
entitat projecte
altres entitats 

que participen
descripció districtes temporalitat estat

obj. 

general

obj. 

línia

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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En fase de

disseny

4 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 #ReescrivimLaVellesa. Veure vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=0jqq865zs7U

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Puntual En 

execució

4 4.1

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

Barcelona 2017-2027

Objectiu general 4

Eliminar l’estigmatització i la segregació social. 



Asociación 

Mujeres 

Migrantes en

Cataluña

Atención a Mujeres

en riesgo de

exclusión social

Sara, PIAD,

Comision 

Catalana de

Ayuda al

refugiado 

(CEAR) 

Consulados de

Barcelona

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

2 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.1

Associació 

Benestar i

Desenvolupam

ent

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, Veneçuela), Pakistan, Filipines, Marroc,

Bangladesh, Xina, Àfrica subsahariana (Senegal, Nigèria, ...) i Paísos de l'Est europeu

(Rússia, Romania, Polònia); per tal d’entendre i gestionar millor aquesta diversitat de

cultures, tant dins de l’aula (amb els alumnes) com fora d’ella (en la comunicació amb els

pares i mares d’alumnes). -Reunions informatives (amb la presència i suport de

professionals de la mediació intercultural dels mateixos països d’origen dels pares i

mares) als centres educatius entre aquestes famílies immigrades i els equips docents. I

crear, així doncs, espais per tal d’explicar el funcionament del sistema educatiu a les

famílies, alhora que aquestes puguin exposar els seus dubtes i suggeriments. Acostar, en

definitiva, a les famílies als centres, alhora que fomentar la participació d’aquestes en les

activitats que s’hi fan.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

1 any Pendent 

d’inici

4 4.1



Associació 

Benestar i

Desenvolupam

ent

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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.1

Associació 

Benestar i

Desenvolupam

ent

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).

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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 situacions de discriminació. Garantir drets

és bàsic per a la ciutadania i és una obligació per a tothom. És aquí on l’OND té la

responsabilitat com a servei públic d’exercir l’atenció i la defensa a diferents nivells de les

persones que hagin patit situacions discriminatòries per a que se sentin protegits i

recolzats a través d’una defensa individual i/o col·lectiva.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.1



Direcció 

d'Estratègia i

Innovació

Les situacions tipus

en que es donen

maltractaments a

les persones grans.

Factors, 

desencadenants i

variables associades

Grup de Recerca

Universitari 

(pendent de

selccionar)

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 tècnic a partir d'un grup de

millora amb experts i una recerca aplicada amb treball de camp (amb un Grup de recerca

Universitari) i finalment la fase de conclusions i propostes d'actuació

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

1 any Pendent 

d’inici

4 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

2 + de 2 anys En fase de

disseny

4 4.1

Districte 

Eixample 

(Ajuntament 

de Barcelona)

projecte Miratge instituts ,

entitats

● 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.

2 + de 2 anys En fase de

disseny

4 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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

1 any En 

execució

4 4.1



Fundació Aroa Altaveus x la

Igualtat

IES Poeta

Maragall, 

Associació 

Homes 

Igualitaris, 

Centre Cívic

Sagrada Família,

Associació Xarxa

Dos deu

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 de les violències masclistes. El projecte s’adreça a

l’alumnat d’educació secundària obligatòria, específicament de 4rt ESO (15-16 anys) de

l’IES Poeta Maragall i de l’Escola Sagrada Família del Districte de l’Eixample de Barcelona.

També s’adreça a l’equip docent i altres agents educatius d’aquests centres, ja que la

seva contribució és clau en el disseny i execució del projecte, i a permès en l’avaluació de

l’anterior edició, incorporar sessions d’orientació i formació al professorat en matèria de

desigualtats i violències de gènere, en la fase de contextualització que l’entitat realitza al

centre també amb l’alumnat. Activitats: Inclusió de la perspectiva de gènere a les

diferents assignatures escollides a cada centre amb activitats específiques que permeten

incloure-la transversalment en el marc de cada assignatura, així com una hora setmanal

al centre que el professorat dedica al projecte dins l'assignatura de Servei Comunitari.

Sessions per la contextualització en matèria d'igualtat de gènere i violències masclistes,

dinamitzades de manera participativa per tal de generar que els nois i noies puguin

reflexionar i generar pensament. 

