat amb

Barcelona Ciutat

Refugi

El programa Voluntariat amb Bcn Ciutat Refugi canalitza les mostres de suport i voluntat de

participació dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona davant la situació de crisi de persones

refugiades. És un programa per a promoure el voluntariat actiu entre els ciutadans i ciutadanes,

implicant en aquesta missió al teixit associatiu com a canal de participació, implicació i

compromís amb les diferents realitats socials de la ciutat.



4.1 Fundació Aroa Altaveus x la Igualtat Altaveus x la Igualtat vol contribuir a la transversalitat de la missió educativa dels centres

d’educació secundària, a través de la metodologia d’aprenentatge i servei. El projecte és un

recurs pel canvi i la transformació social, que facilita l’aprenentatge significatiu de coneixements,

competències i habilitats personals i socials, alhora que dinamitza la implicació necessària cap a

la comunitat oferint la possibilitat que, les i els alumnes, facin un procés de presa de consciencia i

desenvolupament personal que puguin aplicar a les seves vides i compartir amb la resta

d’alumnat del seu institut, així com a la ciutadania en general, amb la finalitat de sensibilitzar i

generar canvis socials. L’objectiu és aproximar a l’adolescència la problemàtica social existent

entorn les desigualtats de gènere i les violències masclistes, per generar una inquietud, capacitat

crítica, implicació i responsabilitat personal, que incideixi directament a la construcció col•lectiva

de la igualtat de gènere i a l’eradicació deferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, 

cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de

diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la família,

especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una forma

digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i

estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la família, uns ingressos

mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de banda, la demanda en

espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals, treballant les

mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què

volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb

responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del projecte contemplen

potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i més específica a través

de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu procés vital i

la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès per a les dones i que

possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i

educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents

dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que

s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. - Finalment, apostem

per un programa integral, continu i molt proper perquè tots els agents i institucions dedicades al

maneig d'aquesta malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt més eficaç donada la

situació actual. A continuació, desgranem els diferents capítols del projecte d’intervenció grupal

per a cuidadors de malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels cuidadors es

contempla a partir de la crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la presentació de la

iniciativa. Les inscripcions es podran realitzar a través del formulari web 



4.1 Fundacio de

l'Esperança

Casa de Recés La Casa de Recés és el més semblant a una llar per a les residents. Amb una capacitat de fins a 41

habitacions, acull dones de 18 a 35 anys, sense fills a càrrec i de qualsevol punt del món. Són

dones en situació d’alta vulnerabilitat, que necessiten un acompanyament integral i continuat en

l’àmbit personal (socioeducatiu, de salut, formatiu i laboral) que els faciliti assolir un grau òptim

d’autonomia i emancipar-se amb garanties. L’estada a la Casa té una durada de dos a tres anys

de mitjana. Un nombre significatiu de joves hi ingressen en assolir la majoria d’edat, procedents

de la Direcció General d’Atenció a la Infància i d’entitats socials privades. La gran majoria, però,

arriben a la Casa des dels Serveis Socials de l’Ajuntament, de diferents districtes i, fins i tot, de

fora de Barcelona. Aquest servei residencial d’estada limitada i d’acció social directa està situat al

barri Gòtic de Barcelona i vinculat a ”la Caixa” des de fa més de 90 anys. El centre ha acollit des

d’aleshores més de 2.000 dones. acions estan co-dissenyades i co-executades en col·laboració

amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica (trastorns

mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació saludable, pobresa

energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la gent jove; les

condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i l’aïllament de

la gent gran al barri, una franja de població en tendència a l’alça i a major dependència.

Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de Planificació i implementació

d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de 2017 s'ha començat a

implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La Teixonera.les paraules

d'una adole



4.1 FUNDACIÓ IPSS CONSOLIDACIÓ DELS

CANVIS INICIATS EN

DONES EN SITUACIÓ

DE VIOLÈNCIA I ELS

SEUS FILLS I FILLES

Programa adreçat a dones que han decidit posar fi a la situació de violència viscuda i/o en risc

d’exclusió que manifesten la necessitat de rebre suport tècnic i logístic per aconseguir-ho. La

finalitat fonamental del programa és oferir a aquestes dones el recolzament necessari en el

procés d’eliminació de les seqüeles bio-psicosocials produïdes per la situació, ajudar-les a avançar 

en el procés iniciat i a consolidar els canvis i evitar el risc de recaigudes en situacions de violència.

Programa implementat l’octubre del 1999 i subvencionat pel Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad. ◾ Servei de Suport Tècnic Intervenció directa amb les famílies, avaluació de

necessitats, derivació i coordinació amb els recursos existents, servei de coaching, servei

d’atenció social i jurídica, orientació i suport en l’àmbit de formació i reinserció laboral. ◾Servei

de Suport Logístic Ajuda per a facilitar un habitatge a dones amb pocs recusos, ajudes

econòmiques directes per a despeses inicials, ajudes per compferents recursos de la ciutat de

tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i ade



4.1 Fundació IReS FILS Realitzem atenció terapèutica i educativa a INFANTS, JOVES I LES SEVES FAMÍLIES i/o

PROFESSIONALS (independentment del sexe i/o edat) que es trobin en situacions de conflicte en

les seves relacions (amb els progenitors, mestres, companys, etc) i que necessitin un suport i/o

acompanyament per millorar el benestar de tots els implicats. Oferim atenció psicològica i

educativa a : 1. Famílies i fills/filles que presenten: Problemes de comportament dels fills/filles

Dificultats en la maternitat/paternitat: Dificultats de parella (en l´àmbit educacional i/o de

convivència). Dificultats dels fills/filles per acceptar els límits Dificultats per gestionar la ràbia

o la frustració Dificultats en la gestió de les emocions: tristesa, apatia... Situacions d´estrès

familiar. 1. Dificultats en la convivència familiar i/o escolar 2. Acompanyament en la separació i/o

divorci. 3. Diversos tipus de violències: violència filio parental, violència de gènere, violència

familiar, bullying escolar, ciberassetjament...eacions estan co-dissenyades i co-executades en

col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica

(trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació

saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la

gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i

l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a l’alça i a major

dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de Planificació i

implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de 2017 s'ha

començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els

objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir

els drets socials -Entr

4.1 Unió General de

Treballadors

Xarxa d'Agents

Sindicals per a la

Igualtat (XASI)

Xarxa amb l’objectiu de prevenir, sensibilitzar, detectar i actuar sobre aquelles situacions de

discriminació que puguin produir-se a les empreses per raó de gènere, edat, orientació sexual,

diversitat funcional, etc.



4.1 XAPSLL de Barcelona Flash Mob sobre el

fenomen del

Sensellarisme

Una Flashmob (traduït literalment d’anglès com «multitud instantània») és una acció organitzada

per la XAPSLL, a través del grup motor facilitat per Càritas. Congrega persones ateses, voluntaris i

personal tècnic del sensellarisme un dia de la setmana de campanya Sense Sostre al mes de

novembre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones sense Llar a un lloc públic, fins al

moment només ha sigut a la Plaça Sant Jaume. Un grup de persones sensibilitzades amb el

fenomen del sensellarisme com son les pròpies persones afectades, llurs familiars o amistats,

voluntaris, col·laboradors i professionals dels centres i serveis on estan atesos per realitza alguna

cosa inusual cercant així la sensibilització i la repercusió mediàtica. Objectius de Campanya: - fer

incidència. - sensibilitzar. - realitzar gestos comuns en diferents ciutats espanyoles i europees.

Característiques de la CAMPANYA SENSE SOSTRE: - Gestos on pugui tenir cabuda tothom

(entitats públiques i privades, gent “de a peu”…usuaris, treballadors,acions estan co-dissenyades i

co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del

territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el pr

4.2 Agència de Salut

Pública de Barcelona

Inclusió en el Pla

d’Acció de Drogues

de Barcelona 2017-

2020 d’una línia

estratègica contra

l’estigma.

Definir i aplicar un pla contra l’estigma dirigit a 4 col·lectius: ciutadania, usuaris, professionals i

mitjans de comunicació.

4.2 Associació Benestar

i Desenvolupament

Bon tracte Bon Tracte i envelliment sorgeix de la voluntat d'ABD de generar estratègies per fer ressorgir els

valors de bon trate i respecte a les persones quan envelleixen. A més de l'elaboració del manual,

van realitzar tallers a diferents centres educatius de tota Catalunya i diverses activitats

intergeneracionals. Els tallers van crear espais de diàleg on l'envelliment es va posar al centre de

le les converses, i a través d'aquestes , vam arribar a dues conclusions: -Volem canviar la

concepció de l'envelliment com a mesura de prevenció més efectiva contra les diverses formes

d'edalisme (discriminació per raó d'edat) - Volem que l'edat no sigui un límit en les nostres

relacions socials. Necessitem més que mai la solidaridat entre generacions per viure en una

societat basada en el respecte a la diversitat i el bon tracte a totes les persones sigui quina sigui la

seva condició personal.



4.2 Associació Inclús Inclús, Festival

Internacional de

Cinema i Discapacitat

de Barcelona

Inclús, Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona promou les obres

audiovisuals la temàtica de les quals sigui la diversitat funcional, amb l'objectiu de donar a

conèixer la realitat de les persones amb discapacitat des d'un punt de vista diferent. L'eix central

del festival és un concurs audiovisual on hi tenen cabuda curtmetratges, pel·lícules de ficció,

documentals i produccions audiovisuals d'entitats.

4.2 Col·legi de Politolegs 

i Sociòlegs de

Catalunya

Estudi i reflexió sobre

l'exclusió-inclusió

social

Durant tot l'any fem accions (xerrades, cursos, publicacions...) per fomentar el coneixement

sociològic i politològic sobre la inclusió social i la seva difusió.

4.2 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Pla de promoció de

l'educació per a la

igualtat

Elaboració d'un Pla de promoció de la coeducació i educació per a la igualtat per eliminar

estereotips sexistes i androcèntrics en la gestió dels serveis i l'atenció a les persones, que inclogui

una campanya (amb estratègies informatives, formatives i de sensibilització) que contribueixi a la

promoció de (a) relacions igualitàries entre homes i dones, i (b) de formes no violentes de

resolució dels conflictes, en tots els equipaments, serveis i programes del CSSBcn.

4.2 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Formació sobre

diversitat sexual i

gènere

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBcn) pretén oferir formació sobre diversitat

sexual i de gènere per a tot el seu personal, així com assegurar que tota la formació que impulsa

incorpora la perspectiva de gènere.

4.2 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Difusió del Tercer

Sector Social

El CSSBcn farà difusió de la importància del Tercer Sector Social per la seva aportació al progrés

social, aprofundiment de la democràcia i millora dels serveis públics, així com pretén impulsar, de

forma cooperativa amb el tercer sector, accions de sensibilització, corresponsabilitat i formació

per a la inclusió plena de les persones.



4.2 Direcció de Servei

de Prevenció

Why violence ? És un projecte al voltant de la prevenció de les violències quotidianes en adolescents i joves, té

com a objectiu construir un discurs i una pràctica que transformi en positiu situacions de

conflictivitat i millori la convivència. La proposta d’activitats fa servir la metodologia de

l’Aprenentatge-Servei que permet connectar experiències d'aprenentatge en el marc escolar amb

el territori de proximitat mitjançant el desenvolupament col•laboratiu de serveis a la comunitat,

en aquest cas, accions de sensibilització contra les violències que involucren al veïnat, així els

destinataris -joves i adolescents - incorporen actituds i coneixements relacionats amb la cultura

de pau, la sensibilització i defensa dels drets humans, la perspectiva de gènere, la interculturalitat

i els valors de ciutadania. Altres actors també es veuen beneficiats de la proposta com són els

docents, amb els quals es treballa conjuntament i als quals se’ls ofereix un programa formatiu,

els agents culturals del territori, amb qui es vincula eacions estan co-dissenyades i co-executades

en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica

(trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació

saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la

gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i

l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a l’alça i a major

dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase 

4.2 Direcció de Serveis

de Drets de

Ciutadania i

Diversitat -

Ajuntament de

Barcelona

Programa BCN

Interculturalitat -

Estratègia BCN

Antirumors

El Programa BCN Interculturalitat (PROGBI) té per missió impulsar polítiques públiques des d’un

enfocament intercultural a través dels principis de reconeixement de la diversitat cultural, la

igualtat de drets, oportunitats i no-discriminació, i la interacció positiva/diàleg crític,

desenvolupades tant a l’àmbit de ciutat com de districte i de barri. Aquests principis es

materialitzen en diverses línies d’acció, entre les que destaca l’Estratègia BCN Antirumors, que té

per objectiu generar eines i recursos per desmuntar rumors i estereotips que dificulten el procés

intercultural i són el germen d’actituds racistes, pràctiques discriminatòries i/o discursos

populistes que fomenten la por i la desconfiança entre les persones.