2 2 anys En 

execució

4 4.1



Fundacio de

l'Esperança

Casa de Recés ABS dels

territoris, 

Barcelona 

Activa. Bayt AI-

Thaqafa. 

Benallar. CAID.

Càritas. Casal

dels Infants.

Centre 

d’Atenció 

Primària 

Drassanes. 

Centre de noves

oportunitats 

juvenils de BCN -

Projecte 

Passwork. Estel

Tàpia. Exil.

Fundació 

Adecco. 

Fundació 

Catalunya 

Voluntària. 

Fundació 

Comtal. 

Fundació 

Foment de

l’Habitatge 

Social. Fundació

Formació i

Treball. 

Fundació 

Laboral de la

Construcció 

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. Des d’aquí s’intervé per reinserir-les a la societat, oferint-

los l’ajuda que necessiten per recuperar l’estabilitat a tots els nivells. L’acció educativa

s’enfoca, com la resta de l’activitat de la Fundació de l’Esperança, a aconseguir que

visquin de manera autònoma amb garanties d’èxit i puguin formar part activa de la

societat. Situacions tan diverses com les de dones amb una discapacitat reconeguda,

altres de vinculades a bandes urbanes que havien fugit de casa, mares a les quals els han

tret la tutela dels fills, altres que fins a la majoria d’edat han estat tutelades i no poden

tornar al nucli familiar ni disposen de xarxa, etc., aconsegueixen aquí els recursos

necessaris per estabilitzar-se i emancipar-se. Fins i tot hi ha noies que arriben a la

universitat, un èxit personal fruit de l’estabilitat que els ofereix disposar

1 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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 compatibilitzar la vida laboral amb l’atenció als

infants, ajudes a la quotidianitat. ◾Pisos socials compartits Mitjançant pisos socials

compartits s’ofereix suport i acompanyament en la consolidació dels canvis iniciats, la

reinserció laboral i la recerca d’habitatge en el darrer esglaó del procés de recuperació de

les dones i els seus fills i filles.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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.

També oferim Assessorament i Formació a les ESCOLES, INSTITUTS, AMPAS i altres

Serveis que ho demanin quan es troben aquests tipus de situacions. La nostra

Metodologia es caracteritza per: -Mirada inclusiva: Oferim atenció a les persones que es

troben fora dels circuits d´atenció dels serveis existents actuals. -Sense Etiquetes -

Avaluació i mesura de Resultats -Mirada especial als Infants, Adolescents Joves: Disposem

d´una metodologia especialitzada per a Infants, adolescents i joves, adaptades a les seves

necessitats i característiques, flexibilitzant els espais d´atenció, intervenint en el seu

entorn i amb les seves famílies. -Provenció: treballem pel bé comú i el benestar de les

persones i satisfer així les necessitats de les persones, origen de molts conflictes. -

Prevenció: Totes aquestes situacions anteriorment descrites, poden abocar en ocasions

en situacions de conflicte de diferent nivell entre les persones afectades, essent la

majoria entre fills/filles i progenitors. -Pla de treball: conjunt i acotat en el temps. La

duració del procés terapèutic té una durada d´un any i mig aproximadament, i les visites

es realitzen quinzenalment, excepte alguna necessitat més concreta. Es per això que des

del Projecte Fils apostem per treballar els símptomes o problemes actuals abans que es

magnifiquin o esdevinguin en situacions de dificultats i conflictes més greus, o es

converteixin en violència. Metodologia adaptada als infants i adolescents: adaptada a les

seves necessitats i característiques, flexibilitzant els espais d´atenció i intervenint en el

seu entorn si cal.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.1



XAPSLL de

Barcelona

Flash Mob sobre el

fenomen del

Sensellarisme

La XAPSLL amb

l'impuls de

Càritas com a

grup motor de

l'acció

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,

voluntaris…) - Transcendir amb els nostres missatges sobre la dignitat de la persona (el

seu accés i defensa de drets humans inalienables i substancials). - Senzillesa de la seva

execució amb baix cost i alta repercusió mediàtica. - Elaboració els diez previs d'un

manifest elaborat per les pròpies persones afectades per la situación de no disposar

d'una llar on viure. I la lectura del qual serveix com tancament de l’acte. - Transmissió del

nostre missatge i facilitar el protagonisme a les persones que la resta del any

invisibilitzem als nostres carrer.

1 Puntual En fase de

disseny

4 4.1

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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

+ de 2 anys En fase de

disseny

4 4.2



Associació 

Benestar i

Desenvolupam

ent

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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

2 anys En 

execució

4 4.2

Associació 

Inclús

Inclús, Festival

Internacional de

Cinema i

Discapacitat de

Barcelona

Associació Inclús 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.

3,6 + de 2 anys En 

execució

4 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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Puntual En 

execució

4 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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

+ de 2 anys En fase de

disseny

4 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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

2 anys En fase de

disseny

4 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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

1 any En fase de

disseny

4 4.2



Direcció de

Servei de

Prevenció

Why violence ? consorci 

d'educació

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 el programa i les famílies i

veïns i veïnes de l’entorn, enllaçats a les propostes de dinamització comunitària.

L'activitat principal del programa és l’implementació de tallers ( amb diferents disciplines

artístiques )a escoles i instituts, en horari lectiu i coordinats amb els i les docents del

centre, on s'elaboren continguts/serveis (exposicions, mostres, xerrades, etc.) que

impliquen a la comunitat a través d'accions de dinamització sociocultural a equipaments i

espais públics. Al 2017 es va dur a terme de gener a juny ( s'indica els districtes que hi van

participar ) s'engegarà de nou al 2018 .

8,9,10 Puntual Pendent 

d’inici

4 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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

2 anys En 

execució

4 4.2

Districte Horta-

Guinardó 

(Ajuntament 

de Barcelona)

Festes Majors no

sexistes

Comissions de

Festa Major dels

barris d'Horta-

Guinardó

-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.

7 1 any En fase de

disseny

4 4.2

Districte Sant

Andreu 

(Ajuntament 

de Barcelona)

SOC GRAN I QUE AREA DRETS

SOCIALS

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 posteriorment en un debat posterior.

9 1 any En 

execució

4 4.2



Districte Sant

Martí 

(Ajuntament 

de Barcelona)

Juguem junts Jornada inclusiva de joc col·laboratiu entre infants d'escoles d'educació especial i

d'escoles ordinàries. L’objectiu d’aquestes jornades és que l’activitat física-esportiva i

lúdica sigui el nexe d’unió entre els nens i les nenes de les escoles de primària i de les

escoles d’educació especial del districte. L’activitat física i els jocs en comú és una molt

bona manera de sensibilitzar i donar a conèixer les diferents realitats incidint en els valors

de la cooperació i en l’acceptació de les diferències.

10 + de 2 anys En 

execució

4 4.2

Districte Sant

Martí 

(Ajuntament 

de Barcelona)

Pla Comunitari de

salut Mental del

Clot i Camp de

l'Arpa "Escales"

10 + de 2 anys En 

execució

4 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

5 Puntual En 

execució

4 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.

5 Puntual En 

execució

4 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

5 Puntual En 

execució

4 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.

5 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.2



Federació 

Salut Mental

Catalunya

'Fuig, bèstia!' -

Projecte de narració

en salut mental

Ajuntament de

Barcelona, 

Biblioteques de

Barcelona

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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

+ de 2 anys En 

execució

4 4.2

Forum Salut

Mental

Obertament 

Associacio Catalana

de lluita contra

l'estigma

Federacio Veus

Federacio Salut

Mental 

Catalunya, 

Consorci sanitari

i social de

catalunya, La

unió associacio

d'entitats 

sanitàries i

socials.

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. 

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.2

Forum Salut

Mental

Clubs socials Fòrum

a Escena.

Fundacio Cuina

Justa , Fundacio

JOIA, Fundacio

Nou CAmi,

Fundacio Salut i

comunitat

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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

2 anys En 

execució

4 4.2



Fundació 

Formació i

Treball

Campanyes de

Sensibilització

Entitats Socials,

empreses, 

parròquies, 

escoles, 

institucions.