4.2 Direcció d'Estratègia

i Innovació

Sóc Gran, i Què?.

Desmuntem

estereotips i

prejudicis amb les

persones grans

Estratègia de sensibilització ciutadana i de transformació de la imatge que la societat té del

procés d’envelliment, realitzada des de la veu, l’experiència i el protagonisme de les persones

grans amb la finalitat de: - Visibilitzar l’existència dels estereotips i les discriminacions per raó

d’edat. - Fer valer la gran diversitat i pluralitat de les persones grans. - Convidar a fer una reflexió

crítica sobre les nostres idees i actituds, revisant i qüestionant els nostres estereotips i prejudicis. - 

 Afavorir l'apoderament de les persones grans en la defensa dels seus drets.



4.2 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Festes Majors no

sexistes

-Elaboració i aplicació de protocols de prevenció i actuació en situacions d'assetjament i/o

agressions sexistes en entorns festius. -Disseny d'accions i materials d'informació i sensibilització

específiques per a entorns festius. -Programació d'accions formatives sobre el tema adreçades al

Consell de les Dones i al teixit associatiu del Districte d'Horta-Guinardó, especialment a les

entitats involucrades en l'organització de les Festes Majors dels barris. -Orientació i

assessorament professional en la programació de les Festes Majors, per revisió d'activitats

sexistes i inclusió d'activitats igualitàries.

4.2 Districte Sant

Andreu (Ajuntament

de Barcelona)

SOC GRAN I QUE Sóc Gran , i què ? Desconstruïm estereotips i prejudicis envers les persones grans. Es tracta d'una

iniciativa de sensibilització ciutadana participativa per a qüestionar els estereotips i prejudicis que

per raó d'edat , sovint pateixen les persones grans , i reivindicar així el seu dreta a la diferència i a

la igualtat lluitant contra les discriminacions. Per a desconstruir estereotips i prejudicis, s' ha

proposat fer diàlegs i debats que ens han ajudat en la transformació d'actituds i d'imaginaris. Una

de les activitats de sensibilització que s'està executant ha estat la realització de tallers de teatre

fòrum, que s' han realitzat durant el primer trimestre del 2017 a l'entitat Societat Cultural i

esportiva La Lira ( 10 sessions ) . A partir d' aquestes sessions de Teatre Fòrum , s' ha fet dues

peces de teatre : Mama , però que fas ?, Maleïda Herència . Amb aquesta peça de teatre , és una

eina que treballa per desmuntar els prejudicis i estereotips que hi ha sobre les persones grans,

participant posteriormeacions estan co-dissenyad

4.2 Districte Sarrià-Sant

Gervasi (Ajuntament

de Barcelona)

Projecte “Noves

Mirades”:

Incorporarà el treball i la reflexió sobre els mites i perjudicis interculturals que tenen les persones

grans del Districte. També debatrà i reflexionarà sobre els rumors i estereotips al voltant de la

diversitat cultural. Estarà present en els 2 Casals de Gent gran del Districte

4.2 Districte Sarrià-Sant

Gervasi (Ajuntament

de Barcelona)

Projecte

“Desmuntamites TV”:

Preten generar espais de reflexió i discussió sobre els mites, estereotips, prejudicis i rumors de la

diversitat cultural molt presents en els joves del nostre territori. Es generen activitats on els i les

joves participants poden informar, deliberar i expressar la seva opinió sobre el poder dels mitjans

de comunicació, el desenvolupament de valors que promouen o dificulten la igualtat i la

interacció positiva.

4.2 Districte Sarrià-Sant

Gervasi (Ajuntament

de Barcelona)

Projecte “La Cruïlla

Comuna”:

Preten que els i les joves facin una lectura crítica de mitjans audiovisuals i ampliïn de la seva

mirada vers la interculturalitat. També desfer els imaginaris que tenen sobre la diversitat cultural.

En el 2017 hem aconseguit que estigui present en tots els INS públics d’influència del territori

4.2 Districte Sarrià-Sant

Gervasi (Ajuntament

de Barcelona)

Accions de

sensibilització de la

situació dels refugiats

donar visibilitat de la problemàtica en la que es troben, per què decideixen marxar del seu lloc

d’origen tot i les dificultats amb les que es trobaran.



4.2 Federació Salut

Mental Catalunya

'Fuig, bèstia!' -

Projecte de narració

en salut mental

Sensibilitzar, a través de la narració, els infants usuaris de biblioteques públiques sobre

problemes de salut mental que poden tenir altres infants o persones del seu entorn més proper.

Donar a conèixer la realitat de la salut mental als més menuts fa créixer generacions preparades

per tenir una millor i major comprensió i coneixement d’aquestes realitats, i afavoreix

oportunitats d’integració i participació en molts àmbits.

4.2 Forum Salut Mental Obertament

Associacio Catalana

de lluita contra

l'estigma

Obertament es basa en l'experiència prèvia de campanyes antiestigma internacionals

desenvolupades amb èxit, establint una estratègia a llarg termini amb quatre línies de treball,

l'impacte de les quals avaluem: l'activisme en primera persona, la difusió de metodologia i eines

contra l’estigma, l’acompanyament a entitats i territoris d’arreu de Catalunya que se sumen al

moviment antiestigma, i la difusió d’un missatge lliure de discriminació a través de mitjans de

comunicació i ciutadania. Fomen l'activisme en primera persona i Ciberactivisme a través de les

xarxes Creacio de metodologia contra l’estigma Disseny projectes destinats a eradicar

comportaments discriminatoris en quatre àmbits clau: l’educació, els mitjans de comunicació, la

sanitat i el mercat laboral. Per a l’àmbit educatiu Oferim assessorament i recursos per parlar de

salut mental amb els més joves a l’institut, a través del projecte ‘What’s Up! Com vas de salut

mental?’, que es divideix en dues parts: unitats didàctiques per parlar-ne a l’aula acions estan co-

dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social

del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els

objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir

els drets socials -Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per construir una ciutat justa -Cap a

una nova relació en la producció de polítiques públiques El Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets

Socials de



4.2 Forum Salut Mental Clubs socials Fòrum a

Escena.

Els clubs socials son servei destinats a la inserció social de persones amb trastorns de salut

mental a través de l’ocupació significativa del temps. Activen les habilitats i relacions socials per

fomentar un teixit social. Ofereixen un programa d’activitats i tallers amb seguiment

individualitzat on la persona és la protagonista en decidir l’ocupació del seu temps de forma

significativa, amb una perspectiva de treball des de l’apoderament. A escena es un projecte de

quatre Clubs Socials de Barcelona que han creat quatre espectacles de teatre que ofereixen a

equipaments i entitats de Barcelona. L’objectiu principal es generar relació social normalitzada i

reduir l’estigma.

4.2 Fundació Formació i

Treball

Campanyes de

Sensibilització

Realització de Campanyes de Sensibilització en col•laboració amb diversos agents del territori

(entitats, empreses, escoles, parròquies, institucions) que ens ajuden a desestigmatitzar al

col•lectiu amb el qual treballem, erradicant l’ús de nomenclatures despectives i apropant les

realitats del col•lectiu a la població en general. Oferim històries humanes i properes que faciliten

la comprensió de la problemàtica i la empatia amb el col•lectiu. El tipus de campanyes de

sensibilització que es realitzen són: per part de les empreses col•laboradores mitjançant la

donació de productes descatalogats, excedents o amb tara: ja sigui roba, calçat, mobiliari. I, per

part de tots els agents del territori col•laboradors amb a la recollida de Roba i Calçat: fent una

crida a totes les persones que hi participen en cadascun dels agents del territori per tal de que

portin aquella roba i/o calçat que ja no utilitzen i la dipositin en uns contenidors de cartró que

prèviament des de la Fundació instal•lem per tal d’entrar en elacions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternative



4.2 INSTITUT

DIVERSITAS, s.c.c.l.

Vincles per la

diversitat

El projecte «Vincles» és una experiència de convivència en la diversitat que es realitza a través

d’un cicle de sessions orientades a promoure el coneixement mutu, el diàleg, la col·laboració i la

cohesió entre un grup d’unes 25 persones d’un mateix territori. El principal propòsit és

desmuntar estereotips i prejudicis i promoure la creació de vincles de persones que d’una altra

manera no arribarien a coincidir. http://vinclesperladiversitat.org/

4.2 INSTITUT

DIVERSITAS, s.c.c.l.

Viure l'adopció en

l'adolescència

Tertúlies de famílies adoptives amb fills o filles adolescents o ja joves, dinamitzades per dues

professionals de l'Institut Diversitas. Aquestes tertúlies funcionen com a grups d'ajuda mútua

donat que hi participen famílies que ja han superat la majoria de dificultats i altres que tot just

s'hi comencen a trobar. En aquest espai de diàleg es comparteixen inquietuds, sentiments,

necessitats, frustracions, èxits o fracassos a partir de l'experiència personal. Són de caracter

mensual i tenen una durada de 2 hores.

4.2 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Formació per a la

millora de l'atenció a

les persones amb

discapacitat

Pla de formació transversal per a totes les oficines i serveis d’atenció a la ciutadania i a entitats

del tercer sector per a la millora de l’atenció a les persones amb discapacitat.

4.2 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Grup de Dones que

han patit violència

1.Oferir un espai de referència facilitador de la identificació amb la seva problemàtica per ajudar-

les a superar la desorientació causada pel maltractament. 2. Prendre consciència dels factors

socials, culturals i familiars que afavoreixen la violència i que puguin connectar amb les seves

biografies personals i relacionals. 3. Treballar el sentiment de culpabilitat, l'autoestima. 4.

Potenciar i reforçar els seus recursos personals. 5. Descobrir capacitats i adquisició d'eines que

els permeti elaborar un nou projecte de vida. 6. Ajudar a sortir de la posició de víctima.

4.2 Unió General de

Treballadors

Associació d'Ajuda

Mútua d'Immigrants

a Catalunya (AMIC)

Entitat vinculada a la UGT de Catalunya amb diversos serveis dirigits a vetllar per la inserció

sociolaboral i la igualtat de drets i deures dels treballadors i les treballadores immigrants,

S'ofereix assessorament específic i fomenta la seva participació dins del sindicat. Entre d'altres

serveis, es realitzen tallers d'acollida a nouvinguts, tallers antirumors, plans d'acollida a les

empreses i gestió de la diversitat cultural, i assessorament jurídic en temes d'estangeria.



4.2 XAPSLL de Barcelona Recompte Anual de

les persones en

situació de

sensellarisme

El “Recompte 2017” és un projecte de participació ciutadana que té com objectiu crear

coneixement sobre la realitat de les persones sense llar a la ciutat de Barcelona. El Recompte de

persones que pernocten al carrer és, d’una banda, una tasca imprescindible per poder analitzar

l’evolució d’aquest fenomen i orientar la intervenció de l’administració pública i de les entitats

que treballen sobre el terreny. D’altra banda, el fet que el Recompte es faci de manera

participativa, amb la implicació de les entitats i de la ciutadania en general, fa que constitueixi

una activitat molt important de sensibilització en el conjunt de la ciutat. Anualment es realitza el

Recompte de persones dormint al carrer, així com d’aquelles que estan allotjades en recursos i

equipaments. També, es realitza de nou una mapificació dels resultats per tal de tenir informació

geogràfica que pogués aportar coneixement sobre el fenomen del sensellarisme a la ciutat.