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 el nostre circuit de recollida

de roba. Aquests productes recollits seran recuperats, reutilitzats i reciclats. Des de la

Fundació ens encarreguem de gestionar la recollida, selecció i distribució de totes les

donacions rebudes sense cap mena de cost per l’empresa amb la contractació de

persones en situació o en risc d’exclusió social. Per la realització d’aquests campanyes

tenim present que el llenguatge emprat ajudi a disminuir les desigualtats perquè promou

la coresponsabilitat així com l’estigmatització sobre el col•lectiu en risc d’exclusió. A més

de generar consciència ciutadana sobre gènere a través de la mostra de models d’ESS

volem ajudar a eradicar els prejudicis sobre el col•lectiu en risc d’exclusió social. Amb

l’objectiu de desestigmatitzar els col•lectiu vulnerables, a través d’una redacció propera,

acurada i empàtica amb el públic. Oferir un mercat de consum sostenible, solidari amb

aquelles persones que més ho necessiten; apoderant-les a través de la feina. Afavorir el

discurs i relat d’ESS promovent articles de consciència social sobre models d’ESS.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.2



INSTITUT 

DIVERSITAS, 

s.c.c.l.

Vincles per la

diversitat

Entitats de la

Xarxa Barcelona

Antirumors, 

Consell 

Municipal 

d'Immigració, 

Càritas, 

Fundació 

Ajudant a

Ajudar, etc.

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/

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

+ de 2 anys En 

execució

4 4.2

INSTITUT 

DIVERSITAS, 

s.c.c.l.

Viure l'adopció en

l'adolescència

Centre per a

Famílies amb

fills adolescents

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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

1 any En 

execució

4 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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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.

1 Puntual En 

execució

4 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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.2

XAPSLL de

Barcelona

Recompte Anual de

les persones en

situació de

sensellarisme

Totes els

membres que

conformen la

XAPSLL, La

ciutadania de

Barcelona

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 projecte, de manera directa, són

els ciutadans usuaris del servei i els seus potencials usuaris. D’altra banda, de manera

indirecta ho són els ciutadans en general i les entitats socials. Objectius específics del

projecte: 1. Implicar i sensibilitzar la ciutadania sobre el fenomen i la realitat de la

situación del sensellarisme. 2. Implicar de nou la XAPSLL en el Recompte de les

persones que pernocten al carrer a la ciutat de Barcelona. 3.Reforçar el paper de la

XAPSLL com a referent en l’abordatge del sensellarisme a la ciutat de Barcelona. 4.

Obtenir dades de la població que pernocta al carrer a la ciutat de Barcelona, per tal de

continuar aportant coneixement a la sèrie d’estudis i diagnosis que s’elaboren des de fa

uns anys. 5. Poder comparar les dades de detecció del SIS amb les dades d’un

Recompte sistemàtic d’una nit a la ciutat. 6. Disposar del Recompte anual de les

persones allotjades en recursos de primera acollida. 7. Elaborar una mapificació de la

situació de les persones sense llar i dels recursos assistencials a la ciutat, per tal d’abordar

el fenomen des d’una nova perspectiva. 8. Difondre els resultats del Recompte per tal

que la ciutat de Barcelona faci visible el fenomen del sensellarisme, com un problema a

abordar des de tots els àmbits. 9. Elaborar propostes d’intervenció a partir dels

resultats del Recompte.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Puntual Pendent 

d’inici

4 4.2



XAPSLL de

Barcelona

Informe Diagnosi

del Sensellarisme

Bianual

Totes els

membres que

conformen la

XAPSLL

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 nova investigació que ajudi a

identificar els mecanismes de sortida del sensellarisme i de ruptura amb els dispositius

Barcelona una excepció perquè disposa de dades sobre serveis públic i privats, recollides

de forma coordinada i existeixen sèries de dades sobre el nombre de persones que

pernocten al carrer i les seves característiques que també són compartides per

l’administració municipal i les entitats.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Puntual En 

execució

4 4.2

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"

Generalitat (Dep

Salut i Justícia),

IMPD, IMSS..

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 Infants, els Drets amb

Infants amb malaltia mental

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

+ de 2 anys En 

execució

4 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) 1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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) 1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Puntual Pendent 

d’inici

4 4.3

Asociación 

Mujeres 

Migrantes en

Cataluña

Atención y asesoría

a las personas

Red de

abogadas y

asociaciones

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

2 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.3

Associació 

Rauxa

Associació Rauxa Tractament integral d'alcoholisme, tabaquisme i altres drogues en transeünts crònics

sense llar.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.3

Associació 

Salut i Familía

FINESTRES DE LA

MENT

HOSPITAL DEL

MAR i

ASSOCIACIÓ PER

A LES NACIONS

UNIDES A

ESPANYA

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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Puntual En 

execució

4 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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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).

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.3

CASAL DELS

INFANTS ASB

SERVEI SOCIO

JURÍDIC

Treball en Xarxa

i Comunitari

amb altres

entitats, Serveis

Socials, 

Administració, 

etc.

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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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).

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En fase de

disseny

4 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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

2 anys En fase de

disseny

4 4.3



Creu Roja a

Barcelon

Atenció integral a

dones que

exerceixen la

prostitució a clubs

d'altern de

Barcelona

Ajuntament de

Barcelona i

Ministerio de

Sanidad, 

Servicios 

Sociales e

Igualdad

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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.3

Creu Roja a

Barcelon

Unitat Mòbil de

Salut

Ajuntament de

Barcelona

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.

2,4,10 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.3

Direcció 

Operativa 

d'Innovació 

Socioeconòmi

ca de

Barcelona 

Activa

Servei de suport

socioeconòmic a

persones i

col·lectius en risc

d'exlusió social

Drets Socials i

Acció 

Comunitària

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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.3

Districte Les

Corts 

(Ajuntament 

de Barcelona)

Cuina inclusiva Institut 

Municipal 

Persones amb

Discapacitat

Un espai de cuina adaptat a les persones amb discapacitat 4 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.3



Districte Sant

Andreu 

(Ajuntament 

de Barcelona)

Kids Time Departament de

salut de

l'ajuntament de

barcelona, 

CSMIJ, Serveis

socials franja del

Besos, CSMA

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 gradualment aspectes emocionals, relacionals, fins a arribar a les

explicacions als nens sobre la malaltia mental i la problemàtica relacionada amb el seu

impacte en la família; per treballar llavors els aspectes preventius, potenciant habilitats

parentals, de resiliència i de millora de comunicació dins de la família i d’aquesta amb la

seva xarxa social de suport. Les activitats realitzades inclouen: grups paral•lels de pares i

de fills, així com activitats multifamilia

9 1 any En 

execució

4 4.3

Districte Sant

Martí 

(Ajuntament 

de Barcelona)

Comerç accessible i

de proximitat

10 + de 2 anys En 

execució

4 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 immigració, diversitat cultural i

religiosa, igualtat i no-discriminació, Islam, etc. amb l'objectiu de donar a conèixer els

valors d'una societat plural i la riquesa dels moviments migratoris.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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

1 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.3

FUNDACIO 

ROURE

Dutxes socials Serveis Socials

Ajunt BCN

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

1 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.3

Fundació Salut

i Comunitat

QMQ^"Qué 

m´expliques"

AREP 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.

10 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.3



Institut 

Municipal de

Persones amb

Discapacitat

Suport a

Obertament

Obertament Conveni amb Obertament, per al desenvolupament d’activitats de lluita contra l’estigma

social de les persones amb trastorn mental.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.3

Taula 

d'entitats del

tercer sector

social de

Catalunya

Campanya de

Comunicació 

"Donem el millor de

nosaltres"

Mediapro 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

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

+ de 2 anys Pendent 

d’inici

4 4.3

Agència de

Salut Pública

de Barcelona

Programa 

d’educadors de

salut per

l’abordatge de les

drogodependències 

actives a la via

pública.

Entitat Àmbit

Prevenció

educadors que treballen en la via pública per tal de reduir riscs degut al consum actiu de

drogues.

1 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.4



Consell de la

Joventut de

Barcelona

Festival de la

Diversitat

Assemblea per

la Diversitat,

Joventuts 

d'Unitat 

Progressista de

la ONCE,

Federació de

Persones Sordes

de Catalunya,

Federació 

ECOM, 

Associació 

d'Estudiants de

Ciències de la

Salut, 

l'Associació 

B1B2B3, 

Associació 

Catalana per la

Integritat dels

Cecs i l'Institut

Diversitas

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.