Principals beneficiaris del projecte: Els principals beneficiaris del projacions estan co-dissenyades

i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del

territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bic



4.2 XAPSLL de Barcelona Informe Diagnosi del

Sensellarisme Bianual

L'Informe de Diagnosi de carácter Bianual de la Xarxa d’Atenció a les Persones sense Llar de

Barcelona es un document d'anàlisi que complementa l’actualització de les dades del Recompte

de la XAPSLL i de l'activitat ordinària de les entitats i de l'Ajuntament amb la presentació dels

resultats d’una recerca qualitativa que pretén apuntar respostes a aquestes preguntes. Una

recerca que, a través de l’observació participant, grups de discussió i entrevistes, trasllada la veu

sobre el sensellarisme a les persones que en són o n’han estat protagonistes i víctimes. Amb la

recollida de dades realitzada per les entitats de la XAPSLL d'un segon recompte, l’informe de

Diagnosi serveix per tancar un cicle de recollida de dades de dos anys de sistematització a la

Ciutat de Barcelona i que serveix entre altres per reflectir: - Els aprenentatges metodològics

adquirits per millorar el coneixement del fenòmen del sensellarisme. - L’evolució i el futur de les

polítiques d’atenció en base a l’evidència empírica existent i una ferents recursos de la ciutat de

tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família

4.3 Ajuntament de

Barcelona - Direcció

de Salut

Pla de Salut Mental -

Accions de la línia

"Garantir el respecte

als drets de les

persones amb

problemes de salut

mental"

Pla de salut mental de Barcelona. Línia Estratègica 3 Garantir el respecte als drets de les persones

amb problemes de salut mental, tot oferint accés a les oportunitats per aconseguir una bona

qualitat de vida i lluitant contra l’estigmatització i discriminació a què estan sotmeses les

persones amb malalties mentals. Línies d'acció 95.Elaborar i difondre un catàleg de drets de les

persones amb malaltia mental i formar als diversos professionals. 96.Crear la figura del

Defensor/a de Pacients i Familiars. 97.Promoure el pacte del tractament o tractament pactat.

98.Impulsar campanyes i donar suport a la lluita contra l’estigma de les persones amb malaltia

mental tot reconeixent i posant en valor les entitats expertes. 99.Reforçar els projectes

comunitaris que fomentin la convivència veïnal amb persones amb malaltia mental.

100.Fomentar l’associacionisme del col·lectiu de persones amb malaltia mental, així com de les

seves famílies, per afavorir el seu apoderament. 101.Incorporar en la Xarxa dels Drets dels

Infanacions estan co-dissenyades i co-executades e



4.3 Ajuntament de

Barcelona

(Departament de

Transversalitat de

Gènere)

EFPP: Garantia

d'accés lliure i gratuït

als mètodes

anticonceptius, tant

farmacològics com

no farmacològics, a

dones en situació de

pobresa o

vulnerabilitat, i

sobretot a dones en

situació de violència i

dones amb la

menopausa.

Potenciació dels

mètodes de barrera,

per l’efecte de doble

prevenció que

comporten.

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.61)

4.3 Ajuntament de

Barcelona

(Departament de

Transversalitat de

Gènere)

EFPP: Creació d’un

programa de

formació (en format

de tallers) en

lideratge i

empoderament

femení per a dones

en situació de

vulnerabilitat, amb la

presència de dones

mentores que hagin

passat per situacions

de vulnerabilitat.

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.68)

4.3 ALENCOP SCCL Desenvolupament i

consolidació projecte

Alencop pilot del

sistema integral

cooperatiu de

intervenció

socioeconòmic

(SICISE)



4.3 Asociación Mujeres

Migrantes en

Cataluña

Atención y asesoría a

las personas

Dependiendo de los casos, ofrecemos una labor de asesoría en el ambito de extranjería, servicios

sociales, plan acredita o la gestión administrativa de la misma. Información o gestión de como

hacer un tramite frente a la administración

4.3 Associació Rauxa Associació Rauxa Tractament integral d'alcoholisme, tabaquisme i altres drogues en transeünts crònics sense llar.

4.3 Associació Salut i

Familía

FINESTRES DE LA

MENT

Projecte col.laboratiu adreçat a lluitar contra l’estigma i la discriminació cap a les persones amb

trastorn mental a la Xarxa de serveis de salut i, més en concret, als professionals.

4.3 Barcelona Activa Servei de suport

socioeconòmic a

persones i col·lectius

en risc d'exlusió social

L’objecte de la proposta és la creació d’una Unitat Tècnica d’Intervenció Pluridisciplinar per

atendre necessitats de persones i col·lectius en situació de risc d’exclusió social. Aquesta unitat

tècnica haurà d’atendre i millorar necessitats bàsiques i universals, necessitats relatives a la

renda i els ingressos, i necessitats de xarxa i inclusió social, de les persones i col·lectius atesos.

Entenen que són aquests tres factors imprescindibles per a la inclusió social . I ho farà des d’una

lògica integral i holística sense prioritzar un àmbit sobre l’altre. És també un objectiu d’aquesta

unitat tècnica especialitzada, la promoció del treball transversal i conjunt entre les diferents

àrees municipals implicades: l’àmbit de drets socials, d’acció comunitària i de promoció

econòmica donat que aquests àmbits són els que nodreixen les tres línies de treball que

contempla l’objecte d’intervenció del servei i que configura el seu caràcter pluridisciplinar.

4.3 Caritas Diocesana

de Barcelona

Acompanyament i

assessorament en

drets a persones

sense llar

Servei on advocades i advocats es desplacen als recursos que Càritas té dedicats a persones que

estan en situació de sense llar amb l’objectiu d’assessorar-les legalment i jurídica per tal que

tinguin al seu abast la possibilitat de consultar qualsevol dubte relacionat amb la defensa del seus

drets en qualsevol àmbit: multes, sancions, reclamacions administratives, etc.

4.3 Caritas Diocesana

de Barcelona

Assessoria jurídica

migració

Ofereix una atenció legal individualitzada i grupal al col·lectiu de migrants que s’atenen als

territoris de Càritas. També es sensibilitza i es forma a la comunitat sobre qüestions jurídiques i

tràmits a realitzar.
4.3 Caritas Diocesana

de Barcelona

Assessoria jurídica

civil, familiar, penal...

Està formada per un equip d’advocats voluntaris que assessoren les persones en diversos àmbits

(laboral, habitatge, família, penal i civil).

4.3 Caritas Diocesana

de Barcelona

Servei d'Ajuda als

Refugiats

El Servei d’Ajuda als Refugiats de Càritas Diocesana de Barcelona sorgeix per canalitzar l’ajuda de

l’Església de Barcelona. Té el doble objectiu d’ajudar les persones procedents de països amb

algun tipus de conflicte que poden optar a asil o refugi i donar ajuda in situ a través de les Càritas

dels països d’origen.
4.3 CASAL DELS

INFANTS ASB

SERVEI SOCIO JURÍDIC Atenció jurídica personalitzada. Destinataris: Persones en situació de risc d’exclusió social que

pateixin algun tipus de vulneració de drets o estiguin en situació de desconeixement dels seus

drets. Les accions del projectes estan dirigides a dos tipus de destinataris: persones individuals i

col·lectiu.



4.3 Col·legi Oficial de

Treball Social de

Catalunya

Eliminar

l’estigmatització i la

segregació social.

Eliminar l’estigmatització i la segregació social mitjançant les comissions del Col·legi i la pròpia

Junta de Govern.

4.3 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Inclusió de la

perspectiva de gènere

Incorporació de la perspectiva de gènere en: - La recopilació, tractament i valoració de totes les

dades del CSSBcn, tant les internes com les generades pels serveis i recursos que gestiona o

supervisa. - Els comptes anuals i pressupostos del CSSBcn. - Plecs de clàusules tècniques i

administratives dels concursos, convenis, etc. del CSSBcn (sempre en la mesura del possible en

funció de les competències del CSSBcn).

4.3 Consorci de Serveis

Socials de Barcelona

Difusió de

campanyes de

promoció d'acollida

de persones

refugiades

El CSSBcn farà difusió de totes les campanyes destinades a la promoció de l'acollida de persones

immigrades i refugiades.

4.3 Creu Roja a Barcelon Atenció integral a

dones que exerceixen

la prostitució a clubs

d'altern de Barcelona

Projecte adreçat a visitar els espais tancats on s’ofereixen serveis de naturalesa sexual a

Barcelona amb la finalitat de poder contactar amb les treballadores sexuals, informar-les i

assessorar-les sobre els seus drets i afavorir la defensa i promoció de la autonomia de les

mateixes. Així com, d'altra banda, detectar, atendre i derivar a dones víctimes de tràfic d’éssers

humans amb finalitats d’explotació sexual (a partir d'ara TEH-FES) a la Unitat TEH-FES de

l'Ajuntament de Barcelona i altres entitats especialitzades.

4.3 Creu Roja a Barcelon Unitat Mòbil de Salut La Unitat Mòbil del Salut és un projecte emmarcat dins de l’àmbit de Salut destinat a

proporcionar atenció immediata a dones cis i dones transsexuals treballadores del sexe que

exerceixen al carrer, amb l’objectiu de vetllar per la seva salut bio-psico-social. L’activitat es porta

a terme al carrer, al lloc de treball del col·lectiu. El personal es desplaça a certes zones ja

establertes de la ciutat i contacten inicialment amb elles proporcionant-les-hi material profilàctic

com preservatius, lubrificants i tovalloletes d’higiene íntima, i begudes com cafès, aigües, sucs o

brous calents a l’hivern; aquesta és la via per poder establir contacte amb elles i atendre les seves

necessitats.

4.3 Districte Les Corts

(Ajuntament de

Barcelona)

Cuina inclusiva Un espai de cuina adaptat a les persones amb discapacitat



4.3 Districte Sant

Andreu (Ajuntament

de Barcelona)

Kids Time Prevenció primària i intervenció multifamiliar per a infants de pares i mares amb trastorn mental.

Es tracta d’un programa de prevenció primària i d’intervenció multifamiliar. Es desenvolupa de

forma integrada i coordinada, entre professionals de la xarxa de salut mental infantojuvenil i la

d’adults. La intervenció té com a objectiu fomentar actituds resilients en tota la família,

especialment en els fills i filles de pares i mares que presenten un trastorn mental greu, amb

l’objectiu de prevenir possibles trastorns mentals d’aquest grup de risc. Els tallers Kidstime han

estat desenvolupats per als nens, nenes i joves de pares o mares amb problemes de salut mental,

es realitzen mensualment, durant un any, en grups multifamiliars amb una durada de 2,5 hores.

En les sessions, es convida a que tota la família assisteixi quan sigui possible: el progenitor amb

malaltia mental, la seva parella i els nens, nenes i adolescents de la família. Es realitzen 10

sessions al llarg de les quals es van introduint gradualmentferents recursos de la ciutat de tipus,

laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la n

4.3 Fundació Privada

Bayt al-Thaqafa

Drets humans i

ciutadania

La Fundació participa habitualment en xerrades, congressos, manifestos i manifestacions des

d'on volem continuar fomentant el valor que comporta la convivència de diverses cultures. A

més, el centre documental de què disposem a la seu de l'entitat permet oferir continguts de gran

qualitat que permetin conèixer i apropar-se a la història, literatura i política d'altres cultures.