6 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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, vincles, programes de salut, programes

d’acompanyament).

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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.

1 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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

7 2 anys En 

execució

4 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.

7 + de 2 anys En 

execució

4 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 següents principis de convivència: o Dinamització,

promoció i creativitat de la persona. o Respecte a la persona en la seva integritat. o

Desenvolupament d’unes condicions de vida dignes i autònomes. o Dret a la pròpia

personalitat i a la pròpia decisió. o Informació a la persona i a la comunitat per a un

exercici sòlid de la seva llibertat. o Solidaritat activa i no violenta. o Adequació de la

persona a la comunitat en la que viu. o Interpel·lació a les organitzacions socials perquè

assisteixin a la persona. En general, el respecte i la salvaguarda dels Drets Humans i de la

persona i el respecte a la vida; el desenvolupament de tota mena d’energies, capacitats i

facultats vitals que impulsin la realització plena del ser humà.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.4

Fundació APIP-

ACAM

Programa 

AlcorBesós

FAMI - Ministeri

de Treball i

Seguretat Social

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.

9 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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.

1 2 anys En 

execució

4 4.4

Alzheimer 

Catalunya 

Fundació

Persona i Familia Ajuntament de

Barcelona

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

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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 social.

2,3,5,6,7,8

,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.5



Asociación 

Mujeres 

Migrantes en

Cataluña

Servicio de catering

para colectividades

no 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.

2 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.5

CASAL DELS

INFANTS ASB

SERVEI DE

TRANSICIÓ A

L'AUTONOMIA

Treball en Xarxa

i Comunitari

amb altres

entitats socials,

Ajuntament, 

Serveis Socials,

Administració, 

etc.

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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.5

Correm Junts -

Milla de Sarrià

Correm Junts - Milla

de Sarrià

Fundació 

ASPASIM

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.

5 Puntual Pendent 

d’inici

4 4.5



Direcció de

serveis 

d'intervenció 

social

Programa de salut

mental per a

persones sensellar

Consorci Sanitari

de Barcelona

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 minimitzar l’impacte a la ciutadania i a fer

una atenció integral a les persones ateses.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.5

Districte Sant

Martí 

(Ajuntament 

de Barcelona)

Circuït esportiu per

promocionar 

l'esport de les

persones amb

malaltia mental

10 + de 2 anys En 

execució

4 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

5 Puntual En 

execució

4 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.

5 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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

5 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.5

Faada. 

Fundació per l

Assessoramen

t, Acció en

Defensa dels

Animals

Persones sense llar,

sense sostre, sense

recursos i animals

de companyia

Ajuntament de

Barcelona, 

Fundacio Pere

Tarres, ASSÍS

Centre 

d'Acollida,

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

problemes econòmics i amb risc de caure en l’exclusió social. Normalment el perfil és

d’una persona gran, que viu amb soledat amb la única companyia d’un animal, arribant a

racionalitzar els seus escassos recursos per cobrir les necessitats dels seus animals i sense

poder proporcionar en moltes ocasions l’atenció veterinària que requereix l’animal. Des

de la nostra Fundació hem constatat aquesta situació i la greu necessitat que es desprèn

que totes aquestes persones vulnerables que tenen animals al seu càrrec puguin disposar

també per ells de menjar, allotjament, i atenció veterinària. Considerem que ajudar

aquests animals és ajudar també al seu company humà per tots els beneficis que aporten

a la persona a nivell, físic, psíquic i social, per aquest motiu ens hem establert varius

objectius: -Que s’accepti l’allotjament de persones sense sostre amb els seus animals als

albergs i pisos tutelats -Que en els recaptes d’aliments que es realitzen també s’acceptin

donacions d’alimentació pels animals -Poder proporcionar una atenció veterinària

gratuïta pels animals de les persones sense sostre, sense llar i snese recursos i les que

puguin acreditar greus problemes econòmics.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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).

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.5

Fundació 

Família i

Benestar 

Social

Llar La Mercè

Serveis Diürns i

Residència

Ajuntament de

Barcelona: CSS

Gótic, Districte

Ciutat Vella.

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.

1 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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.

1 Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 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.

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10

Permanent (és

un servei)

En 

execució

4 4.5