Projecte Igualtat i No Discriminació Aquest projecte pretén recollir situacions de discriminació

per raons d'origen ètnic, nacional i pertinença religiosa així com acompanyar la persona que ha

patit una situació de discriminació en el procés de denúncia i reparació. Sensibilització La

Fundació participa habitualment en pronunciaments i activitats des d'on volem continuar

fomentant el valor de la convivència en diversitat, evidenciant el valor de les migracions, i donant

a conèixer la realitat del món àrab i l'Islam. Tallers Oferim espais educatius i activitats lúdiques

per a escoles i grups d'educació o formal en matèries com immigraciacions estan co-dissenyades i

co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del

territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consu



4.3 Fundació Privada

Bayt al-Thaqafa

Cultura i llengües

d'origen

Entenem la integració com el reconeixement i acceptació mútua de la diversitat cultural. Un dels

programes més tradicionals de Bayt al-Thaqafa és el de formació en cultura i llengües d'origen,

dirigit especialment als nens i nenes migrants o de famílies d'origen migrant. Les identitats

múltiples requereixen la valorització de la diversitat i el coneixement dels codis culturals per

aportar tota la seva potencialitat. Classes d'àrab, urdú i cultura d'origen per nens i nenes Classes

d'àrab per a dones

4.3 FUNDACIO ROURE Dutxes socials És un espai adequat per a poder dutxar-se totes les persones que no puguin realitzar la seva

higiene personal i vinguin derivades pels Serveis Socials. Se'ls dona sabó i tovallola i oferim també

l'ajut d'una professional
4.3 Fundació Salut i

Comunitat

QMQ^"Qué

m´expliques"

Servei que es dirigeix a joves de 16 a 24anys, que presentem algún tipus d´adicció i tenen

diagnosticat un trastorn de salut mental, i a les seves families. El projecte agrupa serveis

d´orientació, assesorament, apoderament, programes psicoeducatius i laborals, per tal de

millorar el Benestar i la qualitat de vida de les persones ateses. Per atendre les particularitats que

presenta aquesta población, oferim modalitats d´intervenció absolutament personalitzades i

portem a terme un abordatge integral que permet la millora en la circulació social i laboral de les

persones ateses des dún nucli urbá i un escenari integrador.

4.3 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Suport a Obertament Conveni amb Obertament, per al desenvolupament d’activitats de lluita contra l’estigma social de

les persones amb trastorn mental.

4.3 Taula d'entitats del

tercer sector social

de Catalunya

Campanya de

Comunicació "Donem

el millor de nosaltres"

Durant la tardor fem una campanya de comunicació que pretén visualitzar la situació dels

col·lectius més vulnerables i que fa una crida a la ciutadania per col·laborar amb les entitats, per

donar suport a aquests col·lectius

4.4 Agència de Salut

Pública de Barcelona

Programa

d’educadors de salut

per l’abordatge de les

drogodependències

actives a la via

pública.

educadors que treballen en la via pública per tal de reduir riscs degut al consum actiu de drogues.

4.4 Consell de la

Joventut de

Barcelona

Festival de la

Diversitat

Jornada sensibilitzadora sobre la diversitat funcional, on es tracten també breument diversitats

culturals, afectivosexuals i d'identitat de gènere, desenvolupada des dels GTs de Diversitat

Funcional i de LGBTI del Consell de la Joventut. En aquesta jornada es realitzen activitats

vivencials i tallers sobre els modes de vida de les persones que viuen amb diverstat dirigits a joves

d'Esplais i caus de la ciutat de Barcelona.



4.4 Direcció de serveis

d'intervenció social

Servei de

teleassistència

El servei atén actualment 86.841 persones i obté una nota de 9,5 en una enquesta entre usuaris i

usuàries. Es un servei universal que s'adreça a totes les persones majors de 75 anys o aquelles

menors amb discapacitats o necessitat de suport a domicili. Amb el nou contracte que s'ha iniciat

al gener de 2017, s'ha iniciat la personalització del servei per atendre cada usuari o usuària en

funció de les seves necessitats. L’actual servei de teleassistència ofereix una atenció lineal,

donant les mateixes prestacions i intensitats a totes les persones, sense tenir en compte la seva

diversitat ni les diferents necessitats. Es vol avançar cap a un servei més adaptat a les múltiples

necessitats de suport social i sanitari dels diferents grups de població, per la qual cosa es

plantegen en el nou contracte tres modalitats d’atenció associades a les prestacions: nombre de

trucades de seguiment, nombre de visites a domicili, noves tecnologies aplicades a la llar – sensor

de foc, gas, caiguda,...- , teleassistència mòbil, acions estan co-dissenyades i co-executades en

col·labor

4.4 Districte Ciutat Vella

(Ajuntament de

Barcelona)

Programa per al

foment de les

relacions de

proximitat i veïnatge

a les escales de veïns

i a l’espai públic

L’objectiu general del programa és millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes de Ciutat

Vella tot garantint l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos que es donen a l’espai públic,

millorant la intervenció de l’ajuntament a les escales de veïns i fomentant les relacions

comunitàries.

4.4 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de barris.

Projecte de

recuperació de la

memòria històrica i

dels moviments

socials dels barris

Generar en els dos barris del Pla de Barris, un constructe comú i diferenciat per recuperar ,

estructurar i visibilitzar la memòria històrica dels dos territoris del Pla de Barris ( amb aspectes

comuns i altres diferenciats ) A partir d'aquí la vinculació amb la Taula de memòria històrica del

Districte Horta Guinardo , de recent creació

4.4 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Taula de Convivència

del Carmel

Projecte que inclou accions per a la millora de la convivència al barri del Carmel, especialment en

la zona centre (Plaça Pastrana i entorn). El projecte s'articula entorn a una taula formada per

veïns, entitats i serveis públics, que programa i orienta intervencions en l'espai públic i accions

encaminades a reforçar en positiu l'identitat del barri.



4.4 FUNDACIÓ AJUDA I

ESPERANÇA

Telèfon de

l'Esperança de

Barcelona

El servei del “Telèfon de l’Esperança de Barcelona és un servei de comunicació i orientació urgent

i immediata que ofereix aquesta atenció sense cap tipus de distinció a l’hora d’auxiliar a les

persones en situació de necessitat i tensió que ho sol·licitin, procurant atendre els problemes

urgents de marginació, solitud, conflictes, etc. És portat a terme per persones voluntàries que

són seleccionades i reben formació i assessorament en matèria d’auxili per situacions de

necessitat, gestió del dol, escolta activa o prevenció del suïcidi entre d’altres. Els estatuts de la

fundació especifiquen la possibilitat d’establir relació i col·laboració amb totes aquelles persones

i institucions, públiques o privades, que treballen en el terreny de la marginació social,

especialment en el de l’ajut urgent, per aconseguir la necessària coordinació i complementació

en els serveis, i una millor utilització dels mitjans assistencials, públics i privats de la comunitat. La

finalitat del projecte pretén fer efectius els següenacions estan co-dissenyades i co-executades en

col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica

(trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació

saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la

gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i

l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a l’alça i a major

dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de Planificació i

implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de 2017 s'ha

començat a 

4.4 Fundació APIP-

ACAM

Programa AlcorBesós Programa de suport a la convivència i cohesió social als barris de Baró de Viver, Bon Pastor i

Trinitat Vella. Orientació per a la formació i la inserció laboral. Activitats de suport a la cohesió

social i a l'atenció a la diversitat.
4.4 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Promoció de

l'accessibilitat en

espais de participació

Garantir l’accessibilitat física i comunicativa en els processos i espais de participació de districtes i

de ciutat. Formació als responsables de participació dels districtes.

4.4 Institut Municipal de 

Serveis Socials

Acollida Projecte destinat a ubicar i acollir als nouvinguts al territori. Amb les sortides a diferents llocs de

Barcelona, es pretén crear un context entre iguals on es potencii l ‘inquietud per conèixer el barri,

la ciutat, així com també promoure la comunicació en la llengua catalana o castellana potenciant

a la vegada la diversitat cultural del grup.



4.5 Alzheimer Catalunya

Fundació

Persona i Familia L'àrea de Persona i Família va néixer amb la voluntat de visibilitzar les necessitats verbalitzades

per les persones que viuen amb una demència i el seu entorn més proper i acompanyar-les en el

procés de la malaltia. A més representa un vehicle per aproximar-nos a les persones afectades,

les famílies, el seu entorn proper i els professionals. Durant aquests anys, hem posat l'accent en

conèixer de prop les necessitats de les persones que conviuen amb la demència i hem generat

serveis que puguin donar resposta a aquestes; donant rellevància al que les persones volen.

L'àrea ofereix 5 eixos programes bàsics d'atenció: - Assessorament - Atenció Psicològica -

Acompanyament grupal per a famílies - Espai Reminiscència - Convivint amb el deteriorament

cognitiu

4.5 Amics de la Gent

Gran

Acompanyament en

residències

Els voluntaris i les voluntàries d’Amics de la Gent Gran proporcionen a les persones grans

acompanyament emocional individual, acompanyen a la persona gran com un/a amic/ga i

respecten en tot moment la seva autonomia. L’acompanyament per part de les persones

voluntàries d’Amics de la Gent Gran té com a objectiu general: • Millorar la qualitat de vida de les

persones grans en situació de soledat no volguda que viuen a Centres Residencials. Com objectius

específics: • Facilitar el procés d’adaptació de la persona gran a la nova realitat residencial quan

estigui en el moment d’ingrés, així com d’altres canvis durant la seva estança. • Acompanyar la

persona en els processos de pèrdua d’autonomia i dol que es donen en el context residencial. •

Proporcionar amistat, emfatitzant la comunicació interpersonal i les relacions humanes. •

Col•laborar amb l’equip assistencial (amb la supervisió de la persona responsable de la Fundació)

per detectar possibles necessitats de la persona gran tant a nivell físic, emocional o ferents

4.5 Asociación Mujeres

Migrantes en

Cataluña

Servicio de catering

para colectividades

Hasta la fecha AOMICAT ha atendido a más de 550 personas quienes han recibido formación y

capacitación en diversas áreas, así como dentro del servicio social de Caterin, como parte del

programa de capacitación socio laboral desarrollada a través modalidades educativas que

permiten fortalecer el tejido asociativo entre las personas. El objetivo es contribuir a disminuir la

precarización de las mujeres en situación de vulnerabilidad por encontrarse en riesgo de

exclusión social o en situación de violencia de género y generar su empoderamiento a través de

una ayuda económica que garantice cubrir su movilidad para la búsqueda activa de empleo, asi

como los tramites necesarios en la búsqueda de asesoría legal, refugio, etc También potenciamos

la autonomía de la asociación en la gestión del proyectos, a través del recurso económicos del

servicio de caterin asi como la diseminación y el desarrollo de buenas prácticas y compromiso

social.

4.5 CASAL DELS

INFANTS ASB

SERVEI DE TRANSICIÓ

A L'AUTONOMIA

Generar processos d’autonomia social i laboral en els projectes de vida dels joves de 18 a 25

anys, en situació d’exclusió i risc social.



4.5 Correm Junts - Milla

de Sarrià

Correm Junts - Milla

de Sarrià

La Milla de Sarrià és una cursa oberta a tothom, amb atenció especial a les persones amb

discapacitat psíquica i, a diferència d’altres curses del calendari d’atletisme de Catalunya, el

nostre objectiu és que no representin un grup especial, al marge de la resta de corredors, sinó

que s’integrin completament des del tret de sortida fins a l’arribada.

4.5 Direcció de serveis

d'intervenció social

Programa de salut

mental per a

persones sensellar

El programa de salut que complementa l’atenció social al col.lectiu de persones sensellar va

néixer al 2003. Contempla, l'equip de carrer de salut mental ( que interve amb les persones

detectades pels equips socials al carrer que poden patir algun tipus de transton de salut mental i

no estan vinculades als serveis de salut mental i amb les persones que ingressen en equipmanets

de sensellar fins que estableixen el vinlce amb el CSMA de referència); places hospitalàries,

comissió d'assignació de places residencials de salut mental. Des d’aleshores fins ara ha hagut un

canvi de perfils, un increment de recursos socials, ... Per això, s’ha fet una revisió i actualització i

s’ha acordat l’ampliació de l’Equip de carrer ESMESS, que atén i intenta vincular a la xarxa de

salut mental i social a les persones sense sostre que viuen als carrers de la nostra ciutat. La

coordinació i l’abordatge integral de l’ESMESS i dels equips socials de carrer, així com la

coordinació amb les actuacions de GUB i Neteja ajuden a minimiferents recursos de la ciutat de

tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, 

4.5 Districte Sarrià-Sant

Gervasi (Ajuntament

de Barcelona)

Projecte “el Triangle

Inclusiu”:

Un grup d'alumnes de secundària col•labora amb entitats socials del municipi que treballen per

ajudar a persones en situació vulnerable (persones sense llar, joves amb necessitats educatives

especials i/o gent gran), participant en una activitat de teatre d'intervenció social per fomentar la

reflexió, la motivació, la participació, l'esperit crític i la millora de les habilitats socials. A partir

d'exercicis, jocs, metodologies i tècniques (teatre imatge) i formes teatrals (de les quals el teatre

fòrum és el més utilitzat) es busca conèixer la realitat per a transformar-la

4.5 Districte Sarrià-Sant

Gervasi (Ajuntament

de Barcelona)

Esport inclusiu Consisteix en la promoció d’activitats esportives on es pugui garantir la participació i el gaudi del

conjunt general dels participants. L’activitat esportiva des de primer moment ha d’estar ideada i

pensada tenint en compte la diversitat i la pluralitat de les persones participants, sobretot, les

persones amb necessitats especials. També ha de poder garantir els suports tècnics i humans que

els participants puguin requerir per dur a terme la pràctica esportiva plena. Des del Districte

promovem aquestes activitats permanentment, i principalment en escoles ordinàries.

4.5 Districte Sarrià-Sant

Gervasi (Ajuntament

de Barcelona)

Projecte

d'aprenentatge

d'abilitat

d'horticultura

Projecte de manteniment Espai Verd: promoció de projectes que superin tot forma

d’estigmatització i marginació social que impacten en les vides de les persones



4.5 Faada. Fundació per

l Assessorament,

Acció en Defensa

dels Animals

Persones sense llar,

sense sostre, sense

recursos i animals de

companyia

Des de FAADA, Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels animals, inscrita al Registre

de Fundacions del “Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino” amb el número

1/2004 i entitat col·laboradora del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

i membres del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de

l’Ajuntament de Barcelona duem a terme el seguent projecte: Hem constatat que hi ha un miler

de persones sense llar que viuen a la nostra ciutat. Moltes d’aquestes persones tenen al seu

càrrec animals, que són en moltíssimes ocasions l’únic company que tenen a la vida. Cada any

quan arriba l’hivern presenciem com aquestes persones i els seus animals han de pernoctar al

carrer ja que fins ara no se’ls ha estat permès l’allotjament als albergs, situació que ens sembla

incomprensible que no s’hagi posat encara solució. Circumstàncies semblants ens la trobem

sovint també amb persones que tot i tenir llar malviuen amb una pensió mínima i/o es troben

amb greus ferents recursos de la ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre

d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i

activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de

pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una

necessitat per a l’infant gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la

necessitat de nous models de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el

compromís, la responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta.

Cal donar resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant habilitats i

promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir un

aprofitament dels recursos i animant a prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM.

Totes les activitats i programacions del projecte contemplen potenciar l’empoderament de la

dona, treballant de manera transversal i més específica a través de l’Espai de la Dona,

conscienciant a les dones perquè siguin agents actius en el seu pr

4.5 Filles de la Caritat,

Fundació Social

Voluntariat a centres

penitenciaris (Obra

Social Santa Lluïsa de

Marillac)

Acompanyament a interns en centres penitenciaris amb manca de suport social i familiar. La

solitud, la manca de vincles, la desestructuració familiar i els problemes de consums units a

patologies mentals, són característiques comuns en moltes de les persones que acaben

ingressant en centres penitenciaris. L'equip d'acompanyament en centres penitenciaris de l'Obra

Social Santa Lluïsa de Marillac, acompanya persones ingressades en 7 centres penitenciaris

catalans (C.P. Homes-Model, Brians 1, Brians 2, Quatre Camins, Lledoners, Wad-Ras i Terrassa).



4.5 Fundació Família i

Benestar Social

Llar La Mercè Serveis

Diürns i Residència

Llar La Mercè és un equipament que presta els serveis de: - Residencia per a Gent gran, servei

especialitzat de la cartera de serveis socials - Serveis diürns de continuïtat assistencial, formats

pel Servei d'Atenció a la Fragilitat i l'Exclusió Social SAFES i el Centre de Dia servei especialitzat de

la cartera de serveis.

4.5 Trastero de las artes Mucha mujer Mucha Mujer treballa per i des de la gestió cultural per fomentar unes arts escèniques inclusives i

accessibles a totes les persones. És un projecte de recerca i creació artística, dissenyat

especialment per a la dona que es troben en un procés de transformació, de creixement, de

cerca i d'inclusió social. El valor afegit que aconsegueix el projecte és, de brindar l'oportunitat i el

reconeixement a un col·lectiu majorment exclòs en altres àmbits de la societat, no solament dins

d'una igualtat de gènere sinó des d'una igualtat social. Oferint a les dones participants un curs

gratuït i altament qualificat dins de les arts escèniques com la interpretació i l'expressió corporal,

a més complementant la formació amb l'escriptura i facilitant un ensenyament dels aspectes

tècnics. Una combinació innovadora que facilita des d'art,un mitjà per millorar la salut i el

benestar social d'un col·lectiu en situació de vulnerabilitat.

4.5 Unió General de

Treballadors

Situa't i practica el

català

Programa de sensibilització i aprenentatge bàsic de la llengua catalana, adreçat a les persones

nouvingudes establertes a Catalunya que entenen el català, però que encara no s’han llençat a

parlar-lo. L’objectiu de l’activitat és oferir un marc d’aprenentatge i pràctica real de vocabulari i

fraseologia bàsica relacionada amb els entorns més quotidians, especialment el relatiu al món

laboral, el de la sanitat, l’educatiu i el de l’Administració. S'organitza entorn a diferents tallers

temàtics en què es treballa l’apoderament dels participants pel que fa a l’ús del català,

estratègies per perdre la por a parlar-lo i es faciliten recursos per potenciar les capacitats

expressives. Un cop finalitzada l’activitat, els participants reben un certificat d’assistència.

Objectiu: Facilitar recursos a les persones nouvingudes per a la pràctica del català amb

l’acompanyament i la sensibilització necessaris perquè l’usuari tingui èxit en el procés

d’aprenentatge i posterior ús social de la llengua catalana.

Objectiu general5

Disminuir les desigualtats socials territorials. 



obj. línia entitat projecte descripció

5.1 Agència de Salut

Pública de Barcelona

Recerca en

desigualtats

S’estan portant a terme estudis amb la finalitat d’avaluar quin impacte tenen polítiques de treball

o d’habitatge en la salut de la població.

5.2 Institut Municipal

d'habitatge de

Barcelona

Programa de litigació

estratègica

Posada en marxa del programa de litigació estratègica en el parc privat consistent en contractar

advocats de prestigi especialistes en habitatge per a que representin a les comunitats de veïns de

propietats verticals formades majoritàriament per llogaters de renda antiga en les que es

detecten processos que poden desembocar en l'expulsió dels veïns. Els casos seran triats segons

el protocol que s'elaborarà fruit del treball dels participants del Grup creat en el sí del Consell de

l'habitatge Social de Barcelona. En paral·lel s'està estudiant signar un conveni amb l'ICAB per

formar advocats especialistes en matèria d'habitatge

5.3 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de barris-

Promoure la

rehabilitació i millora

de l'accessibilitat dels

habitatges

Desprès d'un mapeig , detecció i diagnóstic de necessitats d'habitatges amb dèficits susceptibles

de rehabilitació , es determinen aquells en que es pot fer una intervenció rehabilitadora en funció

del pressuspost assignat per aquest projecte

5.3 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de Barris_Millores

accessibilitat Av.

Jordà

Millores de l'accessibilitat de l'Av. Jordà com a eix de comunicació del barri, arranjant els

escocells amb una solució que permeti millorar tant l'arbrat com l'accessibilitat de les voreres

5.3 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de Barris_Millores

entorn Font del

Roure a Sant Genís

Millores a l'entorn de la Font del Roure a Sant Genís consistents en l'arranjament de les escales

del C. Cànoves, construcció de murs de contenció, millores del verd i de la zona d'estada, per

garantir una millor mobilitat dels veïns al barri i un major aprofitament dels espais verds i

d'interrelació
5.3 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de Barris_Millores

accessibilitat Pl.

Fastenrath/Rossell

Millores de l'accessibilitat a la Pl. existent entre Fastenrath i Rossell al barri de la Teixonera per

aconseguir que les zones d'estada siguin accessibles i millorar la comunicació i les zones verdes

del barri

5.3 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de

barris_Urbanització

C. Olvan

Reurbanització del C. Olvan, millorant els accessos, el soterrament de serveis i l'accessibilitat de

voreres i guals pels vianants

5.3 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de

Barris_Urbanització

Av. Elias Pages

Reurbanització de l'Av. Elias Pagés, millorant els accessos, el soterrament de serveis i

l'accessibilitat de voreres i guals pels vianants



5.3 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de barris de

Trinitat Nova

És una iniciativa municipal que, en col·laboració amb els veïns i veïnes i amb una dotació

pressupostària extraordinària, posa en marxa accions socials, econòmiques i urbanes per millorar

els barris que més ho necessiten.El Pla de Barris estableix una nova manera de treballar entre

l'administració i els barris, que es basa en la suma de la creativitat i l'eficàcia de l'acció veïnal amb

la capacitat i els recursos de l'Ajuntament.Amb aquest model d'actuació, els processos

aconsegueixen ser més eficients i els reptes de cada barri se solucionen de manera orgànica,

sostenible i des del mateix entorn. Entre els projectes i programes que es desenvolupen en

destaquem: Creació d'eines per a l'activació de locals buits , Creació d'eines per a la promoció del

comerç , Crear eines i programes per afavorir l’ocupació local , Estudiar i desenvolupar el

potencial de la zona de les Feixes , Estudiar i desenvolupar el potencial de la zona de les Feixes ,

Activar la Casa de l’Aigua , Promoure experiències d’educació en el llferents recursos de la ciutat

de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Pe



5.3 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de barris de la

zona nord

És una iniciativa municipal que, en col·laboració amb els veïns i veïnes i amb una dotació

pressupostària extraordinària, posa en marxa accions socials, econòmiques i urbanes per millorar

els barris que més ho necessiten. El Pla de Barris estableix una nova manera de treballar entre

l'administració i els barris, que es basa en la suma de la creativitat i l'eficàcia de l'acció veïnal amb

la capacitat i els recursos de l'Ajuntament. Amb aquest model d'actuació, els processos

aconsegueixen ser més eficients i els reptes de cada barri se solucionen de manera orgànica,

sostenible i des del mateix entorn. Les accions previstes estan integrades en algun dels quatre

eixos, tenen un pressupost de gairebé 13 milions d’euros, i venen desglossades de la següent

manera: Drets socials (2.885.000 euros) •En matèria d’habitatge, es reforçarà l’atenció per

garantir el dret a l’habitatge, amb la creació d’una oficina específica a la Zona Nord o la formació

en eficiència energètica. També es durà a terme un programa de rehabiliacions estan co-

dissenyades i co-executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social

del territori.rietat econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives,

accés a l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels

estudis sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la psicòloga que la va

atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".onòmica i la inclusió de persones vulnerables.

Roba Amiga, Botiga Amiga, D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum

sostenible (Xarxa Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de

generar ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a

través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,

etc.).mpanya Nou Barris Cabrejada, ha elaborat un Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de

Nou Barris 2016 – 2019, que s’incorpora en el Pla d’Actuació de Districte per aquest mandat. Els

objectius i principis orientadors són: -Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir

els drets socials -Entre la urgència i l’estratègia a llarg termini per construir una ciutat justa -Cap a

una nova relació en la producció de polítiques públiques El Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets

Socials de Nou Barris es concreta en 4 àmbits d’actuació. Cadascun d’aquests àmbits pretenen

recollir el conjunt de línies i accions que durant el període 2016 i 2019 l’Ajuntament de

Barcelona, des de les diferents àrees municipals prioritzaran: 1. Atenció social: que inclou serveis

socials, alimentació, salut, gent gran, dones. 2. Habitatge 3. Ocupació i treball 4. Educació i 



5.3 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de barris de

Roquetes

És una iniciativa municipal que, en col·laboració amb els veïns i veïnes i amb una dotació

pressupostària extraordinària, posa en marxa accions socials, econòmiques i urbanes per millorar

els barris que més ho necessiten. El Pla de Barris estableix una nova manera de treballar entre

l'administració i els barris, que es basa en la suma de la creativitat i l'eficàcia de l'acció veïnal amb

la capacitat i els recursos de l'Ajuntament. Amb aquest model d'actuació, els processos

aconsegueixen ser més eficients i els reptes de cada barri se solucionen de manera orgànica,

sostenible i des del mateix entorn. Entre els projectes i els programes que es desenvoluparan en

podem destacar els següents: Implementació d’un programa de rehabilitació adreçat a finques

d’alta complexitat, Acompanyament i mediació en els processos de tramitació d’ajuts per a les

comunitats, Foment d’un pla per a la millora de la convivència, Foment de projectes per a la

petita infància i les habilitats de criança, Suport als projectes de salut meferents recursos de la

ciutat de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem

l’autoconeixement i l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO

FAREM Perquè cal fer un suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que

pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant

gaudir d’una família i condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models

de suport a la família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, l



5.3 Districte Sant

Andreu (Ajuntament

de Barcelona)

Campaments urbans

a Baró de Viver i

Trinitat Vella i Impuls

Jove a Trinitat Vella

El projecte Baobab, és un dels eixos estratègics, que es contempla en el marc de Pla de Barris,

impulsat per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB), amb la

finalitat de consolidar el lleure educatiu de base comunitària per donar resposta a les necessitats

educatives detectades en els barris d’atenció preferent. Així mateix, el Programa Impuls jove,

promogut des del Programa Salut als Barris de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, s’impulsa

a diversos barris amb la finalitat de promocionar l’oci saludable, la formació i les primeres

experiències laborals, així com de prevenir el consum de substàncies psicoestimulants entre els i

les joves del barri. L'estiu de 2017 s'han realitzat amb força èxit els campaments urbans als barris

de Trinitat Vella i Baró de Viver. I a més, a la Trinitat Vella s'ha desenvolupat el Programa Impuls

Jove en coordinació amb el projecte de campaments urbans. La interacció dels dos projectes a la

Trinitat Vella s'ha valorat molt positivament toacions estan co-dissenyades i co-executades en

col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat econòmica

(trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació

saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la

gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i

l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de pob

5.3 Fundacio de

l'Esperança

Xarxa Laboral del

Gòtic

La Fundació ha estat una de les entitats promotores i líder de la Xarxa Laboral del Gòtic, iniciativa

que suma els esforços de diverses organitzacions veïnals, socials i comercials del barri,

compartint idees i recursos, amb l’objectiu comú de millorar les condicions de vida dels veïns

amb més dificultats. En tot aquest procés també s’han anat incorporant a l’acció social de la

Fundació les oficines i centres d’empresa de CaixaBank, que deriven usuaris en situació

econòmica precària, per a l’autoocupació i l’emprenedoria, i també col•laboren en la prospecció

de treball a través del contacte amb empreses o aporten voluntaris als diferents serveis.



5.3 Pla de barris PLA DE BARRIS El Pla de barris és un programa concebut com un instrument en la lluita contra l'increment de les

desigualtats socials a la ciutat. Pretén abordar de manera integral i transversal les mancances i les

problemàtiques de cada territori, incidint en els àmbits d'actuació de DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ,

ACTIVITAT ECONÒMICA i ECOLOGIA URBANA , i tenint com a valors principals l'apoderament

veïnal, la perspectiva de gènere, la salut pública i l'interculturalitat-equitat. El Pla de Barris té una

durada de 4 anys ( 2016-2019) i afecta a 16 barris de la Ciutat que s'engloben en 10 Plans de

Barris. Cada un d'ells parteix d'una diagnosi que guien les propostes i accions de cada Pla de

Barris, propostes que han estat treballades i consensuades amb els veïns i veïnes, i les àrees

competents de l'Ajuntament. Hi han aproximadament 300 propostes, de les quals 102 tenen

relació amb l'àmbit de drets socials, 53 d'educació, 42 d'economia i 79 d'ecologia urbana i en el

conjunt d'aquestes es dona resposta a tots els objectius de l'Estacions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins de

5.4 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Intervenció en

millores a la via

pública i la

construcció de dues

escales mecàniques

al barri Taxonera

Reurbanització d'espais de via pública i construcció de dues escales mecàniques al barri amb

objectiu de fer el barri més accesible i evitar la segregació i aillament per manca de conectivitat .



5.4 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Maleta Bioclimàtica La proposta didàctica basada en aquest recurs, ofereix la possibilitat d'aprendre a utilitzar un

conjunt d'aparells de mesura que permeten fer una auditoria bioclimàtica d'una aula i/o centre

educatiu, relacionades amb l'eficiència energètica i climàtica, la qualitat de l'aire i la salut. Es

pretén que els resultats es puguin interpretar en clau quotidiana per tal d’identificar quins

aspectes es poden millorar, pensar i aplicar accions per millorar la qualitat de l’entorn amb el què

interactuem. Donat que la “maleta bioclimàtica” inclou un conjunt d’aparells de mesura que

requereixen una formació prèvia i l’aplicació del projecte té un elevat nivell de complexitat i

dificultat per als docents, es proposa una acció de formació, suport i acompanyament als centres

per tal que puguin implantar el projecte i la metodologia de manera que en cursos posteriors

puguin realitzar el projecte al centre de manera autònoma.

5.4 Ecologia Urbana -

Ajuntament de

Barcelona

Pla de Mobilitat

Urbana de Barcelona

i actuacions d’impuls

de la mobilitat

sostenible / inversió

en transport públic

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (2013-2018): es defineixen les línies d’actuació que han de

governar la mobilitat urbana en els propers anys, tenint com a horitzó estratègic un model de

mobilitat col•lectiu més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu. El pla planteja un

conjunt de mesures encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a

fomentar l’ús del transport públic col•lectiu i a reduir l’ús del vehicle privat. Objectiu de línia 5.4

(mobilitat) Redacció del nou Pla de mobilitat urbana (2019-2024)

5.4 Fundació Formació i

Treball

Bici Amiga Servei integral vinculat al món de la bicicleta. Amb un ventall d’activitats que van des de

l’aparcament i vigilància de la pròpia bicicleta, fins al lloguer i venda de bicis noves. És un projecte 

de prevenció de residus a través de la reparació i reutilització de bicicletes usades, com a un punt

de recepció de bicicletes donades per particulars, i de bicicletes abandonades al carrer i que són

recollides per l’empresa BSM de l’Ajuntament de Barcelona, que seran reparades i posades a

punt per a la seva reutilització. També s’imparteixen formacions pràctiques d’autoreparació i

manteniment de bicicletes, perquè els seus propietaris puguin donar un bon manteniment i

allargar la vida d’aquests vehicles. A més d’incidir en la prevenció de residus, aquest projecte

fomenta la mobilitat sostenible, donant prioritat a l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport, i

afavoreix la inserció sociolaboral de joves en risc d’exclusió, que treballaran en les diverses

accions proposades.

5.4 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Servei de Transport

Especial per a

persones amb

mobilitat reduïda.

Es tracta d'un servei complementari al transport públic regular, adreçat a persones amb mobilitat

reduïda, que es pot utilitzar quan no hi ha transport públic regular adaptat disponible. És un

servei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’IMPD, gestionat per l’IMPD i les empreses

CETRAMSA i TCC.



5.5 Barcelona Activa Exploració i foment

de l'emprenedoria

col·lectiva en l'àmbit

dels serveis de

proximitat i

comunitaris

Explorar i promoure possibles activitats econòmiques (demanda i prestació) en l'àmbit de serveis

de proximitat i comunitaris a zona Nord i Raval Sud. Explorar la remanda de serveis existents per

a generar activitat econòmica, identificar i dinamitzar col·lectius interessats en promoure i

prestar activitat.

5.5 Barcelona Activa Exploració i foment

de l'emprenedoria

col·lectiva en l'àmbit

dels serveis de cures

Exploració d'activitats econòmiques (demanda i prestació) entorn cures. Explorar la demanda de

serveis existents per a generar activitat econòmica a Sant Genís-Teixonera, Zona Nord i Eixample,

així com identificar i dinamitzar col·lectius interessats en promoure projectes socioeconòmics per

donar respostes a les necessitats de cures dels barris esmentats, aixó com generar possibles

sinergies entre els agents del territori per articular una resposta comunitària o activitat

econòmica col·lectiva.

5.5 Barcelona Activa Servei d'impuls i

promoció de

l'emprenedoria

col·lectiva a Roquetes

Desenvolupament del servei d'impuls i promoció d'emprenedoria col·lectiva al barri de Roquetes,

per donar suport a iniciatives que es desenvolupen en el marc de l'economia cooperativa, social i

solidària, amb la voluntat de generar oportunitats d'ocupació en aquest àmbit, com també posar

èmfasi en la sensibilització i coneixement d'aquest tipus d'economia social i alternativa.

5.5 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de

Desenvolupament

Comunitari CARMEL

AMUNT

Pla de Desenvolupament Comunitari al barri del Carmel, que es desenvolupa via conveni bianual

des de fa més de 10 anys. Inclou: -Projecte de Pobresa energètica (informació i assessorament a

veïns i entitats). -Projecte El Carmel i més: de recapte d'aliments en col.laboració amb altres

entitats veínals. -Projecte Sociosanitari, en col.laboració amb Salut als Barris de l'Agència de Salut

Pública de Barcelona. -Treball en xarxa amb entitats i serveis del barri del Carmel per a projectes i

accions comunitàries.

5.5 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

A Porta És una projecte social que, partint de la base que la gent dels barris té habilitats útils, sovint

invisibles i res o poc valorades, vol generar un dinamisme nou valoritzant aquestes competències

. En definitiva, aprofitar la capacitat d’iniciativa del veïnat en benefici del seu barri. Per tant,

identifica el recursos personals dels veïns i veïnes més vulnerables, millora les seves habilitats

mitjançant la creació de serveis què facilitin la relació amb les institucions locals. En

conseqüència, també genera entre els habitants una dinàmica col·lectiva, creativa i integradora

per al seu barri. En resum, A-Porta apropa els serveis al veïnat, i lligant amb serveis socials,

pretén detectar per a prevenir sobre tots el aspectes que tinguin a veure amb la seva qualitat i

condicions de vida (la salut, la pobresa, la violència masclista, la immigració, etc.) El nostre

projecte, amb el porta a porta, arriba a les famílies, crea vincles, informa, dóna suport, i

empodera a les persones Aquest projecte es concreta en foracions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i 



5.5 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla d'Acció per la

Cohesió i els Drets

Socials de Nou Barris

2016-2019

El Districte de Nou Barris pateix de manera especialment greu l’impacte de la crisi econòmica i

financera que des del 2008 colpeja una part important de la població del nostre país. Aquesta ha

provocat un major increment de les desigualtats territorials i entre persones i col·lectius. Alguns

barris han estat especialment castigats i han vist com els seus índexs de vulnerabilitat i de

pobresa econòmica es disparaven. En el cas concret del districte Nou Barris, es fa palès que els

impactes principals de la crisi s’han produït al voltant dels eixos següents: - Augment de l’atur i

dels dèficits en la protecció social de la desocupació. Nou Barris té quasi el 13% de l’atur registrat

de la Ciutat, i d’aquest gairebé la meitat –el 44,5%- son aturats de llarga durada de 12 mesos o

més. Un 12% de les llars amb menors de 16 anys no hi ha cap progenitor o responsable que

treballi - Augment de la temporalitat, de la precarietat i de la pobresa laboral. - Augment de la

pobresa monetària (especialment, la severa). Major Referents recursos de la ciutat de tipus,

laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a

prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del

projecte contemplen potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i

més específica a través de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents

actius en el seu procés vital i la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès

per a les dones i que possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i l’autoestima, a

través de diferents dinàmiques i activitats.perquè puguin detectar els seus problemes o

mancances, abans que s'arribi a situacions extremes que afectin a diferents aspectes de la salut. -

Finalment, apostem per un programa integral, continu i molt proper perquè tots els agents i

institucions dedicades al maneig d'aquesta malaltia puguem actuar de manera coordinada i molt

més eficaç donada la situació actual. A continuació, desgranem els diferents capítols del projecte

d’intervenció grupal per a cuidadors de malalts d’Alzheimer. RECLUTAMENT La convocatòria dels

cuidadors es contempla a partir de la crida que realitzarà la Fundació BarcelonaBeta en la

presentació de la iniciativa. Les inscripcions es podran realitzar a través del formulari web 



5.5 Districte Sant

Andreu (Ajuntament

de Barcelona)

SERVEIS DE

PROMOCIÓ DE LA

CONVIVÈNCIA I DE

CONEIXEMENT I

ATENCIÓ DE

SITUACIONS DE

VULNERABILITAT

SOCIAL ALS BARRIS

DE TRINITAT VELLA,

BON PASTOR I BARÓ

DE VIVER DEL

DISTRICTE DE SANT

ANDREU

Servei format per dos professionals que a partir del porta a porta construeixen un coneixement

detallat de situacions de conflictivitat veïnal i de vulnerabilitat social, detectables a partir de la

realitat del l’habitatge dels barris que conformen la Franja Besós al Districte de Sant Andreu

(Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver) per tal d’iniciar actuacions orientades a la millora de

les situacions de conflictivitat social que se’n deriven, així com pel suport i canalització dels veïns

afectats per situacions personals de vulnerabilitat cap a l’acció dels serveis especialitats (Serveis

Socials, Salut, Educació, Justícia, ...) que puguin fer l’abordatge adequat de les seves

problemàtiques individuals i /o familiars.

5.5 Federació d

'Associacions de

Veïns i Veïnes de

Barcelona

Enfortiment teixit

social als barris

Tota la tasca de la FAVB i les seves entitats federades està orientada a reforçar els teixits socials.

Habitualment es treballa en xarxa tant en camps reivindicatius com en convivencials per exemple

en Xarxes de suport a immigrants, com 9 Barris Acull o Apropemnos participant activament a

l'organització de festes majors desenvolupant xarxes reivindicatives com Som Meridiana Es dificil

focalitzar uns pocs projectes quan es tracta del treball del conjunt La FAVB com a tal dona suport

a tota aquesta activitat en ambits de formació, comunicació i asesorament

5.5 Fundació Privada

Bayt al-Thaqafa

Acollida social i

jurídica

Bayt al-Thaqafa pretén facilitar i agilitzar els processos administratius relacionats amb el fet de

viure un projecte migratori, així com donar suport social en els moments de major vulnerabilitat.

Disposem d'un servei especialitzat en assessorament legal d'estrangeria i també formem a les

persones perquè coneguin els seus drets i deures. Acollida social Bayt al-Thaqafa acull i

acompanya globalment totes les necessitats de les persones. El servei d'acollida centralitza i

coordina les necessitats i demandes de les persones que arriben a la Fundació amb la resta de

serveis interns i externs per a disminuir en el possible les situacions de vulnerabilitat.

Assessorament Jurídic Acompanyament i assessorament jurídic especialitzat en de dret

d'estrangeria, nacionalitat, no discriminació i d'altres relacionades amb la vivència migratòria o la

situació d'estrangeria. Accés a l'habitatge Servei que pretén ajudar a garantir el dret a l'habitatge

digne a l'entorn d'un mercat que dificulta l'accés per a molts dels ciutadacions estan co-

dissenyades i co-ex

5.6 Ajuntament de

Barcelona. Gerència

de Presidència i

Economia

Pla d'actuació per

l'accés de les PIME i

l'ECSS a la

contractació pública

municipal

Formar i informar a les PIME i l'ECSS per a que puguin accedir en condicions competitives als

processos municipals de licitació



5.6 Barcelona Activa Plans de

Desenvolupament

Socioeconòmic dels

Districtes (PDEs)

Amb l’objectiu d’unificar l’estratègia de desenvolupament socioeconòmic als districtes i alinear

els actors implicats, es fan servir els Plans de Desenvolupament de Districte (PDE), fulls de ruta de

cada districte en què es descriuen les línies estratègiques i les mesures en matèria de

desenvolupament local que cal assolir en els propers cinc anys amb l’objectiu de generar activitat

econòmica de manera equilibrada, sostenible i arrelada al territori, que contribueixi a satisfer les

necessitats dels veïns i veïnes Actualment estan aprovats i engegats 3, els corresponents a Ciutat

Vella, Nou Barris i Sants-Montjuïc. Al llarg del 2017 i 2018 s’aprovaran els 3 restants: Sants-

Montjuïc, Horta-Guinardó i Sant Martí. A més de la línia estratègica principal, l'actuació també es

vincula a la línia estratègica 1: Reduir la desigualtat en la distribució de la renda i garantir els

drets socials, en especial, l’accés a l’habitatge, l’ocupació de qualitat i les necessitats bàsiques.

5.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla de

Desenvolupament

Econòmic d'Horta-

Guinardó (PDE)

Els PDE són un instrument que pretén impulsar el desenvolupament local dels districtes, això és,

generar activitat econòmica equilibrada, sostenible i arrelada als territoris, que contribueixi a

satisfer les necessitats dels seus veïns i veïnes, a partir de la concertació d’una estratègia amb els

actors del territori. Són fulls de ruta amb línies estratègiques i mesures en matèria de

desenvolupament local a assolir en els propers cinc anys. El propòsit principal dels PDE és

promoure activitat econòmica en clau de proximitat i re-equilibri territorial.

5.6 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Xarxa de Foment de

l'Ocupació Laboral

d'Horta-Guinardó

La Xarxa de Foment de l'Ocupació Laboral d'Horta-Guinardó és un espai de trobada de diferents

operadors que dins el territori treballen pel foment de l'ocupació. Els seus principals objectius

són: - Prendre consciencia dels operadors existents al territori que treballen amb diversos

col•lectius (preferentment joves) pel desenvolupament de la seva orientació i inserció. - Conèixer

de la mà d’aquests operadors els seus principals projectes que en aquesta línia estan

desenvolupant actualment al Districte. - Establir i definir possibles sinergies que puguin donar-se

entre els membres de la Xarxa, per reforçar els objectius de la mateixa. - Determinar un catàleg

de serveis de les entitats/operadors de la Xarxa, en la línia de potenciar aquesta orientació

laboral. - Avaluar la possibilitat de crear algun projecte d’orientació laboral que pugui sortir de la

mateixa Xarxa, dins l’àmbit del Districte i on l’ocupació tingui un segell de qualitat.

5.6 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Taula d'inserció

sociolaboral

La Taula té com a objecte coordinar els diferents agents que desenvolupen iniciatives

sociolaborals al districte , incloent tant la que fem com administració com les entitats de caràcter

social. Aquest espai pretèn a més assegurar un anàlisi estratègic i avaluar les propostes actuals

existents, dintre del marc del Pla de Desenvolupament Econòmic del districte



5.6 Districte Sant

Andreu (Ajuntament

de Barcelona)

sinergics es tracta de l'aprofitament de 5 locals al barri de baró de viver, amb l'objectiu de promoure la

promoció econòmica a partir del co-working. En l'actualitat hi ha 56 co-workers, i es pensa en

l'ampliació d'un local més
5.6 Districte Sant

Andreu (Ajuntament

de Barcelona)

microcrèdits es tracta d'uns microcrèdits que s'han anat donant durant els darrers 3 anys a emprenedors de la

franja besós. el màxim atorgat ha estat de 6.000 euros, amb facilitats per retornar els crèdits, i

assessorament pel muntatge del negoci.

5.6 Districte Sants-

Montjuic

(Ajuntament de

Barcelona)

Pla

Desenvolupament

Econòmic del Districte

Elaboració i redacció del Pla de desenvolupament econòmic del Districte amb l'objectiu

d'incorporar, crear i impulsar actuacions envers la millora de l'ocupabilitat, el comerç de

proximitat, turisme sostenible, relació amb les empreses i hotels...

5.6 Federació Catalana

de Voluntariat

Social (FCVS)

El Mercat Social Mercat de la compra social i del consum responsable de productes i serveis d'entitats, que

permet l'enfortiment del finançament propi de les entitats i promou la compra responsable i

contractació d'un servei, la generació de voluntariat de suport a l'ocupació de persones

vulnerables i el creixement de l'activitat d'inserció sociolaboral.

5.6 Fundacio de

l'Esperança

Emprenedoria i

Autoocupació

La creació d’empreses i l’autoocupació també són una sortida laboral. Però, per aconseguir

l’actitud adequada per a l’emprenedoria cal cobrir primer altres necessitats més bàsiques. Quan

s’han cobert, assessorem i ajudem a desenvolupar la idea de negoci, analitzem la viabilitat dels

projectes, donem suport al desenvolupament del pla d’empresa, intervenim per obtenir el

finançament necessari, informem i duem a terme els tràmits de constitució, bonificacions,

subvencions, etc., i fem un seguiment tècnic durant els primers dos anys d’activitat amb el suport

del voluntariat. Amb aquest objectiu, la Fundació de l’Esperança té subscrit un conveni de

col•laboració amb MicroBank per facilitar als usuaris l’accés al finançament a través de

microcrèdits. Els projectes poden rebre un import de fins a 25.000 € (amb un màxim del 95 % de

la inversió) i han de tenir un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per la

Fundació.



5.6 Fundació Formació i

Treball

Xarxa Amiga El treball i la formació són la clau per a la veritable transformació de les persones i de la societat

en general. Una societat moderna és la formada per ciutadanes i ciutadans amb un bon nivell

d’educació, i amb una feina estable i ben remunerada. Des de la Fundació, a través d’un model

d’economia circular i sostenible en el temps, apostem per projectes que generin impacte social,

creant o consolidant llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social. Des de fa uns anys

prioritzem la creació d’aquests llocs de treball en camps on, a més de generar feina, ajudem a

resoldre una necessitat social i/o mediambiental no coberta o insuficientment coberta; són els

projectes que denominem de Doble Impacte social i mediambiental. Exemple d’aquestes

iniciatives són: roba amiga, botiga amiga, d’ins, bici amiga. Roba Amiga: amb la recollida, selecció

i tractament de roba. És una cadena de reaprofitament tèxtil que genera ocupació per a persones

vulnerables. Botiga Amiga: donant una segona vida a la roba i als mobferents recursos de la ciutat 

de tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a

prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM. Totes les activitats i programacions del

projecte contemplen potenciar l’empoderament de la dona, treballant de manera transversal i

més específica a través de l’Espai de la Dona, conscienciant a les dones perquè siguin agents

actius en el seu procés vital i la societat que ens emmarca. Treballant tots aquells temes d’interès

per a les dones i que possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus, laboral,

associatiu, c

5.6 FUNDACIO ROURE Bugaderia solidària Es un projecte que té com objectiu assegurar els serveis de bugada a preus socials per a persones

que pateixen dificultats econòmiques. També és un recurs de formació per adolescents i

persones derivades de serveis socials
5.7 Agència de Salut

Pública de Barcelona

Monitorització de les

desigualtats socials

en salut

Es monitoritzen les desigualtats en salut a Barcelona a través de l’informe de salut anual,

informes de districte i l’Observatori de Salut i Qualitat de Vida

5.7 Agència de Salut

Pública de Barcelona

Pla de desigualtats de

la ASPB

Elaborar un Pla de desigualtats intern de la ASPB que contempli la reducció de desigualtats en

totes les accions de la cartera de serveis de la ASPB



5.7 Ajuntament de

Barcelona - Direcció

de Salut

Pla d'equipaments

sanitaris 2016-23 a la

ciutat de Barcelona

En aquest pla s'ha posat una prioritat específica per a les inversions en els centres ubicats o que

donen servei als 18 barris amb pitjor situació socioeconòmica i de salut (70% dels recursos

s'invertiran en aquests centres), i a les línies d'atenció primària i salut mental més territorials

5.7 Ajuntament de

Barcelona

(Departament de

Transversalitat de

Gènere)

EFPP: En matèria

d’atenció psicològica,

reforç de la

coordinació amb els

serveis socials, de

salut i de mediació

sociocultural de cara

a integrar

l’acompanyament i

elaborar un

diagnòstic. Atenció

focalitzada en els

barris o districtes

amb renda més baixa.

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.60)

5.7 Ajuntament de

Barcelona. Gerència

de Presidència i

Economia

Racionalitazació de

l'ús del Patrimoni

públic

Aquest programa té per objectiu incrementar el número d'entitats de la ciutat de Barcelona que

necessitin un espai per tal d'exercir la seva activitat. Aquest programa ajuda a les entitats així

com ordena i mobilitza els diferents usos de les propietats que disposa l'Ajuntament de

Barcelona.
5.7 Associació "in via" LABORA El Programa Làbora treballa per al foment de l’ocupació i, apropa a les persones en situació de

vulnerabilitat al mercat laboral. El projecte, facilita que empreses i entitats tinguin accés a una

borsa de candidatures on, ben segur, hi trobaran la persona que millor s’ajusta a les seves

necessitats de contractació laboral. La orientació, la formació i l’acompanyament que es fa de

cada persona, sempre seguint els criteris d’ocupació per competències, són la garantia del seu

èxit. El Làbora vincula l’empresa a un programa amb compromís i responsabilitat social que

afavoreix la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

5.7 Barcelona Activa Servei itinerant

d'assessorament en

Economia Social i

Solidària

Posada en funcionament, gestió i dinamització del servei itinerant d'assessorament especialitzat i

personalitzat en Economia Social i Solidària a Trinitat Nova, la Verneda i la Pau, Sant Genís dels

Agudells i a la La Marina, per acompanyar i ajudar a impulsar projectes socioeconòmics, per a

donar suport a persones emprenedores i consolidar i enfortir entitats, empreses de l'àmbit de

l'Economia Social i Solidària del territori.



5.7 Creu Roja a Barcelon Rober Social Incidir en la cobertura de roba i calçat nou per les persones ateses pels diferetns serveis de la

Creu Roja, com també d'altres centres externs tant públics com privats.

5.7 Direcció de Serveis

d'Economia

Cooperativa, Social i

Solidària i Consum

Incorporació de nous

perfils laborals

agroecològics dins els

plans de formació i

ocupacionals de

Barcelona Activa i els

districtes.

Projecte ocupacional lligat al Pla de Barris de Trinitat Nova

5.7 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Pressupostos amb

perspectiva de

gènere a Horta-

Guinardó

Projecte pilot d'anàlisi del pressupost del Districte d'Horta-Guinardó amb perpectiva de gènere,

amb l'objectiu d'introduir millores que permetin programar accions que fomentin la igualtat i una

distribució de la despesa més igualitària. -Anàlisi de la distribució de la despesa en diferents

partides pressupostàries, amb criteris de gènere. -Anàlisi d'accions i indicadors. -Propostes de

millora, tant en el disseny de les accions com en la recollida dels indicadors corresponents.



5.7 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Aquí t'escoltem! Aquí t'escoltem! "Aquí t'escoltem!", un servei d'escolta i acompanyament per a joves de 12 a 20

anys. Tens un mal dia i vols parlar amb algú? Estàs desbordat per problemes amb els estudis o la

família? Fet un embolic o desanimat? Necessites un canvi i no saps per on començar? Et

preocupa el sexe, l'amor, la parella...? Vols participar en activitats on aprendre més sobre tu

mateix, guanyar en autoestima, compartir experiències amb altres joves...? Adreça't al "Aquí

t'escoltem!", un servei per a joves de 12 a 20 anys, que et proporciona eines i recursos per

enfortir les teves habilitats personals i socials, i fomentar el teu creixement personal. Què

t'ofereix el servei? Activitats grupals, tallers i espais de reflexió, on poder parlar de sentiments i

emocions, on resoldre conflictes, i treballar l'autoestima, el respecte, l'assertivitat... Per exemple,

algunes de les activitats que et proposa "Aquí t'escoltem!" són: "I tu com lligues?", per conèixer

gent nova i plantejar-te formes de lligar respectuoses. O "Expferents recursos de la ciutat de

tipus, laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres. Fomentarem l’autoconeixement i

l’autoestima, a través de diferents dinàmiques i activitats. PER QUÈ HO FAREM Perquè cal fer un

suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta

situació, d’una forma digna i adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i

condicions dignes i estables. Perquè creiem en la necessitat de nous models de suport a la

família, uns ingressos mínims, que premien l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de

banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta. Cal donar resposta a les necessitats reals,

treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la capacitat de decidir què

necessiten i què volen, assessorant per garantir un aprofitament dels recursos i animant a

prendre decisions amb responsabilitat. COM HO FAREM. Totes l

5.7 Federació Catalana

de Voluntariat

Social (FCVS)

Premi Lluís Martí al

Valor Social

Lluís Martí va ser el fundador i primer president de la FCVS i una de las persones pioneres en

l’impuls del voluntariat social a Catalunya. Aquest premi porta el seu nom com a reconeixement

al valor de la seva lluita en defensa dels drets de les persones més vulnerables, a favor d’una

societat més justa i inclusiva, i de la participació de la ciutadania en la transformació social. Es

premien bones pràctiques en l'àmbit de les col·laboracions entre sectors. Cada any la temàtica és

diferent i sempre va destinat a entitats membres de la FCVS



5.7 Fundació Formació i

Treball

Recollida Amiga El servei de recollida amiga és un servei de transport, recollida i buidatge de qualsevol tipus de

material a través d’una flota de vehicles. Amb aquest servei es crea ocupació per a col•lectius en

situació o en risc d’exclusió social com a operaris dels mateixos serveis de recollida. A més, es

promouen activitats de sensibilització entre la població en general de cara a la recuperació i

reutilització d’aquells articles que han perdut valor entre la societat (i que d’altre forma anirien a

parar als abocadors) però que, un cop arranjats i condicionats, tornen a ser útils per a altres

persones aconseguint, a més, reduir la generació de residu fomentant un model d’economia

circular que té com a eix principal l’empoderament de les persones a través de la feina.

5.7 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Diagnosi de

l'accessibilitat als

barris.

Diagnosi de l’accessibilitat a l’espai urbà en diferents territoris de la ciutat: pla d’accessibilitat de

tres barris.

5.7 Institut Municipal de 

Persones amb

Discapacitat

Diagnosi de

l’accessibilitat en el

marc de la Mesura de

Govern del Pla

d'Accessibilitat de la

ciutat.

Diagnosi de l’accessibilitat a l’espai públic, serveis i productes municipals, en el marc de la

Mesura de Govern del Pla d’Accessibilitat Municipal.

5.7 Unió General de

Treballadors

Servei d'Informació

Social (SIS)

El SIS és un servei gratuït de la UGT de Catalunya que ofereix informació i orientació sobre

qualsevol consulta de tipus social.

5.8 Agència de Salut

Pública de Barcelona

Observatori

d’Impactes en Salut i

Qualitat de Vida- línia

Avaluació de

Polítiques Públiques

L’Observatori d’Impactes en salut i Qualitat de Vida és un instrument per impulsar polítiques

transversals de reducció de les desigualtats socials en salut. S’està completant el

desenvolupament i constitució de l’instrument. S’ha procedit a fer alguns estudis d’impacte i en

l’actualitat l’Observatori té cura de l’Avaluació del Pla de Salut Mental, entre d’altres projectes.

5.8 Agència de Salut

Pública de Barcelona

Adaptació dels

recursos d’atenció a

les

drogodependències a

les necessitats

territorials.

Planificació dels recursos d’atenció a les drogodependències en funció d’indicadors d’impacte

territorial del problema.

5.8 Associació LaFinKa

Barcelona

Salut per a tothom Garantir l'accés sanitari a totes les persones per garantir una atenció universal. Informar sobre els

drets sanitaris i gestions necessàries per tenir accés sanitari, així com acompanyaments si fos

necessari davant les dificultats i discrepàncies d'enteniment cultural durant els processos

d'atenció sanitària com a mediadors. També atenció dental a persones en risc d'exclusió social i

lluita contra la pobresa farmacèutica tant amb el pagament de medicació com amb medicació

gratuïta.



5.8 Districte Horta-

Guinardó

(Ajuntament de

Barcelona)

Salut als Barris El programa Salut als Barris té la finalitat de reduir les desigualtats socials en salut entre els barris

en situació desafavorida i la resta de la ciutat. A finals de l’any 2015 aquest programa ha estat

prioritzat com una de les línies estratègiques del Comissionat de Salut de l’Ajuntament de

Barcelona, impulsant l’acció comunitària i la reducció de les desigualtats socials en salut, i

reforçant la Llei de Barris. El programa Salut als Barris es basa en el marc conceptual de

determinants de la salut i les desigualtats en salut en àrees urbanes. Es composa de 5 fases: Fase

1. Cerca d’aliances i col•laboracions amb els agents del territori Fase 2. Valoració de les

necessitats en salut Fase 3. Planificació i implementació d’intervencions Fase 4. Seguiment i

avaluació de les intervencions Fase 5. Manteniment El primer barri del districte que ha comptat

amb aquest programa ha estat el Carmel. Al llarg del 2016 s'han realitzat entrevistes a agents

clau del territori. Un cop finalitzada la diagnosi, s'ha fet la priacions estan co-dissenyades i co-

executades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.rietat

econòmica (trastorns mentals, augment del consum de substàncies addictives, accés a

l’alimentació saludable, pobresa energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis

sobretot en la gent jove; les condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i

ascensors); i la solitud i l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a

l’alça i a major dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de

Planificació i implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de

2017 s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La

Teixonera.

5.8 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Salut als barris

Roquetes

El programa Salut als Barris té per objectiu implementar estratègies orientades a la reducció de

les desigualtats socials en salut. El programa es va posar en marxa a partir de la Llei de Barris (Llei

2/2004, de 4 de juny de 2004), que és una llei per la millora de barris, àrees urbanes i viles de

Catalunya que requereixen una atenció especial des d’un punt de vista urbanístic, econòmic,

social i mediambiental. A finals de l’any 2015 aquest programa ha estat prioritzat com una de les

línies estratègiques del Comissionat de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, impulsant l’acció

comunitària i la reducció de les desigualtats socials en salut.



5.8 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Salut als barris Turó

de la Peira Can

Peguera

El programa Salut als Barris té per objectiu implementar estratègies orientades a la reducció de

les desigualtats socials en salut. El programa es va posar en marxa a partir de la Llei de Barris (Llei

2/2004, de 4 de juny de 2004), que és una llei per la millora de barris, àrees urbanes i viles de

Catalunya que requereixen una atenció especial des d’un punt de vista urbanístic, econòmic,

social i mediambiental. A finals de l’any 2015 aquest programa ha estat prioritzat com una de les

línies estratègiques del Comissionat de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, impulsant l’acció

comunitària i la reducció de les desigualtats socials en salut.

5.8 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Salut als barris

Trinitat Nova

El programa Salut als Barris té per objectiu implementar estratègies orientades a la reducció de

les desigualtats socials en salut. El programa es va posar en marxa a partir de la Llei de Barris (Llei

2/2004, de 4 de juny de 2004), que és una llei per la millora de barris, àrees urbanes i viles de

Catalunya que requereixen una atenció especial des d’un punt de vista urbanístic, econòmic,

social i mediambiental. A finals de l’any 2015 aquest programa ha estat prioritzat com una de les

línies estratègiques del Comissionat de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, impulsant l’acció

comunitària i la reducció de les desigualtats socials en salut

5.8 Districte Nou Barris

(Ajuntament de

Barcelona)

Salut als barris de la

Zona Nord

El programa Salut als Barris té per objectiu implementar estratègies orientades a la reducció de

les desigualtats socials en salut. El programa es va posar en marxa a partir de la Llei de Barris (Llei

2/2004, de 4 de juny de 2004), que és una llei per la millora de barris, àrees urbanes i viles de

Catalunya que requereixen una atenció especial des d’un punt de vista urbanístic, econòmic,

social i mediambiental. A finals de l’any 2015 aquest programa ha estat prioritzat com una de les

línies estratègiques del Comissionat de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, impulsant l’acció

comunitària i la reducció de les desigualtats socials en salut

5.8 Filles de la Caritat,

Fundació Social

Casa Convalescència

(Llar de Pau)

Centre residencial d'estada limitada per a l'atenció de 25 dones que estan en període de

convalescència i en situació d'exclusió social. Servei adreçat a dones majors de 18 anys, sense

recursos ni suport social o familiar, que s'han de recuperar d'una malaltia, accident o

postoperatori, o que pateixen SIDA.
5.8 Filles de la Caritat,

Fundació Social

Centre d'Estada

Limitada (Obra Social

Santa Lluïsa de

Marillac)

Atenció residencial temporal a 34 homes sense llar, majors de 18 anys, que necessiten un període

de recuperació / convalescència, desprès d'haver passat per una fase aguda de malaltia,

postoperatori o accident. Des de 1979, el Centre d'Estada Limitada obre 24 hores/dia els 365 dies

a l'any.


